
ATA Nº. 07/2019 

Aos dezenove dias do mês de março 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, Zenilda Weber, Gerson Luiz da Luz, Ivanir José 

Bertotti e Liandro Jaezinski. 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: 

Projeto de Lei do Executivo nº 002/2019 o qual Dispõe sobre o reajuste e Revisão 

Geral da Remuneração dos Servidores Públicos Municipais de Riqueza e dá outras 

providências. Projeto de Lei do Legislativo nº 001/2019 o qual dispõe sobre o reajuste 

e revisão geral da renumeração dos servidores públicos da Câmara Municipal de 

Vereadores, e dá outras providências. Projeto de Lei do Legislativo nº 002/2019 o 

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

prefeito e Secretários Municipais, e dá outras providências. Projeto de Lei do 

Legislativo nº 003/2019 o qual dispõe sobre a revisão dos valores de diárias a 

Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Vereadores Riqueza SC, e dá outras 

providências. Todos os Projetos foram baixados para as Comissões. Indicação nº 

005/2019 de autoria do Vereador Claudecir Cecato em conjunto com o vereador 

Rogério Vicente, da possibilidade de se realizar o patrolamento, cascalhamento e 

passar o rolo na estrada da Linha Brilhante até a cidade de Riqueza e também na 

travessia de Linha Iracema até a Linha Cambocica. Indicação nº 006/2019 de autoria 

da Vereadora Zenilda Weber, da possibilidade de se fazer melhoria no trecho não 

asfaltado da Rua Presidente Costa e Silva, pois há muitos buracos, e também colocar 

um quebra-molas em frente à residência de Idanira Bizzelo. Indicação nº 007/2019 de 

autoria da Vereadora Zenilda Weber, da possibilidade de se instalar um quebra-molas 

na Rua Presidente Castelo Branco em frente à residência de Gilmar Gomes. Indicação 

nº 008/2019 de autoria da Vereadora Zenilda Weber, da possibilidade de o Executivo 

adquirir, construir e/ou ceder um espaço para o Pessoal da Terceira Idade do nosso 



Município, para eles terem um espaço para fazerem suas promoções e para durante a 

semana ter um lugar para fazerem seus jogos, exercício e outras atividades ligadas ao 

Pessoal da Terceira Idade. Indicação nº 009/2019 de autoria do Vereador Ivanir José 

Bertotti em conjunto com o Vereador Liandro Jaezinski, da possibilidade de o 

Executivo construir um abrigo de passageiros na Linha Cambucica próximo as 

Famílias De Melo e Aguiar. Todas as indicações foram aprovadas por unanimidade. 

No momento da Presidência o presidente fez o uso da palavra e salientou que todas as 

Indicações são importantes e falou também que referente a indicação do Vereador 

Ivanir e do Vereador Liandro, já tinha entrado com esta mesma indicação no dia 12 de 

junho do ano passado. Comentou também que no decorrer da manhã esteve juntamente 

com a Procuradora Jurídica no fórum de Mondaí participando de uma Correição 

Ordinária, na mesma oportunidade frisou que o Secretário Valmor Rigo estará presente 

na Sessão Ordinária do dia 02 de Abril, para esclarecer eventuais dúvidas aos nobres 

vereadores, e falar do seu trabalho que vem realizando na sua gestão. Por fim, o 

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

os vereadores: Claudecir Cecato comentou que o Deputado Esperidião Amim 

confirmou uma emenda de R$ 140.000,00 para a agricultura. Ivanir José Bertotti 

parabenizou todas as indicações que são muito importantes para a população, comentou 

que na frente do posto de saúde deveria ter uma lombada elevada, convidou também a 

todos que domingo haverá um almoço beneficente na Linha Consoladora em benefício 

de Merinho Muniz, onde ele passou por uma cirurgia e está internado. Liandro 

Jaezinski parabenizou a todos pelas indicações que são de suma importância para a 

população. Colocou também a importância de se fazer a revisão do Plano de Cargos e 

Salários. Gerson Luiz da Luz comentou que temos aguardando a liberação de mais 

recursos para nosso Munícipio. Comentou também que a Caixa Econômica Federal 

negou o Projeto de Revitalização da Praça, e também de algumas Ruas que se pretendia 

fazer o calçamento, pois necessita-se fazer o passeio dessas Ruas o que torna inviável 

fazer o financiamento. Comentou também que entrara em contato novamente com o 

DEINFRA para colocar que vieram fazer o serviço, mas fizeram meio mal. Marcos 

Antônio Garlet comentou que gostaria que cobrassem do Executivo referente a todas 



as indicações feitas referente a abrigo de passageiro para que fossem feitas. Pediu para 

o vereador Gerson realmente entrar em contato com o DEINFRA e ver se vai ficar por 

isso mesmo. 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 

2019, terça às 18 horas, no Plenário Elma Endrigo. E nada mais havendo a ser tratado 

foi encerrada a presente sessão as 18:55 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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