
ATA Nº. 18/2019 

Aos 11 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, Rogério Vicente, 

João Cavalheiro, Gerson Luiz da Luz, 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 teve 

as seguintes matérias: Projeto de Lei do Executivo nº 011/2019 o qual Declara bens 

móveis inservíveis do patrimônio municipal e autoriza o poder executivo a promover a 

alienação. Projeto foi baixado para as Comissões. Indicação nº 018/2019 do Vereador 

Marcos Antônio Garlet da viabilidade da Administração Municipal fazer o escavo e 

terraplanagem para o pavilhão da Comunidade Luterana de Linha Anta Gorda Alta. 

Aprovada por unanimidade. No momento da Presidência o presidente parabenizou a 

Escola Estadual da Vila Cambocica pelo belíssimo Baile de São João que ocorreu no 

último sábado. Lembrou também da final campeonato de 48, sendo que todos que 

participaram estão de parabéns. Por fim, o presidente abriu espaço para as explicações 

pessoais, sendo que fez o uso da palavra os Vereadores: Ivanir José Bertotti parabenizou 

os atletas que participaram do campeonato 48. E comentou também de uma família que 

da Linha Ibarama com problemas de saúde, solicitou da possibilidade de uma vez por 

semana o ônibus dos passageiros passa-se na comunidade. Liandro Jaezinski comentou 

que a partir de hoje os amigos internautas podem acompanhar a sessão on-line através do 

Facebook. Comentou também sobre o projeto de Lei onde se atentou ao Item do Trator 

Esteira. E comentou da importância do maquinário em boas condições para o município. 

João Cavalheiro parabenizou os vereadores pela indicação, e também parabenizou o 

Departamento de Esportes pelo belo trabalho que vem desenvolvendo. Agradeceu ao 

presidente desta casa pela contratação da empresa para fazer as transmissões ao vivo das 

Sessões da Câmara de Vereadores a partir desta data, sendo que quem não pode vir até no 

plenário acompanhar as sessões, tem acesso online no conforto do seu lar. Rogério Vicente 

comentou que importante levar os trabalhos do Legislativo mais longe através das Redes 

Sociais, porem muita gente não sabe o que acontece nas sessões, com o uso dessa 



ferramenta, tem a possibilidade de acompanhar mais de perto o trabalho dos vereadores. 

Convidou também para a festa na Comunidade de Linha Vila Nova que será no próximo 

Domingo. Também parabenizou a todos que participaram da Campeonato de Bocha 48. 

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 18 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 18:35 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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