ATA Nº. 16/2018
Aos 29 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 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. João Cavalheiro, com a presença
dos senhores vereadores: Caren Marlene Rutzen, Rogério Vicente, Ernani Ernzen,
Gerson Luiz da Luz, Edemar Luis Streg, Josimar José Correia, Antonio Perreira da Luz
e Marcos Antônio Garlet. 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 passou a presidência da sessão para o seu vice-presidente Sr. Ernani
Ernzen, que na sequencia pediu ao secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão
Anterior a qual foi aprovada por unanimidade, seguindo com o Despacho de
Expediente. Na ordem do dia houve matérias em tramitação na casa. Projeto de Lei
do Executivo nº 007, de 15 de maio de 2018, que institui contribuição de melhoria das
Ruas Imigrantes e Santos Dumont e dá outras Providências. O projeto foi aprovado em
1ª votação por unanimidade. Requerimento 01/2018 de autoria dos Vereadores
Marcos Antônio Garlet, Caren Marlene Rutzen, Josimar José Correia e Antonio Pereira
da Luz para que seja enviado a esta casa cópia da licitação e do contrato da obra em
que conste a empresa responsável, a espessura do asfalto, custos da obra do asfalto nas
Ruas Santos Dummont e Rua dos Imigrantes. Indicação 030/2018 de autoria do
Vereador Josimar José Correia, Antonio Pereira da Luz, Caren Marlene Rutzen e
Marcos Antônio Garlet para que verifique junto à Secretaria competente a
possibilidade da construção de um telhado na lateral da Unidade Básica de Saúde da
Cidade para que em dias chuvosos os pacientes possam embarcar nos veículos sem se
molharem. Indicação 031/2018 de autoria do Vereador Josimar José Correia para que
verifique junto à Secretaria de Agricultura a possibilidade da aquisição de um conjunto
completo para feno. Indicação 032/2018 de autoria do Vereador Josimar José Correia
para que verifique junto à Secretaria de Transportes, Obras e Urbanismo a
possibilidade de patrolamento da estrada geral da Comunidade de Alta Riqueza e Serra
de Linha São Pedro. Todas as indicações foram aprovadas por unanimidade. Na
sequência foi lida Nota de apoio a manifestação dos Caminhoneiros. No momento da
presidência o atual presidente Sr. Ernani Ernzen se manifestou dando o total apoio as
manifestações. Se Mostrou favorável a todas as indicações. Nas Explicações Pessoais
fez o uso da Palavra os Vereadores: Josimar José Correia também apoia a manifestação
e também é necessário que isso se resolva o mais rápido possível, e é interessante que
debata também a questão da alta carga tributária que existe em tudo, sendo que a única

que tem condições de parar o Brasil, é a classe dos caminhoneiros. Agradeceu a todos
pela experiência na casa. Gerson Luiz da Luz comentou sobre a festa do Coral do
Italiano que não sabem se vai sair a festa no Domingo ou não, mas acreditasse que do
jeito que está é pouco provável que vai acontece, mas se sair todos estão no convite.
Comentou também sobre a manifestação dos caminhoneiros e que ela não é uma
reivindicação somente dos caminhoneiros mas de toda a população onde todos estão
cansados dos aumentos abusivos, e por isso todos se mostraram favorável. Marcos
Antônio Garlet parabenizou os vereadores pelas indicações, comentou sobre a
indicação do Vereador Josimar onde tem bastante gente cobrando que há uma
necessidade de se ter uma máquina de feno. Parabenizou o comércio por terem fechado
as portas e ido junto para a rua, e sentiu falta de mais agricultores presentes na
manifestação. Edemar Luis Streg pediu escusas por não se fazer presente no manifesto
e se mostrou favorável, comentou sobre o requerimento que se tiver dúvidas pode falar
diretamente com o engenheiro que ele está disponível para isso. E pelo que sabe os
meios fios não foram colocados todos no projeto para não aumentar muito o custo total
da obra. João Cavalheiro parabenizou o vereador Ernani por ter conduzido bem a
sessão, comentou sobre a máquina de feno onde quem trabalha com o feno pode ter
uma renda extra, pois pode ser comercializado. Sobre a manifestação acho que o povo
estava cansado e alguns aproveitaram o gancho dos caminhoneiros e se botaram junto.
Rogério Vicente parabenizou a Secretária de Esporte e o Ginastica pela atuação no
Campeonato Regional, e talvez a equipe não se consagrou por que a arbitragem
prejudicou um pouco. 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 05 de
junho de 2018, terça às 18:00 horas, no Plenário Elma Endrigo. E nada mais havendo
a ser tratado foi encerrada a presente sessão as 18 horas e 58 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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