
ATA Nº. 039/2015 

 Aos 01 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, nesta cidade de Riqueza, 

Estado de Santa Catarina, no plenário Elma Endrigo, onde reuniram-se às dezenove horas os 

membros da Casa, sob a presidência do vereador Sr. João Cavalheiro, com a presença dos 

senhores vereadores: Realcir Strege, Lenir dos Santos, Ivanir José Bertotti, Gerson Luiz da 

Luz, Clairton Bernardo e as Vereadoras Caren Marlene Rutzen, Valdete Rodrigues Lenkner 

e Lúcia Rohde. Verificada a existência de quórum legal, foi declarada aberta a Sessão 

Ordinária do Legislativo, sendo que o Presidente agradeceu a presença de todos. Em seguida 

passou-se a leitura das correspondências e solicitou ao Secretário da Mesa que fizesse a 

leitura da ata da sessão anterior, que após lida, foi aprovada por unanimidade de votos. 

Dando sequência, declarou aberto o Pequeno Expediente, informando que a Mesa recebeu 

quatro indicações, sendo que fez a leitura: Indicação nº. 129/2015, de autoria do Vereadores 

Realcir Strege, Lenir dos Santos, Gerson Luiz da luz e João Cavalheiro, da possibilidade que 

seja feito um bueiro na entrada para a casa de Vilson Arndt na Linha Jataí. Indicação nº. 

130/2015, de autoria do Vereador Lenir dos Santos, pede a possibilidade do Executivo fazer 

um Projeto de Lei que proíbe empresas provindas de outros Município, Estados, venderem 

seus produtos, prejudicando o comércio local. Indicação nº. 131/2015, de autoria do 

Vereador Gerson Luiz da Luz, da viabilidade de efetuar a tubulação na parte frontal do 

cemitério da Igreja Luterana, bem como o cascalhamento para viabilizar o estacionamento 

em frente ao mesmo. Indicação nº. 132/2015 de autoria do Vereador João Cavalheiro em 

conjunto com o vereador Lenir dos Santos, da possibilidade da administração dispor de seis 

horas máquinas gratuitas por ano, para cada família agricultora. Todas as indicações foram 

aprovadas por unanimidade de votos. Já o Requerimento nº. 013/2015, de autoria do 

Vereador Gerson Luiz da Luz, para que sejam prestadas as seguintes informações: 

Solicitando cópia das folhas de pagamento do mês de outubro de 2015 dos motoristas do 

DRM tendo em vista que o portal de transparência não especifica as vantagens recebidas. O 

Requerimento foi aprovado por cinco votos a favor, quatro votos contra. No grande 

expediente passou-se apreciação os projetos de lei: Projeto de lei nº 024/2015 o qual 

autoriza conceder auxílio financeiro, mediante convenio, a associação Esporte Clube 

Miraguai e dá outras providências. Projeto de lei nº 025/2015 o qual autoriza o chefe do 

poder Executivo a conceder auxílio financeiro a título de contribuição e/ou subvenção social, 

destinado ao Centro de Tradições Gaúchas Sem Fronteiras- CTG, com a finalidade de 



manutenção das atividades estatutárias e tradições. Projeto de lei nº 026/2015 o qual 

autoriza conceder auxílio financeiro, mediante convenio, a Sociedade Esporte Clube Bangu e 

dá outras providências. Projeto de lei nº 027/2015 o qual autoriza conceder auxílio 

financeiro, mediante convenio, a Sociedade Recreativa Cultural e Beneficente Palmeiras e dá 

outras providências. Todos os projetos foram aprovados em única votação Em seguida o 

presidente João pediu se algum vereador gostaria de fazer o uso da palavra, sendo que 

nenhum dos Vereadores se inscreveu. Por fim, o presidente abriu espaço para as explicações 

pessoais, onde se manifestaram os representantes de entidades e os Vereadores: Lenir dos 

Santos se mostrou favorável a todos os projetos aprovados. Pediu para que as pessoas 

viessem visitar sem ter interesse próprio. Mencionou sobre um acidente que aconteceu na 

ponte do Rio Riqueza, onde um cidadão caiu dentro do Rio, pediu para que seja consertada a 

cabeceira da ponte. O vereador ainda mencionou dos comentários que Dorival Marcon 

inventou, que Lenir andava tirando fotos dos trabalhadores e pediu desculpas. Valdete 

Rodrigues Lenkner parabenizou o Prefeito por repassar dinheiro para as entidades. Se 

mostrou favorável a todas as indicações, comentou da indicação do Gerson para se fazer a 

entrada do cemitério, que o Prefeito e o Secretário já estão sabendo que tem que ser feito. 

Ivanir Bertotti parabenizou os vereadores pelas indicações, também comentou dos projetos 

para que as entidades beneficiadas façam bom uso desse dinheiro. Convidou a população 

para a próxima sessão dia 08 de dezembro na Linha Consoladora às 19 horas e 30 minutos. 

Lúcia Rohde parabenizou as entidades que estão incentivando os jovens. Lembrou que dia 01 

de dezembro é o dia mundial da luta contra a AIDS, onde o setor da saúde sempre busca 

prevenir. Clairton Bernardo parabenizou a programação de final de ano do município de 

Riqueza, onde cada ano vem melhorando. Elogiou as pessoas que estão à frente das 

diretorias das entidades, cada entidade vem recebendo um valor conforme a necessidade. 

Genson Luiz da Luz incentivou os jovens para sempre estarem participando das 

comunidades e eventos. Lembrou da indicação da ponte sobre o Rio Riqueza e pediu para 

que se tomem providencias logo antes que aconteça algo de pior. Parabenizou a vereadora 

Lúcia pela passagem do seu aniversário. O presidente João apresentou a Procuradora Jurídica 

e a nova Secretária que assumiram por concurso público. João também fez uso da palavra, 

comentou que os vereadores estão fazendo tudo o que podem, falou que não tem nem um 

projeto engavetado. Parabenizou a vereadora Lúcia pela passagem do seu Aniversário. Falou 

também da indicação de 6 horas maquinas para cada agricultor, pois é importante valorizar 



os agricultores, que eles merecem incentivos para a agricultura. Gerson se lembrou do 

requerimento onde falou que como os funcionários são Servidores Públicos não há problema 

de se ver a folha de pagamento. João comentou que até dia 15 de dezembro a Administração 

vai receber o recurso para terminar a quadra coberta do Colégio Municipal. Encerrada as 

explicações pessoais pelo Presidente, este agradeceu a presença de todos, convocou os 

senhores vereadores, senhoras vereadoras e convidou a população em geral para a próxima 

sessão, que será realizada no dia 08 de dezembro de 2015, terça às 19 horas e 30 minutos, na 

Comunidade de Linha Consoladora. E nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a 

presente sessão as 20 horas e 30 minutos, da qual para fins de direito foi lavrada a presente 

ata, que após lida e discutida será assinada pelos vereadores presentes em sinal de aprovação. 

Sala das Sessões, Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza, Estado de Santa Catarina.  
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