
ATA Nº. 01/2019 

Aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, no Plenário Elma 

Endrigo, Município de Riqueza, Estado de Santa Catarina, onde reuniram-se às dezoito 

horas os membros da Casa, sob a presidência do vereador Sr. Ernani Ernzen, com a 

presença dos senhores vereadores: Caren Marlene Rutzen, João Cavalheiro, 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 2019, onde as comissões ficaram assim compostas: Comissão de Constituição, 

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

Cavalheiro com 5 votos e Sr. Marcos Antônio Garlet com 4 votos, ficando eleito Sr. 

João Cavalheiro para o cargo de Presidente da Comissão; já para Relator  a votação foi 

a seguinte: Sr. Gerson Luiz da Luz com 5 votos e Sr. Ivanir José Bertotti com 4 votos, 

ficando eleito o Senhor Gerson Luiz da Luz; para Secretário a votação foi a seguinte: 

Sr. Rogério Vicente com 9 votos ficando eleito. Comissão de Finanças, Orçamento 

e Contas do Município:  para Presidente houve a seguinte votação: Rogério Vicente 

com 5 votos e Gerson Luiz da Luz com 4 votos, ficando eleito o Sr. Rogério Vicente 

para Presidente da Comissão; para Relator a votação foi a seguinte: Sr. João Cavalheiro 

com 5 votos e Sr. Liandro Jaezinski com 4 votos, ficando eleito o Sr. João Cavalheiro 

para o cargo de relator da Comissão; para Secretário ficou eleito o Sr. Ivanir José 

Bertotti por unanimidade com 9 votos; Comissão de Obras, Serviços Públicos, 

Educação, Saúde e Assistência: para Presidente da Comissão 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 Presidente da Comissão. Para Relator a 

votação foi a seguinte: Sr. Rogério Vicente com 9 votos ficando eleito para o cargo de 

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

com 9 votos ficando eleito o cargo de Secretário da Comissão; O presidente declarou 

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

o exercício de 2019 e também os parabenizou. Dando sequência, no despacho de 



expediente foi lido o oficio do TCE referente as contas do Prefeito do exercício de 

2017, e o Oficio do TRE o qual comunica a obrigatoriedade do recadastramento 

eleitoral para os Eleitores do Município de Riqueza-SC, podendo ser realizado em 

Palmitos ou Mondai até o dia 28 de junho de 2019. Já na Ordem do Dia deu entrada na 

casa a seguinte matéria: Resolução 01/2019 dispõe sobre normatização do uso do 

veículo de placa MME 7620 renavam nº 1176020584, FORD/KA SE 1.5 SD B ANO 

2018, modelo 2018, de propriedade da câmara municipal de vereadores do município 

de Riqueza-SC e da outras providências. A qual ficou para discussão e votação na 

próxima sessão. Por fim, o presidente abriu espaço para as explicações pessoais, onde 

se manifestaram os vereadores: Caren Marlene Rutzen pediu se de repente a câmara 

poderia fazer alguma coisa para reconhecimento pelo bom trabalho que o delegado de 

Polícia Civil vem fazendo em nosso município. Comentou que várias famílias lhe 

procuraram, por causa do episódio acontecido com a Família Poncio da Linha Cadete 

onde pediram já faz tempo para arrumar esta estrada, pois a família está tendo prejuízos 

com o deslocamento dos suínos. João Cavalheiro desejou as boas-vindas a todos os 

colegas vereadores em especial o presidente da Casa que está conduzindo a sua 

primeira sessão a frente da casa. Liandro Jaezinski comentou que todos devem 

desempenhar melhor as suas funções, pensando sempre no bem do próximo. 

Concordou com a vereadora Caren onde é de grande valia a ideia da vereadora já que 

percebemos uma grande redução no número de delitos cometidos em nosso município. 

Complementando ainda mencionou que a Polícia de Militar de Mondai recebeu 6 novos 

Policias Militares por determinação judicial, e um policial lotado em nosso Município  

está para se aposentar e o outro que fica não vai querer ficar sozinho para atender o 

nosso município, sendo assim corremos o risco de até fechar o posto Policial em nosso 

município. Claudecir Cecato desejou que possamos concluir mais um ano como ele 

começou, correndo tudo bem. E comentou que como o delegado está fazendo um bom 

trabalho é de grande valia também homenagem-alo. Marcos Antônio Garlet comentou 

que acha que a vareadora Caren escutou os anseios da nossa comunidade, onde 

praticamente se reduziu a pó os crimes que vinham acontecendo, e que continue assim 

fazendo as investigações e trabalhando para o bem do povo. E da Família Poncio já é 



o segundo lote onde isso está ocorrendo e deve-se se resolver o mais breve possível. 

Rogério Vicente frisou que voltaremos com força total para trabalhar pelo povo, e 

devemos esquecer as picuinhas políticas. E estamos aqui também para fiscalizar, e nos 

dias de enxurrada pediu ao secretário se tinha condições de atender a sua comunidade, 

e ele pediu se tinha condições de sair que esperasse mais um pouco, pois em alguns 

lugares não tinham condições de transitar. Gerson Luiz da Luz comentou em relação 

aos títulos eleitorais de repente fizéssemos uma moção ou alguma coisa para trazer eles 

ao nosso Município para fazer o recadastramento. Ivanir José Bertotti comentou que 

teve uma reunião na Consoladora e ficou definido algumas coisas, sendo que o pavilhão 

e escola vai ser doado ao município. E quanto ao recadastramento é necessário levar 

um comprovante de residência recente, eles não aceitam com mais de 3 meses. Ernani 

Ernzen também fez o uso da palavra e se colocou à disposição para ver o que se é 

possível fazer para ajudar a população quanto aos títulos. E também ficou de ver uma 

maneira de homenagear o Delegado de Polícia Civil pelo excelente serviço que vem 

prestando ao nosso município. 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 12 de 

fevereiro de 2019, terça às 18 horas, no Plenário Elma Endrigo. E nada mais havendo 

a ser tratado foi encerrada a presente sessão as 18:55 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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