
ATA Nº. 14/2019 

Aos 14 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, João Cavalheiro, 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 2ª Votação 
por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo nº 009/2019 o qual altera o Anexo I, 
da Lei nº 0586/2011, cria emprego público temporário de Técnico de Saúde Bucal e 
agente de combate a endemias, vinculado na área da saúde. Baixado para as Comissões. 
Projeto de Lei do Executivo nº 010/2019 o qual autoriza o Poder Executivo Municipal 
a aderir ao Programa BADESC Cidades e tomar empréstimo junto ao BADESC – Para 
ASFALTAR ESTRADA DA LINHA CAMBOCICA E REVITALIZAÇÃO DA 
PRAÇA. O qual teve a Presença do Prefeito para explanar sobre o Projeto de Lei e tirar 
dúvidas dos Vereadores e Presentes. Baixado para as Comissões. Moção de Apoio nº 

002/2019 – conservação e manutenção das rodovias estaduais. Aprovada por 
unanimidade. No momento de Presidência, o Presidente convidou aos vereadores para 
um congresso em Florianópolis. Por fim, o presidente abriu espaço para as explicações 
pessoais, sendo que fez o uso da palavra os Vereadores: Liandro Jaezinski questionou 
o Prefeito sobre o Projeto de Lei em que seria investido o dinheiro, e perguntou se não 
seria mais viável fazer todo o asfalto até a Vila Cambucica. João Cavalheiro comentou 
que a Reforma da Previdência é necessária mas não do jeito que está, e a Impressa 
deveria divulgar o lado bom e o lado ruim da reforma e o que realmente vai mudar para 
os pequenos trabalhadores. Gerson Luiz da Luz indagou o Prefeito Municipal sobre a 
Lei que foi aprovada referente ao financiamento de 4 milhões se o mesmo ainda será 
realizado. O Prefeito Municipal que se aprovado o Projeto de Lei 10/2019 o mesmo 
não utilizará a linha de crédito dos 4 milhões. Marcos Garlet colocou que teria o mesmo 
questionamento que os vereadores já fizeram, que ficaria muito feliz com a execução 
da obra do asfaltamento. 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 21 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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