
ATA Nº. 08/2018 

Aos 26 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 dezessete 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 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 2ª 

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 2ª 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 2ª 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 2ª 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 aprovado em 

1ª votação por unanimidade. Entrada da Prestação de Contas do Prefeito referente 

ao exercício 2016.  Sendo que foi baixado para as Comissões para melhor analise. 

Requerimento nº 01/2018 do Vereador Rogério Vicente para Licença para tratar de 

assuntos particulares pelo período de 30 dias. Aprovado por unanimidade. 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 o 

representante da CDL Sr. Douglas Naibo convidou os vereadores e a todos para um 

curso de Oratória nos dias 08, 09 e 10 de maio de 2018 as 19 horas. Também fez o uso 

da palavra o Vereador Liandro Jaezinski comentou que é favorável ao reajuste já que 

é melhor receber o que veio do que não receber nada, pediu a secretária de educação 

que fosse realizado uma campanha de prevenção de piolhos em todas as crianças, como 

já vinha se realizando em anos anteriores, evitando assim a proliferação de piolhos, 

facilitando a vida dos pais e familiares. 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 03 de abril de 2018, terça às 18 horas, no Plenário Elma Endrigo. E 

nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão as 17 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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