
ATA Nº. 04/2019 

Aos vinte e seis 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, Marcos Antônio 

Garlet, Claudecir Cecato, Rogério Vicente, João Cavalheiro, Gerson Luiz da Luz e 

Ivanir José Bertotti. Verificada a existência de quórum legal, foi declarada aberta a 

Sessão Ordinária do Legislativo, sendo que o Presidente agradeceu a presença de todos. 

Dando sequência, na Ordem do Dia tramitou na casa as seguintes matérias: Indicação 

nº 03/2019, de autoria do Vereador Marcos Antônio Garlet, da possibilidade do 

Departamento Municipal de Rodagens realizar a colocação de mais um tubo no bueiro 

na frente da propriedade de Antônio Farencena. Aprovada por unanimidade. Por fim, 

o presidente abriu espaço para as explicações pessoais, sendo que fez o uso da palavra 

o Gerente da Casan sr. Derli Fribel do Município de Riqueza na sessão para 

esclarecimentos. Na sequência foi homenageado o Sr. Júlio Manuel Urqueta Gomez 

Agente da Policia Civil responsável pelo expediente da Delegacia de Riqueza-SC. 

Sendo que o mesmo também fez o uso da Palavra. E também se manifestaram os 

vereadores: Gerson Luiz da Luz colocou sobre a audiência pública e o município teve 

uma perda do FUNDEB de quase 500 mil reais e os grandes municípios tem mais força 

e os pequenos não tem força, e também o município fechou o ano de 2018 com 2 

milhões em caixa. E desejou sucesso para o agente da Policia Civil e sugeriu buscarmos 

alguém para ajudar no expediente na Delegacia. Caren Marlene Rutzen agradeceu ao 

agente da policia Civil pelo excelente trabalho que vem sendo prestado ao Município. 

Agradeceu ao Derli Representante da Casan pelos esclarecimentos. Claudecir Cecato 

comentou a respeito da Casan que os esclarecimentos são importantes e que todos 

também devem fazer a sua parte. Parabenizou também o Agente de Policia Civil pelo 

trabalho e espera que continue assim. E comentou que todos receberam o convite para 

o dia Internacional da Mulher no encontro no dia 02 de marco em Cunha Porã. Rogério 

Vicente parabenizou ao represente da Casan pelas explicações que isso é importante. 

E também ao Agente de Policia Civil pelo seu belo trabalho e desempenho. Ivanir José 

Bertotti parabenizou o Vereador Marcos pela Indicação. E o representante da Casan 

pelos esclarecimentos prestados. E também ao Agente de Policia Civil pelo excelente 



trabalho e que vem diminuindo as ocorrências. Comentou que outros municípios 

fizeram uma moção em relação ao leite. Marcos Antônio Garlet comentou que 

devemos solicitar ao Prefeito alguém para ajudar na Delegacia de Polícia Civil. E 

agradeceu ao representante da Casan pelos esclarecimentos. Pediu também se pode-se 

convidar o secretario do DMR para vir explanar sobre os trabalhos que foram 

realizados e os que serão realizados. E a pedido da população pediu se o trabalho da 

escolinha de futebol na vila Cambucica vai continuar ou não. Convidou para a festa 

dos Idosos na Comunidade de Anta Gorda. João Cavalheiro agradeceu ao presidente 

por ter acatado o pedido para convidar o representante da Casan, e agora levaremos as 

explicações a população e agradeceu ao representante da Casan por ter vindo. 

Comentou que o Agente de Policia Civil vem desenvolvendo um belo trabalho em 

nosso município e merece esta pequena homenagem. 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 07 de março de 2019, quinta às 18 horas, no Plenário Elma 

Endrigo. E nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão as 19:40 

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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