
ATA Nº. 13/2019 

Aos sete dias do mês de maio 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 008/2019 o qual autoriza o Município de Riqueza a firmar 

convênio com o Município de Mondai, através do Fundo Municipal de Saúde e 

Secretarias Municipais, e dá outras providências. Projeto foi aprovado em 1ª Votação 

por unanimidade. Indicação n° 015/2019 de autoria do Vereador Rogério Vicente da 

possibilidade de se instalar um placar eletrônico no Ginásio Romiro Adriano Utzig na 

Cidade. Aprovada por unanimidade de votos. No momento de Presidência, o Presidente 

pediu escusas por não poder participar na reunião sobre a Reforma da Previdência. 

Onde também não pode participar da festa da Comunidade da Consoladora. E teve a 

oportunidade de participar a noite da Taça dos Campeões. Por fim, o presidente abriu 

espaço para as explicações pessoais, sendo que fez o uso da palavra os Vereadores: 

Liandro Jaezinski colocou que a Reforma da Previdência deve mesmo acontecer, mas 

deve começar pelos maiores até porque os pequenos não tem culpa. Comentou também 

que a população está reclamando do aumento no carne do IPTU. Rogério Vicente 

agradeceu ao Prefeito e ao Setor de Esporte pelo belo campeonato que foi executado, 

e comentou que muitos pais e filhos jogaram juntos no mesmo time, e também 

parabenizou pelo torneio do trabalhador. 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 14 de maio de 2019, terça às 18 horas, no Plenário Elma Endrigo. E 

nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão as 18:32 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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