
ATA Nº. 01/2018 

Aos 09 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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: Caren Marlene Rutzen, Ernani 

Ernzen, Gerson Luiz da Luz, Ivanir José Bertotti, Liandro Jaezinski, Marcos Antônio 

Garlet e Rogério Vicente. 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 eleição das Comissões Permanentes da Câmara para o 

Exercício de 2018, onde as comissões ficaram assim compostas: Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação de Leis: para Presidente a votação foi a seguinte: Sr. 

Ernani Ernzen com 5 votos e Sr. Ivanir José Bertotti com 4 votos ficando eleito Sr. 

Ernani Ernzen para o cargo de Presidente da Comissão; já para Relator  a votação foi 

a seguinte: Sr. Gerson Luiz da Luz com 5 votos e Sra. Caren Marlene Rutzen com 4 

votos, ficando eleito o Senhor Gerson Luiz da Luz; para Secretário a votação foi a 

seguinte: Sr. Rogério Vicente com 5 votos e Sr. Ernani Ernzen com 4 votos, ficando 

eleito o Senhor Rogério Vicente. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do 

Município:  para Presidente houve a seguinte votação: Rogério Vicente com 8 votos e 

Marcos Antônio Garlet com 1 votos, ficando eleito o Sr. Rogério Vicente para 

Presidente da Comissão; para Relator a votação foi a seguinte: Sr. Ernani Ernzen com 

5 votos e Sr. Liandro Jaezinski com 4 votos, ficando eleito o Sr. Ernani Ernzen para o 

cargo de relator da Comissão; para Secretário ficou eleito o Sr. Marcos Antônio Garlet 

por unanimidade; Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação, Saúde e 

Assistência: para Presidente da Comissão ficou eleito o senhor Gerson Luiz da Luz 

por unanimidade. Para Relator a votação foi a seguinte: Sr. Rogério Vicente com 5 

votos e Sr. Liandro Jaezinski com 4 votos ficando eleito o Sr. Rogério Vicente para o 

cargo de Relator da Comissão; para Secretário a votação foi a seguinte: Sr. Ivanir José 

Bertotti com 8 votos e Marcos Antônio Garlet com 1 voto, ficando eleito o Sr. Ivanir 

José Bertotti para o cargo de Secretário da Comissão; O presidente declarou eleitos os 

novos membros das comissões permanentes, os quais ficam empossados para o 



exercício de 2018 e também os parabenizou. Dando sequência, a ordem do dia deu 

entrada na casa as seguintes matérias: Projeto de Lei do Executivo nº 001, de 24 de 

janeiro de 2018, o qual altera os artigos 18, 30 e 48 lei nº 0428 de 19 de Novembro de 

2007, e dá outras providências. Sendo que o projeto foi baixado para as Comissões. 

Indicação n° 001/2018 de autoria do Vereador Ernani Ernzen, da possibilidade da 

Administração Municipal contratar e/ou nomear/designar um funcionário para ajudar 

na Delegacia de Polícia Civil do nosso Município. Indicação n° 002/2018 de autoria do 

Vereador Marcos Antônio Garlet, da possibilidade da Administração Municipal 

patrolar todas as estradas do Interior do Munícipio e com urgência os pontos mais 

críticos. As indicações foram aprovadas por unanimidade. No momento da presidência 

agradeceu a presença de todos e comentou que é muita responsabilidade a frente da 

casa e vamos procurar fazer tudo da melhor maneira possível.  Por fim, o presidente 

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

Rogério Vicente desejou um feliz 2018 a todos e que este ano seja produtivo. Colocou 

também sobre as indicações que são todas muitas importantes. Marcos Antônio Garlet 

parabenizou o Vereador Ernani pela indicação e salientou que é importante ter alguém 

para ajudar o Delegado. Convidou a todos para a festa na Comunidade de Linha 

Conceição da Romaria de Nossa Senhora de Lurdes. Liandro Jaezinski parabenizou os 

colegas vereadores pelas indicações. E convidou para se desejarem na próxima sessão 

fazer uma Moção para que deem uma limpada nas rodovias pois os Caminhões grandes 

estão enroscando em cima, sendo bem fácil quebrar alguns galhos e acabar acertando 

outros que trafegam. Comentou também que a Câmara desenvolveu um ótimo trabalho, 

com harmonia no Ano que se passou, esperamos que este ano continue assim. Cladecir 

Cecato desejou as boas vindas a todos nós e que continuamos fazendo um bom trabalho 

e que é importante a indicação do vereador Ernani. Ernani Ernzen desejou sucesso ao 

presidente João a frente da Câmara. Parabenizou o delegado pelo belíssimo trabalho 

que vem desenvolvendo a frente da Delegacia. Gerson Luiz da Luz desejou sucesso ao 

vereador João a frente da casa e de que todos façam sua parte. Comentou que sobre as 

indicações que são muito importantes para o nosso Município.  Quanto a Moção do 

vereador Liandro se mostrou favorável pois realmente não está se tendo visibilidade 



nas rodovias. Ficou decidido em comum acordo que as sessões da Câmara a partir do 

fim do horário de verão serão realizadas as 18 horas e que as próximas sessões serão 

dia 20, 22 e 26. Gerson colocou que todos devem avaliar a Lei Orgânica e o Regimento 

Interno e verificar se há erros e comunicar a presidência se houver. Encerrada as 

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

senhores vereadores, senhora vereadora e convidou a população em geral para a 

próxima sessão, que será realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, terça às 18 horas, 

no Plenário Elma Endrigo. E nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente 

sessão as 19:47 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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