
ATA Nº. 17/2019 

Aos 04 dias do mês de junho 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, 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 não 

teve matérias. No momento da presidência, o presidente registrou a viagem a Florianópolis 

que foram de carro e tiveram uma boa economia.  Por fim, o presidente abriu espaço para 

as explicações pessoais, sendo que fez o uso da palavra os Vereadores: Marcos Antônio 

Garlet com pesar comunicou o falecimento de um ex-funcionário público da Prefeitura. 

Claudecir Cecato deu os pêsames a família do popularmente conhecido Guego, que foi 

funcionário público. Comentou que a viagem a Florianópolis foi bem proveitosa, informou 

que provavelmente daqui alguns meses conseguimos algumas verbas para o Município, 

mas nada garantido. Também informou que está se afastando do Legislativo por um 

período, pois vai assumir uma função junto a Secretária da Agricultura.  Ivanir José 

Bertotti parabenizou o Sr. Juarez pelo Programa desenvolvido no Município, o PROERD 

PAIS, cogitou a possibilidade futuramente possa ser desenvolvido na Vila Cambocica. 

Foi aberto um espaço para fazer uso da palavra a secretária da Escola da Vila Cambucica 

Sra. Loreci a qual convidou a todos para participarem do Baile Junino no Próximo Sábado, 

frisou que o lucro vem em benefício da escola principalmente financeiro, pois ajuda a 

manter a mesma. 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 11 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 18:22 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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