
ATA Nº. 19/2018 

Aos 19 dias do mês de junho 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, Ivanir José Bertotti, Liandro Jaezinski 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. Na sequência pediu ao secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão Anterior 

a qual foi aprovada por unanimidade, seguindo com o Despacho de Expediente foi lido 

a resposta do Poder Executivo do Requerimento nº 001/2018 referente a obra de 

asfaltamento da Rua Imigrantes e Santos Dummondt, onde após a leitura foi colocado 

à disposição dos Vereadores na Secretaria da Câmara. Na ordem do dia houve as 

seguintes matérias em tramitação na casa: Projeto de Lei do Executivo Nº 008/2018, 

o qual altera o parágrafo único do Artigo 28 da Lei nº 0705 de 24 de agosto de 2015, e 

dá outras providências. O projeto de Lei foi baixado para as Comissões. Indicação 

038/2018 de autoria do Vereador Edemar Luis Streg da possibilidade do Poder 

Executivo fazer a aquisição e instalação de câmeras de monitoramento dentro dos 

ônibus escolares, para dar mais segurança as crianças e inibir agressões entre os alunos, 

servindo também para conservação dos ônibus e monitoramento dos Motoristas. A 

indicação foi aprovada por unanimidade. No momento da Presidência, o Presidente 

parabenizou as jogadoras da bocha feminina que representaram o nosso Município, 

conseguindo o 2º lugar na classificação do JASC. Comunicou que no dia 10 de julho 

as 18:30 horas será realizada a sessão solene em homenagem ao Sr. Jacob Bernardes 

pelos seus 100 anos de idade. Consultou a possibilidade de ser trocar o dia da sessão, 

sendo que ficou acordado para segunda as 18 horas. Nas Explicações Pessoais fez o 

uso da Palavra os Vereadores: Rogério Vicente agradeceu a presença de todos na festa 

do Padroeiro na Linha Vila Nova, e que sem a presença de todos não seria alcançado o 

êxito.  Parabenizou a Aline e toda a equipe do Jornal Expresso do Oeste pelo prêmio 

do jornalismo top 10 impresso. Parabenizou também o Setor de Esporte, a 



Administração Municipal e a todas as equipes que participaram, pelo belíssimo 

campeonato municipal que foi realizado, especialmente a equipe do Bangu que se 

consagrou campeã. Liandro Jaezinski lembrou que é bom retornar a casa e que o 

suplente Antônio Perreira da Luz fez um belo trabalho na casa e soube aproveitar bem 

o tempo. Parabenizou a indicação do Vereador Edemar o comentou que em outros 

países essas câmeras de monitoramento já veem instaladas de fábrica e monitoram 

tanto a frente como dentro do ônibus. E na oportunidade pediu desculpa por se afastar 

um pouco dos eventos da Municipalidade e das Comunidades, pois  vem enfrentando  

alguns problemas pessoais, e também salientou que não é segredo que possui a fábrica 

de móveis na Vila Cambucica e no fim do ano passado aconteceu uma fatalidade, 

durante a  semana foi surpreendido por uma intimação para realizar um novo 

depoimento sobre o caso, frisou que se entristece em saber que uma única pessoa 

resolve incomodar, não deixando nos trabalhar. Ernani Ernzen parabenizou o vereador 

Edemar pela indicação, onde é muito importante, para saber quem é quem dentro 

ônibus, e também para os pais sentir maior segurança. E em relação a reunião da APP 

que aconteceu na Vila Cambucica, houve queixas sobre alguns motoristas. Também 

parabenizou a equipe do esporte por mais belíssimo campeonato. Gerson Luiz da Luz 

parabenizou o vereador Edemar pela Indicação, e concordou com a fala do Vereador 

Liandro que em muitos países isso já vem de fábrica e ajuda a inibir muitos atos 

praticados dentro do transporte. Também gostaria de parabenizar o esporte pelo 

Campeonato Municipal de Futebol de Campo, e a todas as equipes que participaram. 

E em nome do Coral Italiano convidou a todos para se fazer presente no almoço no 

próximo domingo dia 24 de junho, onde o Coral sempre representam o nosso 

município. João Cavalheiro também fez o uso da palavra e cumprimentou o Sr. Juarez 

que está batalhando para iniciar os trabalhos da sua empresa em nosso munícipio. E 

convidou a população e empresários para que venham prestigiar as Sessões da Câmara 

de Vereadores. 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 25 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 35 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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