
ATA Nº. 11/2019 

Aos dezesseis 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, Edemar Luis Streg, 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 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. Após consultado o plenário o projeto foi aprovado por unanimidade de 

votos em única votação. 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. 

Aprovado em 1ª votação por maioria dos presentes, sendo que o vereador Liandro 

Jaezinski se absteve da votação. 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. Após consultado o plenário o 

projeto foi aprovado por unanimidade de votos em única votação. Indicação nº 

014/2019 de autoria do Vereador Ivanir José Bertotti em conjunto com os vereadores 

Liandro Jaezinski, Caren Marlene Rutzen e Marcos Antônio Garlet da viabilidade do 

Executivo fazer o calçamento em frente as Comunidades de Linha Flor da Serra, Linha 

São Roque, Linha Conceição e Comunidade Luterana de Linha Anta Gorda Alta. A 

indicação foi aprovada por unanimidade de votos. No momento da presidência o Sr. 

Ernani comentou sobre os Projetos de Lei sendo que todos são importantes para os 

nossos Munícipes e a Comunidade Luterana de Linha Anta Gorda Alta é a única 

comunidade que ainda não possui um pavilhão. Por fim, o presidente abriu espaço para 

as explicações pessoais, sendo que fez o uso da palavra os vereadores: Ivanir José 

Bertotti agradeceu ao Secretário Valmor Rigo pelo excelente serviço. Comentou 

também sobre o projeto de doação da terra para o Município, para assim o Município 

poder investir nas comunidades. E os vereadores devem ir atrás de verbas com os seus 

deputados para investir nas comunidades. Edemar Luis Streg se mostrou contente com 

os projetos de Lei e colocou sobre as estradas frizou que é obrigação do Poder 

Executivo fazer e está sendo bem feito e o dever do Vereador é fiscalizar e cobrar, 



ficamos contentes quando as coisas andam. E a respeito do calçamento o pessoal 

precisa de calçamento nas Ruas da cidade, eles estão cobrando e precisa, e devemos 

buscar recursos junto aos deputados para melhorar as Ruas da nossa Cidade e também 

desejou uma Feliz Páscoa a todos. Claudecir Cecato comentou que é bom ter gente do 

interior nesta sessão que assim enxergam como o vereador trabalha, sendo que os 

projetos precisa passar pelo Legislativo para ser executado pelo Prefeito. E todas as 

comunidades são merecedoras de investimentos. E convidou a todos para participar da 

Festa do Padroeiro na Linha Jatai a ser realizado no dia 28 de abril. Marcos Antônio 

Garlet comentou que o presidente se comprometeu para cobrar o Prefeito e não 

engavetar os Projetos de Lei e as Indicações, agradeceu ao Pessoal do interior pela 

participação e pediu que também em outras ocasiões venham prestigiar o trabalho dos 

vereadores. Gerson Luiz da Luz é favorável as indicações dos vereadores e é uma 

cobrança que a gente realmente tem das comunidades, e comentou que é importante o 

nosso debate, esse é nosso papel. E desejou uma Feliz Páscoa e todos se voltem também 

um pouco para a religião. Caren Marlene Rutzen comentou sobre a colocação da sessão 

anterior do vereador Claudecir Cecato referente a atendente da Celesc em nosso 

Município, e a Vereadora Caren esteve em contato com a agencia de São Miguel do 

Oeste e repassarem que o atendimento no nosso Município realmente é das 7:30 as 

11:30 de segunda a sexta. E o secretário Valmor está cobrando, pois tem um lixão lá 

na garagem. E convidou a todos para a Caminhada Triunfal. Ernani Ernzen também 

fez o uso da palavra e agradeceu ao Secretário Valmor e comentou que a partir de 

amanhã vão começar a cascalhar da Anta Gorda para cima e as máquinas já estão lá na 

cascalheira. Também desejou uma feliz pascoa a todos. 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 30 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 19:10 

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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