
ATA Nº. 10/2019 

Aos dez dias do mês de abril 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, 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 e comunicou que 

assumiu o vereador Edemar Luis Streg pelo prazo de 30 dias. Dando sequência, na 

Ordem do Dia tramitou na casa as seguintes matérias: Projeto de Lei do Executivo nº 

004/2019 o qual altera os artigos 5°, 7° e anexo IV, da Lei n° 0759/2017 - institui os 

programas de fomento ao desenvolvimento agropecuário, e o bônus agropecuário, e dá 

outras providências. Projeto de Lei do Executivo nº 005/2019 o qual dispõe sobre 

recebimento por doação gratuita o lote colonial n°. 72-c de propriedade de Edmundo 

Schultz e dá outras providências. Projeto de Lei do Executivo nº 006/2019 o qual 

institui programa municipal de destino adequado a animais mortos do meio rural, 

mediante concessão de incentivos no município de Riqueza/SC e dá outras 

providências. Projeto de Lei do Executivo nº 007/2019 o qual dispõe sobre 

contribuição financeira para a associação de pais e amigos dos excepcionais de 

Caibi/SC e dá outras providências. Os projetos foram baixados para as Comissões. 

Indicação nº 013/2019 de autoria do Vereador Ernani Ernzen em conjunto com o 

Vereador Claudecir Cecato, da possibilidade do Executivo realizar uma melhoria no 

Centro de Convivência dos Idosos, sendo conserto dos ventiladores ou a climatização, 

troca das lâmpadas para o modelo LED e pintura do Local. A indicação foi aprovada 

por unanimidade de votos. No momento da presidência o Sr. Ernani comentou sobre a 

audiência pública que foi realizada em Maravilha na noite do dia anterior, relatou que 

foi muito importante, salientou que seria fundamental uma solicitação para trazer ao 

nosso município a biometria facilitando o recadastramento do Título. Por fim, o 

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

os vereadores: Edemar Luis Streg comentou que devem fazer uma reforma no Centro 



dos Idosos da Vila Cambucica, pois é um lugar bastante procurado, para se fazer 

reuniões. E todos os Projetos são muito importantes. Liandro Jaezinski comentou que 

seria importante colocar no Centro dos Idosos um climatizador e também ter uma 

regulamentação para mais pessoas poderem fazer o uso daquele espaço. E quanto ao 

projeto da recolha de animais o projeto deixa um pouco vago, pois não diz se vai ter 

custo para os agricultores, e quanto ao projeto do bônus agropecuário na verdade ele 

aumenta o valor e diminui a porcentagem. Gerson Luiz da Luz comentou que a 

indicação realmente é interessante, e que realmente falta algumas coisas para o Centro 

dos Idosos, e referente ao Projeto de Lei 004 acredita que os Produtores menores vão 

perder um pouco, e os grandes vão ganhar. E quanto ao Projeto de recolha de animais, 

não é para ter custo para os agricultores, mas vai se certificar. Claudecir Cecato 

comentou que talvez se coloca-se um ar-condicionado e desse uma melhorada lá no 

Centro dos Idosos da Vila Cambucica ficaria melhor. E o projeto da recolha de animais 

mortos vai ser de boa relevância, pois o custo para o Município ir em uma comunidade 

longe é muito alto. E referente ao projeto do Bônus agrícola quem movimenta menos 

vai ganhar menos. Comentou também sobre a Celesc que ela só tem atendimento pela 

parte da manhã na Cidade de Riqueza e Mondai, e teria que ver se de repente fosse 

colocado pelo menos um dia inteiro por semana o atendimento no nosso Município. 

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 16 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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