
ATA Nº. 02/2021 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 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: Abel de Oliveira, Alwin Roni Gurke, Edemar Luis 

Streg, Ernani Ernzen, Junior Steffen, Luciano Saúgo, Ivanir José Bertotti e Willian 

Endrigo. 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 na Ordem do Dia teve as seguintes matérias: PROJETO DE LEI DO 

EXECUTIVO Nº 01, O QUAL DISPÕE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO 

FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXECEPCIONAIS DE CAIBI/SC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Havendo a 

solicitação e concordância de todos os vereadores o Projeto de Lei foi colocado em 

única votação e aprovado por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 03 de autoria do 

Vereador Junior Steffen, para que seja feito uma ciclovia e calçada no asfalto, da cidade 

que passa pelo CTG Sem Fronteiras até a primeira rotula no sentido Vila Cambocica. 

INDICAÇÃO Nº 04 de autoria do Vereador Edemar Luis Streg, para que seja feito o 

alargamento, com tubulações onde necessário, cascalhamento e compactação da 

estrada da Linha Pato Branco Alto até a Linha Conceição. INDICAÇÃO Nº 05 de 

autoria do Luciano Saúgo, para que seja feito o patrolamento e cascalhamento da 

estrada Geral da Linha Conceição até as propriedades de Anoar Fabris e Leonir Luiz 

Becker. Todas as Indicações foram aprovadas por unanimidade de votos. Esteve 

presente o Secretário da Saúde Sr. Alexandre Schenatto e explanou sobre a situação do 

COVID-19 no nosso município. Nas explicações pessoais, fez o uso da palavra os 

vereadores: Abel de Oliveira, Alwin Roni Gurke, Edemar Luis Streg, Willian Endrigo, 

Ivanir José Bertotti e Junior Steffen. Encerrada as explicações pessoais pelo Presidente, 

este agradeceu a presença de todos, convocou os senhores vereadores e convidou a 

população em geral para a próxima sessão, que será realizada no dia 23 de fevereiro de 

2021, terça às 18:00 horas, no Plenário Elma Endrigo. E nada mais havendo a ser 

tratado foi encerrada a presente sessão as 18:40 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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