
 

PROJETO DE LEI CM Nº 028-02/2018 

 

Concede o Título de Cidadão 

Lajeadense ao Senhor Luiz 

Egon Richter.  

 

                             MARCELO CAUMO, Prefeito Municipal de Lajeado, Estado do 

Rio Grande do Sul, 

 

        FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores 

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei. 

 

                Art. 1º - Concede o “Titulo de Cidadão Lajeadense” ao Senhor Luiz 

Egon Richter, como reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao 

Município de Lajeado.             

               Art.2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.   

 

       Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 18 de junho de 2018.   

 

 

 

                             

Ildo Paulo Salvi 

Vereador 

Rede Sustentabilidade                 

 



                     

                   MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
 
 

Estamos propondo o presente projeto de Lei, com o intuito de conceder o 
Título de Cidadão Lajeadense ao Senhor Luiz Egon Richter, em reconhecimento 
a sua destacada atuação profissional e comunitária, tendo se dedicado ao 
engrandecimento e elevação de Lajeado em todas as atividades que exerceu, 
demonstrando ser de fato um Cidadão Lajeadense, faltando ao indicado apenas 
a concretização formal para que o seja de direito.  

 
 

BREVE HISTÓRICO DE LUIZ EGON RICHTER 

 

 Nascido aos 5 de setembro de 1958, na localidade de Lajeado Inácio, no 

Município de Santa Rosa, filho de Luiz Elmo Richter e Leonídia Maria Richter. 

 Foi alfabetizado pelo Pai, Luiz Elmo Richter, tendo iniciado os seus 

estudos formais na Escola Municipal da localidade de Lajeado Inácio até a 

quarta série, quando então, foi estudar numa escolha agrícola estadual na 

localidade de Pessegueiro no Município de Santa Rosa. 

 Aos 10 anos de idade ficou órfão de pai, quando de certa forma começa a 

se tornar adulto, porque passou assumir maiores responsabilidades, em face da 

ausência do pai. 

 Aos 12 anos foi trabalhar numa granja de verdura com um tio e aos 13 

anos começou a trabalhar numa padaria, fazendo os pães e entregando-os junto 

aos pequenos comércios do Bairro Cruzeiro do Sul, na cidade de Santa Rosa. 

 Aos 14 anos foi selecionado e assumiu como menor-estagiário junto ao 

Banco do Brasil S.A., na cidade de Santa Rosa -RS, permanecendo até que 

completou 17 anos e 10 meses, idade em que compulsoriamente o menor tinha 

que sair.  

 Enquanto desenvolveu as atividades na granja de verduras, padaria e em 

parte no Banco do Brasil S.A., cursou o ginásio no Ginásio Estadual de Cruzeiro 

do Sul, bairro Cruzeiro do Sul, em Santa Rosa. 

 Depois de concluído o ginásio, cursou o técnico em contabilidade, na 

Escola Machado de Assis, na cidade de Santa Rosa. 

 Ao sair do Banco do Brasil S.A. trabalhou um mês em um escritório de 

contabilidade, e dois meses no Fórum de Santa Rosa, quando foi convidado por 

Carlos Fernando Westphalen Santos para trabalhar no Registro de Imóveis de 

Santa Rosa, permanecendo até agosto de 1983. 



  Nesta data, Carlos Fernando Westphalen Santos foi removido para o 

Registro de Imóveis de Lajeado, quando então recebeu convite para 

acompanhá-lo e vir trabalhar no Registro de Imóveis de Lajeado, o que foi 

aceito, iniciando suas atividades no dia 7 de agosto de 1983, permanecendo até 

18 de janeiro de 2018. 

 Quando convidado para vir para Lajeado, já era pai de suas duas filhas: 

Aline Cardoso Richter, formada em psicologia, com atuação em Lajeado e Ana 

Paula Cardoso Richter, formada em farmácia, morando e fazendo mestrado em 

saúde pública nos Estados Unidos. 

 No início do ano de 1983 começou a cursar direito na Faculdade de 

Direito de Santo Ângelo, curso que deu sequência na então Faculdades 

Integradas de Santa Cruz do Sul-FISC, atualmente Universidade de Santa Cruz 

do Sul, formando-se em 1987. 

 Em 1988 e 1989 fez especialização em Direito das Coisas na Universidade 

do Vale dos Sinos-UNISINOS; em 1990 e 1991 fez especialização em Direito 

Constitucional na Universidade de Santa Cruz do Sul-UNISC. 

 Em 1991 foi convidado para lecionar na FATES e na FISC. Na FATES 

lecionou nos anos de 1991 a 1995 e na FISC, passou no concurso para professor 

no ano de 1991 onde permanece até hoje lecionando direito administrativo e 

registros públicos, bem como coordena cursos de pós-graduação. É professor 

convidado para lecionar em cursos de pós-graduação lato sensu em outras 

universidades, especialmente, a matéria de Registro de Imóveis. 

 Tem Mestrado em Desenvolvimento Regional, com ênfase em político-

institucional, pela Universidade de Santa Cruz do Sul-UNISC. 

 Foi Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE 

de Lajeado entre os anos de 1992 e 1993. 

 Participou da Câmara Júnior de Lajeado por vários anos. 

 É doutorando pela UNISC, na área de concentração em políticas 

públicas. 

 Foi sócio e participou de diretorias executivas do Instituto de Registro de 

Imóveis do Brasil-IRIB e participou como palestrantes em eventos nacionais, 

integrante de Conselhos Editoriais de Revistas Acadêmicas, sempre levando o 

nome de Lajeado, o que despertou inclusive o interesse de registradores do 

Brasil sobre a cidade de Lajeado. 

 É integrante do Foro Ibero-americano de Direito Administrativo que 

congrega Portugal, Espanha e os países da América Latina, onde participa 

anualmente de no mínimo dois eventos internacionais, onde leva o nome de 

Lajeado. 

 



 É autor de artigos científicos publicados em revistas especializadas. 

 Com a certeza da aprovação desta grande honraria ao Senhor Luiz Egon 

Richter, pelos nobres pares, antecipamos os agradecimentos. 

 

 
Lajeado,18 de junho de 2018. 

 

 

 

 

Ildo Paulo Salvi 

Vereador 

  Rede Sustentabilidade 


