
ATA Nº. 07/2018 

Aos 20 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 2ª 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 2ª 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. Aprovado por unanimidade em 1ª votação. 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. Aprovado 

em 1ª votação por unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo nº 02/2018, o qual 

dispõe sobre reajuste dos subsídios dos Vereadores, Prefeito Municipal, Vice-prefeito 

e Secretários Municipais, e dá outras providências. Aprovado em 1ª votação por 

unanimidade. Projeto Substitutivo de Lei do Legislativo nº 03/2018, o qual dispõe 

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

providências. Aprovado em 1ª votação por unanimidade. Projeto de Lei do 

Legislativo nº 04/2018, o qual dispõe sobre a regulamentação, concessão e fixação de 

valores de diárias a Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Vereadores 

Riqueza-SC, e dá outras providências. Projeto foi Baixado para as Comissões. 



Indicação 014/2018 de autoria do Vereador Marcos Antônio Garlet, da viabilidade de 

ser feito com retroescavadeira a abertura da sarjeta e bueiros bem como patrolamento, 

cascalhamento e passado o rolo na estrada da Comunidade de Linha Anta Gorda Alta 

mais especificamente na popularmente conhecida da Linha Gaiola. A indicação foi 

aprovada por unanimidade. Nas explicações pessoais fez o uso da palavra a professora 

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: Rogério Vicente parabenizou os professores pelo belo trabalho 

desenvolvido a frente do Educando, e que colocou que seu voto é sim pela aprovação 

do projeto de Lei, também parabenizou o Secretário do DRM sendo que passou em 

várias estradas e onde trabalharam as estradas estão muito bem cascalhadas, e se 

continuar fazendo o padrão que vem sendo feito até todas as comunidades estarão 

beneficiadas. Agradeceu a Comunidade de Linha Alta Riqueza, onde fizeram um 

almoço a base de Macarronada, onde até o preço foi acessível, e contou que deveria ser 

feito isso nas outras comunidades também, sendo que diminuiria o custo. Claudecir 

Cecato comentou que acha que os professores mereceriam sim um percentual a mais, 

por todo o trabalho que desenvolvem. Também colocou que estão projetadas 6 

barragens no Rio Iracema e estão sendo negociadas. Ivanir José Bertotti salientou que 

se precisar votar contra, nós votaremos mas acho que não é vantagem e talvez como o 

governador fez alguns cortes talvez deve-se ser feito no Município também para ser 

mais valorizado o trabalho dos Professores. Liandro Jaezinski colocou em alguns 

lugares na geral a estradas está bem feita, e em outros acessos nem foi passado a 

patrola. Antigamente os professores eram mais valorizados, e o professor era 

autoridade na sala de aula, hoje em dia é capaz de os pais irem xingar o professor em 

sala de aula. Caren Marlene Rutzen colocou que votando contra os professores não 

ganhariam aumento, e propôs formar uma comissão, e pediu pra que talvez pra ano que 

vem o aumento seja pago já em Janeiro. Gerson Luiz da Luz comentou sobre a questão 

do aumento, e se colocou à disposição, onde sempre pesquisa se está dentro da 

legalidade, a colocou que ainda há a necessidade de se fazer a revisão do plano de 

Cargos e Salários. Marcos Antônio Garlet salientou que cobra bastante que seja 



arrumado as estradas para os alunos poderem ir e voltar da escola em boas condições 

e que os professores mereceriam também que seus pedidos fossem atendidos, e 

salientou que quem merecia escutar a reivindicação dos professores não está aqui. João 

Cavalheiro também fez o uso da palavra e salientou que gostaria que fosse dado mais, 

mas temos que entender que não está fácil a situação, e nunca viu uma crise tão grande 

como está se passando na nossa região e tem várias empresas fechando. 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 26 de março de 2018, segunda às 17 horas, 

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

sessão as 19 horas e 45 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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