
ATA Nº. 041/2015 

 Aos 14 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, no Plenário Elma Endrigo, 

Município de Riqueza, Estado de Santa Catarina, onde reuniram-se às dezenove horas os 

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

senhores vereadores: Leandro José Alba, 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 uma indicação, sendo que fez a leitura: Indicação nº. 142/2015, da possibilidade 

que no mês de Janeiro de 2016 o Setor Social promova uma reunião com as entidades para 

estabelecer um calendário de promoções, para o exercício 2016. A indicação foi aprovada 

por unanimidade de votos. No grande expediente deram entrada 06 (Seis) Projetos de Lei 

nesta casa sendo: Projeto de lei nº 028/2015 o qual autoriza o Município de Riqueza a 

firmar Termo de Convênio com a Escola Especial de Caibi – APAE e dá outras providências. 

Projeto de lei nº 029/2015 2015 o qual autoriza o Município de Riqueza a firmar Termo de 

Convênio com a Associação Cultural Friedrich HASS e dá outras providências. Projeto de 

lei nº 030/2015 o qual autoriza o Município de Riqueza firmar Termo de Convênio com 

Grupo Coral Riquezense e dá outras providências. Projeto de lei nº 031/2015 o qual autoriza 

conceder auxílio financeiro ao grupo de Patinação Anjos sobre Rodas e dá outras 

providências. Projeto de lei nº 032/2015 o qual regulamenta a instalação e o funcionamento 

das feiras comerciais itinerantes no âmbito do Município de Riqueza e dá outras 

providências. Projeto de lei nº 033/2015 o qual Institui o Programa de Recuperação Fiscal 

do Município de Riqueza – REFIS e dá outras providências. Em seguida o presidente João 

pediu se algum vereador gostaria de fazer o uso da palavra ainda no grande expediente, o 

vereador Leandro se manifestou sobre o Projeto de REFIS, afirmando que ano anterior seria 

apresentado a última versão do mesmo, permitindo quitar os débitos sem juros e multas, 

assim incentivando a inadimplência. Encerado o grande expediente. Por fim, o presidente 

abriu espaço para as explicações pessoais, onde se manifestaram os vereadores: Lenir dos 

Santos se mostrou favorável a indicação do vereador Gerson, reforçou o pedido da vereadora 



Lúcia que havia feito algumas sessões anteriores sobre a quadra de arreia, que tem 

necessidade de ser trocada ou dedetizado, pois as crianças estão adquirindo muitas doenças. 

Pediu mais sinalização no município, onde há placas caídas, precisaria pelo menos serem 

recolocadas e repintadas as faixas e sinalização. Gerson cobrou da parte da administração 

para que pelo menos desse uma resposta nem que fosse negativa. Lembrou que alguém fez a 

lateral da ponte, talvez para não acarretar despesas para o município. João lembrou que a 

próxima sessão será 21 de dezembro de 2015, e logo após a sessão ordinária, será a sessão 

solene, sendo que todos os vereadores aprovaram. Paulo empossado Contador da câmara 

aprovado em concurso público, fez uso da palavra, falou que já está a 18 anos na área de 

contabilidade privada e a pública é a primeira vez. Passou a palavra para a Epagri, onde 

fizeram apresentação dos trabalhos desenvolvidos. 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 

21 de dezembro de 2015, segunda às 19 horas, no Plenário Elma Endrigo. E nada mais 

havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão as 21 horas, 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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