
ATA Nº. 19/2018 

Aos 25 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. Ernani Ernzen, com a presença 

dos senhores vereadores: Caren Marlene Rutzen, Rogério Vicente, 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. 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. Aprovado em 1ª votação por unanimidade. Projeto de Lei do 

Executivo Nº 009/2018, o qual autoriza o Poder Executivo a contratar operação de 

crédito com a Caixa Econômica Federal, e dá outras providências. O projeto foi 

baixado para as Comissões. Projeto de Resolução Nº 001/2018, o qual dispõe sobre a 

normatização dos gastos com a sessão solene em homenagem especial de 100 anos do 

cidadão Sr. Jacob Bernardes. Aprovado em única Votação. Indicação 039/2018 de 

autoria do Vereador Edemar Luis Streg da possibilidade do Poder Executivo através 

da Secretária que lhe couber, faça um programa educacional sobre a coleta e destinação 

correta dos vidros, da cidade e interior, e que também seja disponibilizada a coleta. Nas 

Explicações Pessoais fez o uso da Palavra os Vereadores: Rogério Vicente comentou 

sobre a recolha dos lixos no interior, já está sendo estudado o meio legal de se fazer 

isso, onde todo esse lixo já tem que ter um destino definido no ato da coleta. Caren 

Marlene Rutzen colocou sobre o Projeto de Lei do Executivo nº 009, sendo que gostaria 

de mais informações tipo o juro, e se já existe a destinação para esse projeto. Edemar 

Luis Streg comentou que a coleta de pilhas e baterias foi um sucesso e deve ser dado o 

destino correto, e comentou que a homenagem ao seu Jacoob Bernardes é bem 

merecida, já por ter tido uma vida pública. Comentou também que chegou uma 

conversa que tinha detonado os motoristas na sessão da câmara, mas que era referente 



a alguns não todos. Marcos Antônio Garlet agradeceu ao Secretário do DRM por ter 

arrumado a estrada na Anta Gorda. Comentou sobre a indicação de Coletas de Lixo no 

interior, onde já foram feitas 3 indicações parecidas cobrando, e onde já está sendo 

visto, para se fazer isso e é só a população ter um pouco de calma. Gerson Luis da Luz 

gostaria de corrigir um equívoco que somente as empresas prestadoras de serviços 

devem apresentar o livro eletrônico e é a favor de reduzir o valor da multa por ser um 

valor bem alto, mas não de deixar de cobrar, parabenizou também o Coral Italiano pelo 

belo encontro de Corais e que conseguiram trazer um grande número de Coralistas da 

região. Comentou que não pode afirmar o índice, mas esse financiamento seria para 

zerar as ruas que não tem calçamento, e deve ser realizado também a área coberta na 

frente da Prefeitura e os banheiros na praça. Liandro comentou que gostaria de mais 

informações sobre a Lei nº 009 e o que realmente o preocupa é a garantia de FMP, 

sendo que é a principal fonte de renda do Município. 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 02 de julho 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 45 

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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