
ATA Nº. 15/2019 

Aos 21 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 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. Aprovado em 1ª votação por unanimidade. 

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. Aprovado em 1ª votação por unanimidade. Indicação n° 016/2019 de autoria 

do Vereador Marcos Antônio Garlet da viabilidade da Administração Municipal 

disponibilizar um mutirão perante as escolas para fazer a identidade das crianças que 

ainda não tenham, e também de alguns pais que suas identidades necessitam ser 

renovadas, devido à dificuldade de deslocamento. Aprovada por unanimidade. No 

momento da presidência, o presidente lembrou que na segunda dia 27 as 16:30 haverá 

audiência pública, e salientou que está contente que todos os vereadores aprovaram o 

Projeto de Lei do Financiamento junto ao BADESC. Por fim, o presidente abriu espaço 

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

Jaezinski comentou que o financiamento é importante, pois investe no município, onde 

mais empresas podem investir e tem muitas empresários que deixam de investir por 

falta de estrutura para escoar a produção. João Cavalheiro comentou que nesta casa 

existe debate, e esta obra se tivesse feito um pedacinho cada ano já estaria pronto. 

Parabenizou também funcionários da Casan e da Prefeitura pelo belo trabalho que foi 

executado no final de semana, sendo feita a troca das tubulações para beneficiar os 



bairros mais distantes. Apesar das reclamações de algumas pessoas em relação ao 

transtorno causado, sabe-se que faz parte dos reparos as poeiras, os barros etc. mas logo 

estará normalizado novamente. Ivanir José Bertotti comentou que na época que foi 

feito o calçamento parecia que seria bom, mas foi um grande problema, espera-se que 

com o asfalto se resolve esse problema. Lembrou  que no ano passado votaram contra 

o Projeto “Avançar Cidades”, justamente por que era só para a cidade. Mas esse não 

tem como votar contra, pois beneficia também o população do interior. Gerson Luiz da 

Luz lembrou que no final de semana foi feito a obra da Casan em parceria com a 

prefeitura e que gerou alguns incômodos, talvez vai gerar mais alguns dias. E convidou 

a todos para participarem da Audiência Pública segunda à tarde, pois ali realmente vão 

saber quanto existe em caixa e quanto foi gasto. Marcos Antônio Garlet lembrou que é 

importante que todos venham participar da Audiência Pública para saber como está o 

caixa da prefeitura. Parabenizou a Casan pelo trabalho, e parabenizou a iniciativa do 

Prefeito de fazer o asfalto. Claudecir Cecato comentou que será uma grande honra 

conseguir concluir este projeto do asfaltamento até a Vila Cambocica, e comentou das 

verbas que conseguiram dos deputados para o Município, e pediu aos demais 

vereadores para se fazer uma Moção de apoio a instalação da energia fotovoltaica com 

menos impostos. Rogério Vicente agradeceu aos vereadores pela compreensão e terem 

votados favorável para a aprovação do Projeto de Lei do financiamento e as vezes 

necessitamos de alguns ajustes para beneficiar toda a população. 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 27 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 19:15 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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