
ATA Nº 11/2021 

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, 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. Rogério Vicente, com a 

presença dos senhores vereadores: Abel de Oliveira, Alwin Roni Gurke, Edemar Luis 

Streg, Ernani Ernzen, Junior Steffen, Luciano Saúgo, Ivanir José Bertotti e Willian 

Endrigo. Verificada a existência de quórum legal, foi declarada aberta a Sessão 

Ordinária do Legislativo sendo que o presidente agradeceu a presença de todos. Em 

seguida na ordem do dia teve as seguintes matérias: Projeto de Lei do Executivo nº 

005/2021 o qual Institui o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Riqueza 

– PREFIS e dá outras providências. O projeto foi aprovado em segunda votação por 

unanimidade. Projeto de Lei do Executivo nº 006/2021 o qual dispõe sobre a Forma 

de Cobrança dos Serviços de Máquinas, do Valor da Contraprestação dos Serviços e 

dá outras providências. O projeto de Lei do Executivo nº 006/2021 foi aprovado em 

primeira votação pela maioria, sendo que os vereadores: Ivanir José Bertotti, Alwin 

Roni Gurke e Luciano Saúgo votaram contra o Projeto. Projeto de Lei do Executivo 

nº 007/2021 o qual Institui os Programas de Fomento ao Desenvolvimento 

Agropecuário, Colheita de Foragem, Melhoramento Genético, o Bônus Agropecuário, 

e dá outras providencias. O projeto de Lei do Executivo nº 007/2021 foi aprovado em 

primeira votação por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo nº 008/2021 o qual 

autoriza o Poder Executivo a Alienar Imóveis para Fins Habitacionais para o Programa 

Casa Verde e Amarela, e dá outras providências. O Projeto de Lei do Executivo nº 

008/2021 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. Decreto Legislativo nº 

001/2021 o qual dispõe sobre a Prestação de Contas do Prefeito Municipal de Riqueza 

- SC, relativas ao Exercício Financeiro de 2019 e dá outras providências. O Relator da 

Comissão de Constituição Justiça e Redação de Leis Vereador Junior Steffen leu seu 

parecer favorável à aprovação, após o relator da Comissão Orçamento e Contas do 

Município Vereador Abel de Oliveira leu seu parecer favorável aprovação. O 

presidente colocou em votação os dois pareceres os quais foram aprovados por 

unanimidade. Em seguida o presidente colocou o Decreto Legislativo em votação, onde 



foi aprovado em única votação por unanimidade. Moção nº 003/2021 de apelo em 

atenção as margens da SC- 283 compreendendo o trecho de Palmitos a Mondai. Sendo 

que foi discutida e aprovada em única votação por unanimidade. Indicação nº 19/2021 

do Vereador Ernani Ernzen da viabilidade de se fazer o Calçamento na Linha Flor da 

Serra, sendo da propriedade de Rivaldo Concencio até a propriedade de Vilmar 

Possamai. Na Linha Conceição do Cemitério até a comunidade. Da ponte da 

Cambocica até a propriedade de Sabino Mariani. A indicação foi aprovada por 

unanimidade. Nas explicações pessoais, fez o uso da palavra os Vereadores: Luciano 

Saúgo, Ivanir José Bertottti, Junior Steffen, Alwin Roni Gurke, Willian Endrigo e 

Ernani Enzen. Em seguida o Presidente, agradeceu a presença de todos, convocou os 

senhores vereadores e convidou a população em geral para a próxima sessão, que será 

realizada no dia vinte e sete de abril de dois mil e vinte e um, terça às dezoito horas, no 

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

sessão as dezenove horas e quarenta 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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