
 ATA Nº. 19/2019 

Aos 18 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 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 a qual Declara bens móveis 

inservíveis do patrimônio Municipal e autoriza o Poder Executivo a promover a alienação. 

O projeto foi aprovado em primeira votação por unanimidade. No momento da Presidência 

o presidente comentou que está feliz com a transmissão da sessão ao vivo pelo Facebook. 

Convidou também a todos para participarem na defesa de banca de dois alunos na Casa 

Familiar Rural. Por fim, o presidente abriu espaço para as explicações pessoais, sendo que 

fez o uso da palavra os Vereadores: Gerson Luiz da Luz comentou sobre a criação do 

Distrito da Vila Cambucica, onde provavelmente será necessário se fazer um plebiscito. 

Rogério Vicente agradeceu a todos pela participação na festa da Comunidade da Vila 

Nova, comentou o Projeto de Lei nº 011 observou que pelo ano das máquinas não vale a 

pena fazer o conserto e sim vender. João Cavalheiro colocou que é importante o projeto 

para limpar o espaço e vender o que não está mais sendo útil, e comentou que estava 

trocando uma ideia com o Prefeito em relação ao asfalto danificado pelas máquinas da 

prefeitura para realizar obras da CASAN, obras essas necessárias para trocar canos e 

tubulações,  e que na próxima semana já irão refazer. Marcos Antônio Garlet colocou que 

também foi questionado sobre quando vão arrumar o asfalto aonde foram trocadas as 

tubulações. E agradeceu ao Secretário do DRM pelo belo trabalho que vem 

desenvolvendo, e comentou que lá na garagem tem muito lixo. 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 24 de junho de 2019, segunda 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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