
ATA Nº. 05/2020 

Aos 10 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, no Plenário Elma Endrigo, 

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

trinta minutos os membros da Casa, sob a presidência do vereador Sr. Rogério Vicente, 

e com a presença dos senhores vereadores: Caren Marlene Rutzen, Marcos Antônio 

Garlet, Valmor Rigo, Ernani Ernzen, Gerson Luiz da Luz, João Cavalheiro 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. Após 

a leitura da ata da Sessão Anterior e a sua aprovação por unanimidade de votos e feito 

o despacho de expediente, na ordem do dia teve matérias as seguintes matérias:  

Projeto de Lei do Executivo nº 002/2020 o qual Dispõe sobre contribuição financeira 

para a associação de pais e amigos dos excepcionais de Caibi/SC, e dá outras 

providencias. Projeto baixado para as Comissões. Resolução 02/2020 a qual dispõe 

sobre a normatização dos gastos com a sessão solene em homenagem especial ao 

prefeito, vice-prefeito e vereadores da primeira legislatura da Câmara Municipal de 

Vereadores de Riqueza-SC e homenagem a empresa Móveis Henn. Após discussão a 

Resolução foi aprovada por unanimidade dos presentes. Moção nº 002/2020 de apelo 

para que seja assegurado tratamento isonômico entre todas as carreiras da Segurança 

Pública do Estado, e não somente as carreiras policiais militares, conforme Projeto de 

Lei da Reforma da Previdenciária. Aprovada por unanimidade dos presentes. 

Indicação nº 003/2020 de autoria do Vereador Marcos Antonio Garlet da possibilidade 

de o município realizar a perfuração de um poço artesiano com vasão suficiente para 

beneficiar a população da Linha Poço Torto e Linha São Pedro que sofrem com a falta 

de água no período de estiagem. Indicação nº 004/2020 de autoria do Vereador Ivanir 

José Bertotti da possibilidade de o Município realizar o patrolamento e passar o rolo 

na estrada geral iniciando na linha Cambucica passando por linha Consoladora, linha 

Flor da Serra até a divisa de Iraceminha retornando por linha Três Forquilhas até na 

linha São Roque. Pedido de Licença do vereador Ivan Sepp, aprovado por 

unanimidade. Pedido de Licença do Vereador Ivanir José Bertotti também foi 

aprovado por unanimidade. No momento da presidência se atentou a indicação do 



Vereador Marcos, onde está sendo feito um estudo para se aproveitar a vazão daquele 

poço para levar agua para as outras comunidades próximas e se o vereador tiver 

interesse em se aprofundar é só passar na prefeitura e se aprofundar. Nas explicações 

pessoais fez o uso da palavra os Vereadores: Caren Marlene Rutzen comentou sobre o 

evento da UVESC que esteve participando em Florianópolis, onde teve também o 

fórum da mulher parlamentar, falou também sobre a mídia e a importância do cargo do 

vereador. Rogerio Vicente aproveitou o gancho e parabenizou a todos as mulheres pela 

passagem do dia da mulher e que este mês a programação é toda volta para ela. Marcos 

Antônio Garlet também parabenizou as mulheres pela passagem do dia internacional 

da mulher. Agradeceu ao secretário do DRM pelos serviços realizados, e sabemos que 

ainda tem muita poeira nas estradas, mas daqui uns dias vai chover e vai melhorar a 

situação. Ernani Ernzen agradeceu a oportunidade de participar do curso em 

Florianópolis e aproveitaram para buscar recursos através dos deputados. Parabenizou 

adimistração Municipal, pois tem a preocupação de o quanto antes levar água as 

comunidades e arredores de Linha Pato Branco. E também parabenizou a todas as 

mulheres pela passagem do dia Internacional da Mulher. 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 

ordinária, que será realizada no dia 17 de março de 2020, terça às 18 horas e 50 

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

presente sessão às 19 horas e 20 minutos, 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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