
ATA Nº. 06/2020 

Aos 17 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 e João Cavalheiro Sendo que 

assumiu os Vereadores Lúcia Rohde e Antônio Perreira da Luz no lugar dos 

Vereadores Ivan Sepp 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 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 providências. João Cavalheiro solicitou que o 

Projeto de Lei fosse colocado em única votação. Sendo de concordância de todos os 

vereadores o projeto foi aprovado em única votação por unanimidade de votos. 

Decreto nº 01/2020 a qual decreta o cancelamento da Sessão Solene que seria realizada 

dia 31 de março de 2020, e determina que as atividades legislativas e as Sessões 

realizadas no Plenário terão acesso restrito ao local e dá outras providências. Sendo 

discutido e aprovado por unanimidade dos presentes. No momento da presidência 

desejou boas-vindas aos vereadores Lúcia Rohe e Antonio Perreira da Luz, colocou 

que tinha programado para esse mês uma Sessão Solene em homenagem a Móveis 

Henn e a primeira Legislatura do Município sendo que esta sessão foi cancelada para 

prevenir a proliferação do COVID-19. Nas explicações pessoais fez o uso da palavra 

os Vereadores: Lúcia Rohde agradeceu o espaço cedido pelo colega vereador, e se 

colocou à disposição da Câmara. Comentou também sobre o Projeto de Lei em 

beneficio a APAE, salientou da importância de ser colocado em uma única votação, 

reforço a importância dos trabalhos realizados na mesma. E colocou também sobre o 

vírus que está por aí, pediu à população que procurem a unidade de saúde somente se 

for necessário. Valmor Rigo comentou também sobre uma indicação em que o vereador 

Rogério tinha apresentado no ano passado, sugerindo a criação de um grupo de 

agricultores em que seja cedido uma encilhadeira e um distribuidor de dejetos das 



Comunidades de Brilhante, São Roque e Três Forquilhas. Comentou que a contribuição 

para a APAE de Caibi é importante e o valor deveria ser maior. Caren Marlene Rutzen 

colocou que está a disposição e concorda com que os professores estão pedindo. João 

Cavalheiro complementou a fala da vereadora Lúcia que o pessoal deve levar a sério 

as recomendações de higiene. Colocou que também não há necessidade de se esperar 

mais 8 dias para se aprovar o Projeto de Lei em beneficio a APAE já que a entidade 

está necessitando. Gerson comentou da abertura para conversa com os professores e 

que com dialogo as coisas rendem mais e certeza entrarão em acordo no que é justo e 

se colocou à disposição de toda a população. Ernani Ernzen desejou boas-vindas aos 

Vereadores Antônio Perreira da Luz e Lúcia, também colocou que é bonito ver os 

Professores unidos, sendo que conhece os anseios e dificuldades pelo motivo de sua 

esposa também ser professora. E em relação ao Projeto de Lei em benefício da APAE, 

é muito importante, mas no Ano passado fez uma indicação para que fosse feito um 

estudo de viabilidade de se implantar uma APAE no município de Riqueza. Marcos 

Antônio Garlet desejou as boas-vindas a Lúcia Rohde e o Antônio Perreira da Luz. 

Comentou que acha justa a reinvindicação dos Professores, e que toda a equipe é 

importante e vamos aguardar e defender todos os servidores do município. Comentou 

também que há uma grande preocupação com a seca. Também sobre o Projeto da 

APAE sugeriu um aumento desse valor repassado, pois o custo de manter uma 

instituição desse porte é alto, e a frequência de alunos do nosso município é bem 

relevante. Encerrada as explicações pessoais pelo Presidente, este agradeceu a presença 

de todos, convocou os senhores vereadores, senhoras vereadoras e convidou a 

população em geral para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 24 de 

março de 2020, terça às 18 horas e 30 minutos, no Plenário Elma Endrigo. E nada mais 

havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão às 19 horas e 15 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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