
ATA Nº. 16/2019 

Aos 27 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, 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 2ª 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 2ª votação por unanimidade. Moção 03/2019 requer que seja consignada MOÇÃO 

DE APELO, em apoio a alteração na Legislação Tributária Estadual a fim de garantir 

a isenção do ICMS para os produtores de energia solar FOTOVOLTAICA, conforme 

autorizado pelo CONFAZ, bem como para que estenda o benefício aos demais 

geradores de energia limpa, a ser encaminhada ao Governador do Estado de Santa 

Catarina. Aprovada por Unanimidade. Indicação n° 017/2019 de autoria dos 

Vereadores Ernani Ernzen, Caren Marlene Rutzen, Marcos Antônio Garlet, Claudecir 

Cecato, Rogério Vicente, Gerson Luiz da Luz, João Cavalheiro, Ivanir José Bertotti e 

Liandro Jaezinski da viabilidade da Administração Municipal criar uma comissão 

municipal com membros do Poder Executivo, Poder Legislativo, Classe Contábil, 

CDL(Representantes do comércio) e um membro representando os proprietários das 

salas comerciais para discutir uma alternativa referente a dificuldade que os comércios 

estão enfrentando para legalizar a exigência da acessibilidade para conseguir o seu 

alvará perante o Município. Indicação aprovada por unanimidade. No momento da 

presidência, o presidente cedeu espaço para o Juarez, onde agradeceu o espaço cedido 



pela Câmara para o Programa PROERD Pais, e convidou para a formatura na quarta 

dia 29 de maio. Por fim, o presidente abriu espaço para as explicações pessoais, sendo 

que fez o uso da palavra os Vereadores: Gerson Luiz da Luz agradeceu a todos que 

participaram da festa do Sagrado Coração de Jesus, parabenizou o Juarez pelo seu 

empenho no curso do PROERD, ainda aproveitou a oportunidade e comentou sobre a 

audiência pública, destacou que tem um bom saldo em caixa do Município. Rogério 

Vicente se mostrou favorável a todas as matérias tramitadas na casa, e também 

parabenizou ao Juarez pela iniciativa em relação ao curso supracitado, também 

parabenizou a Comunidade Católica pela linda festa ao Padroeiro. Liandro Jaezinski 

comentou o projeto aprovado, frisou que vai ser um grande investimento, pois a 

população está aguardando com muita ansiedade para sair o asfalto até a vila 

Cambucica. E sugeriu que se crie uma comissão para avaliar questões, reclamações 

que a população está cobrando como se fosse um Município de grande porte. João 

Cavalheiro comentou que as exigências em relação a acessibilidade vêm do Ministério 

Público. 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 04 de junho de 2019, terça 

às 18 horas, no Plenário Elma Endrigo. E nada mais havendo a ser tratado foi encerrada 

a presente sessão as 19:00 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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