
ATA Nº. 06/2018 

Aos 13 dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 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. João Cavalheiro, com a presença 

dos senhores vereadores: Caren Marlene Rutzen, Claudecir Cecato, Ernani Ernzen, 

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 e pediu 

ao secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão Anterior a qual foi aprovada por 

unanimidade, seguindo com o Despacho de Expediente. Na ordem do dia tramitou na 

casa as seguintes matérias: Projeto de Lei do Executivo nº 003, de 28 Fevereiro de 

2018, onde autoriza desapropriar Imóvel, Indenizar o proprietário do referido bem e dá 

outras providências. Aprovado em 1ª Votação por maioria. Projeto de Lei do 

Legislativo Nº 001/2018, Dispõe sobre instituição do QUADRO MURAL da Câmara 

Municipal de Vereadores de Riqueza/SC como meio de publicação oficial dos atos 

normativos e administrativos e dá outras providências. Aprovado em 1ª votação por 

unanimidade. Projeto de Lei do Executivo nº 004, o qual Dispõe sobre contribuição 

financeira para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caibi/SC e dá 

outras providências. Baixado para as Comissões. Projeto de Lei do Executivo nº 005, 

o qual dispõe sobre o Reajuste e Revisão Geral da Remuneração dos Servidores 

Públicos Municipais de Riqueza e dá outras providências. Baixado para as Comissões. 

Projeto de Lei do Legislativo nº 002, o qual dispõe sobre reajuste dos subsídios dos 

Vereadores, Prefeito Municipal, Vice-prefeito e Secretários Municipais, e dá outras 

providências. Baixado para as Comissões. Projeto de Lei do Legislativo nº 003, o 

qual dispõe sobre reajuste dos Servidores da Câmara Municipal de Vereadores, e dá 

outras providências. Baixado para as Comissões. Indicação 010/2018 de autoria do 

Vereador Claudecir Cecato, da possibilidade da Administração Municipal fazer um 

projeto para repasse de recurso do Grupo de Patinação Anjos Sobre Rodas. Indicação 

011/2018 de autoria do Vereador Liandro Jaezinski em conjunto com os Vereadores 

Caren Marlene Rutzen, Ivanir José Bertotti e Marcos Antônio Garlet, da possibilidade 



que seja feito a pavimentação asfáltica da Rua Lindor José Pohlmann que dá acesso à 

área Industrial. Indicação 012/2018 de autoria do Vereador Marcos Antônio Garlet, 

da possibilidade da Administração Municipal reformar o abrigo de alunos que tem na 

entrada da Linha Saltinho. Indicação 013/2018 de autoria do Vereador Ivanir José 

Bertotti, da possibilidade de se fazer o reparo na iluminação pública do Munícipio de 

Riqueza tanto no perímetro Urbano quanto Rural. Todas as Indicações foram aprovadas 

por unanimidade. Nas explicações pessoais fez o uso da palavra as professoras Marlene 

Demarchi e Veroni Faita onde questionaram o porquê do aumento dos Professores ser 

apenas 5,85%, sendo que o reajuste nacional ficou em 6,81%. Também fez o uso da 

palavra os Vereadores: Gerson Luiz da Luz parabenizou os vereadores pelas indicações 

e se mostrou favorável a todas elas. E quanto aos projetos em especial o do aumento 

salarial o piso nacional teve aumento de 6.81% e os vereadores não podem mexer no 

valor do índice do reajuste, e somente votar a favor ou contra, salientou que com o 

reajuste de 5.85% os professores ficam dentro do piso nacional. Caren Marlene Rutzen 

salientou todas as verbas que os vereadores do MDB e do PSB vem conseguindo juntos 

aos deputados e senadores no qual já somam 725 mil em benefício do nosso município. 

Rogério Vicente se mostrou favorável a todas as indicações e colocou que é um direitos 

dos professores reivindicar seus diretos e que no decorrer da semana será visto. E pediu 

para que a população continue reivindicando que todos são a favor do que é bom para 

a população. Liandro Jaezinski pediu que mais pessoas da população fossem bem 

atendidos e salientou que a licitação é uma sacanagem dentro da lei onde os vendedores 

se combinam os preços e os Prefeitos tem que se unirem para reverter este quadro. E a 

respeito do Projeto de Lei 003 do Executivo salientou que o Prefeito tem o Poder de 

fazer isso, quando é de interesse público, o que se pode negociar ali é o valor da 

indenização e a desapropriação o Prefeito tem autonomia para isso. Comentou também 

sobre o Projeto de Lei sobre o reajuste salarial onde os vereadores não podem modificar 

o índice, mas o executivo tem a autonomia de recolher e encaminhar outro Projeto de 

Lei, já a nossa saída é votar a favor e todos ganham esse aumento que veio, ou votar 

contra e ninguém ganha nada. E deveria ser revisto essa forma de aumento em que cada 

vez a diferença dos salários fica maior. Marcos Antônio Garlet salientou que só podem 



votar a favor ou contra o projeto, sendo que os professores fazem um trabalho muito 

importante para a nossa sociedade. E salientou que vem trabalhando conforme a 

sociedade vem lhe solicitando mas sempre dentro da legalidade, e se colocou à 

disposição de todos. Ernani Ernzen parabenizou todas as indicações dos colegas 

vereadores e comentou que concorda com todas. E colocou sobre o Projeto de lei do 

Executivo nº 05 sobre o reajuste dos servidores do executivo municipal, e salientou 

que os professores acham pouco ganhar 5,85 % mas tem gente que ganha bem menos 

e alguns deveriam se colocar um pouco no lugar do outro, mas se é lei devem ganhar 

sim o que é garantido por lei. 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 20 de 

março de 2018, terça às 18 horas, no Plenário Elma Endrigo. E nada mais havendo a 

ser tratado foi encerrada a presente sessão as 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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