
ATA Nº. 08/2019 

Aos vinte e seis 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. Após consultado o plenário se os projetos poderiam ser em uma única 

votação, onde todos os vereadores concordaram, todos os Projetos foram aprovados 

por unanimidade de votos. Indicação nº 010/2019 de autoria do Vereador Marcos 

Antônio Garlet, da possibilidade do Executivo disponibilizar um veículo para o pessoal 

que trabalha com a Dengue. A indicação foi aprovada por unanimidade. Por fim, o 

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

os vereadores: Claudecir Cecato comentou que seria interessante o pessoal da dengue 

ter o seu próprio carro. Gerson Luiz da Luz comentou que o Projeto de Lei nº 003 do 

Executivo que trata do Conselho Tutelar vai haver várias alterações, trata desde a 

Manutenção do Conselho Tutelar como o funcionamento de que forma vai concorrer 

às eleições, como o pessoal tem que se habilitar para concorrer, e pediu aos colegas da 

Comissão que se reúnam antes para poder debater, pois o projeto é longo. Colocou que 



quanto a dengue é interessante ter um carro disponível conforme a situação as vezes dá 

mais trabalho ir de carro do que a pé, mais é interessante quando for mais longe. 

Também esteve em contato com o DEINFRA novamente, onde solicitou reparos e 

foram realizados na SC-283. E o DEINFRA pediu que lhes mante-se informado se 

precisassem de mais alguma coisa. Mas não sabem como vai ficar a Situação do 

DEINFRA e DETER no Estado com a reforma do governo Estadual. 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 02 de abril de 2019, terça às 18 horas, no 

Plenário Elma Endrigo. E nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente 

sessão as 18:40 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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