
ATA Nº. 01/2020 

Aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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. Rogério Vicente, com a presença 

dos senhores vereadores: Caren Marlene Rutzen, Marcos Antônio Garlet, Valmor 

Rigo, Ernani Ernzen, Rogério Vicente, Gerson Luiz da Luz, João Cavalheiro, Ivanir 

José Bertotti e Liandro Jaezinski. 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 2020, onde as comissões ficaram assim compostas: Comissão de 

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

Gerson Luiz da Luz com 5 votos e Sr. Marcos Antônio Garlet com 4 votos, ficando 

eleito Sr. Gerson Luiz da Luz para o cargo de Presidente da Comissão; já para Relator  

a votação foi a seguinte: Sr. João Cavalheiro com 5 votos e Sr. Liandro Jaezinski com 

4 votos, ficando eleito o Senhor João Cavalheiro; para Secretário a votação foi a 

seguinte: Sr. Ernani Ernzen com 5 votos e Sr. Ivanir José Bertotti com 4 votos, ficando 

eleito o Sr. Ernani Ernzen. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do 

Município:  para Presidente houve a seguinte votação: Sr. João Cavalheiro  com 5 

votos e Sra. Caren Marlene Rutzen com 4 votos, ficando eleito o Sr. João Cavalheiro 

para Presidente da Comissão; 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 Sr. Gerson 

Luiz da Luz para o cargo de relator da Comissão; para Secretário a votação foi a 

seguinte: Sr. Ernani Ernzen com 7 votos, Sr. Liandro Jaeziski com 1 voto  e Sr. Valmor 

Rigo com 1 voto, ficando eleito o Sr. Ernani Ernzen; Comissão de Obras, Serviços 

Públicos, Educação, Saúde e Assistência: para Presidente da Comissão a votação foi 

a seguinte: Sr. Ernani Ernzen com 5 votos e Sr. Marcos Antônio Garlet com 4 votos, 

ficando eleito o Senhor Ernani Ernzen para Presidente da Comissão. Para Relator a 

votação foi a seguinte: Sr. Marcos Antônio Garlet com 8 votos e Sr. Valmor Rigo com 

1 votos, ficando eleito o Sr. Marcos Antônio Garlet para o cargo de Relator da 

Comissão; para Secretário 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 

Secretário da Comissão; O presidente declarou eleitos os novos membros das 

comissões permanentes, os quais ficam empossados para o exercício de 2020 e também 

os parabenizou. Já na Ordem do Dia deu entrada na casa a seguinte matéria: Projeto 

de Resolução Nº 01/2020 de 04 de fevereiro de 2020, o qual determina o dia e horário 

das Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de Vereadores e regulamenta a realização 

das indicações. Na qual as sessões da CÂMARA DE VEREADORES, a partir no mês 

de fevereiro 2020, serão realizadas nas terças-feiras com início às 18:30 horas. E as 

indicações deverão ser realizadas até o primeiro dia útil anterior a sessão, e assinadas 

até as 15 horas do dia da sessão para entrar na pauta. Sendo que as indicações realizadas 

e assinadas fora deste período serão incluídas na sessão seguinte. A Resolução foi 

aprovada por unanimidade em única votação. Indicação nº 01/2020 de autoria do 

Vereador Marcos Antônio Garlet da possibilidade da Administração Municipal fazer o 

patrolamento e passar o rolo nas estradas que liga a Linha Pato Branco até a Linha 

Farroupilha, inclusive em todos os acessos que existe, também efetuar a troca de um 

bueiro no acesso a Fazenda Maraqueiz e os Becker. A Indicação foi aprovada por 

unanimidade em única votação. Por fim, o presidente abriu espaço para as explicações 

pessoais, onde se manifestaram os vereadores: Ivanir José Bertotti parabenizou o 

vereador pela indicação, comentou que o pessoal da Linha Consoladora está cobrando 

para arrumar alguns pedaços das estradas, o mesmo salientou que vai verificar o estado 

das mesmas. Valmor Rigo comentou que as críticas construtivas  sempre são bem-

vindas, pois são opiniões diferentes defendo o que é melhor para o Município, e quanto 

a indicação do vereador Marcos comentou que faz 2 meses que deixou a secretária e 

não deve ter danificado tanto assim,  colocou  vários outros problemas que existem e 

eles tem conhecimento. Gerson Luiz da Luz comentou que sabe que este ano existe um 

pouco mais de dificuldade por ser um ano de Eleições, e acredite que as sessões serão 

sempre no mesmo nível, e todos devem dar o seu melhor. Liandro Jaezinski fez a leitura 

do Oficio de Renúncia do Mandato de Vereador por motivos particulares. Ernani 

Ernzen comentou que a indicação do Vereador Marcos é importante, e sabendo que vai 

haver o inicio das aulas na semana que vem, e vemos as máquinas trabalhando e 



recuperando todas as estradas do Município. E desejou um bom retorno a todos os 

Vereadores. Marcos Antônio Garlet desejou ao Presidente um bom ano de trabalho, 

comentou que vai ficar sentido com a saída do Vereador Liandro, mas cada um sabe as 

escolhas que faz. Comentou também sobre os caminhões que ficam parados na SC, na 

subida de Mondai e acabam sendo puxados pelo nosso Município, acaba danificando 

tanto a rodovia quanto a máquina que vai ajudar. João Cavalheiro comentou que devem 

haver discussões na casa, mas discussões que beneficiam o povo Riquezense. Desejou 

sucesso ao Vereador Liandro fora desta casa. Parabenizou a iniciativa do vereador na 

discussão sobre a subida na SC, onde um grande número de caminhões fica parados, 

as vezes por não conseguirem subir. Também fez o uso da palavra o vereador 

presidente Rogério Vicente, agradeceu a indicação do Vereador Marcos e também 

desejou boa sorte a Vereador Liandro fora desta casa. 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 11 de fevereiro de 2020, terça às 18:30 horas, no Plenário 

Elma Endrigo. E nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão as 

18:50 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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