
 ATA Nº. 20/2019 

Aos 24 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, Edemar Luis Streg, 

Rogério Vicente, Gerson Luiz da Luz, Ivanir José Betotti 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 e informou que assumiu hoje o suplente 

de Vereador Sr. Edemar Luis Streg. 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 segunda votação por unanimidade. Indicação n° 019/2019 de 

autoria do Vereador Edemar Luis Streg da viabilidade da Administração Municipal 

reformar a Quadra de Esportes, com piso polido, no ginásio Onofri Bassani da Vila 

Cambucica. Aprovada por unanimidade. No momento da Presidência o presidente 

comentou que na quarta de manhã participou na Casa Familiar Rural da Vila Cambocica 

na defesa de banca e que é muito importante ter jovens se formando, e na parte da tarde 

participou da formatura do PROERD e terá também na Cambucica o Programa PROERD 

Pais que vem em beneficio a família. Na sexta participou da reunião do Conselho do 

Desenvolvimento econômico onde tem várias empresas procurando o Município para 

aumentarem os pavilhões industriais. Por fim, o presidente abriu espaço para as 

explicações pessoais, sendo que fez o uso da palavra os Vereadores: Liandro Jaezinski 

parabenizou o vereador Edemar Streg pela indicação e sabe da necessidade de ser fazer 

um piso novo no Ginásio de Esportes e alguma reforma para ampliação pelo grande uso 

daquele ginásio. Comentou sobre o Projeto de Lei dos Bens Inservíveis que o valor 

arrecadado com o Leilão seja investido na compra de novas máquinas. Comentou também 

sobre a intenção de transformar a Vila Cambocia em Distrito, e tem que se fazer um estudo 

aprofundado de como tudo funcionaria, e se é viável. Edemar Luis Streg comentou que 

sempre acompanha os projetos, e quando se fala em distrito da Cambocica temos que dar 

condições para ela se desenvolver mais, e com o asfalto, com certeza a Vila Cambocica 

vai estar se desenvolvendo mais. E comentou que realmente não adianta segurar sucata na 



Garagem. E devem incentivar as crianças, inclusive em cursos de violão, e o PROERD é 

uma boa iniciativa. E comentou que também esteve na defesa de Banca do TCC onde o 

tema era Bovinocultura de Leite. Gerson Luiz da Luz comentou que acha importante a 

reforma da quadra da Vila Cambocica. E concorda totalmente com o Distrito da Vila 

Cambocica e explicar os benefícios e o que deve se fazer para isso alcançar entre todos os 

critérios que devem possuir para se tornar um Distrito e de repente devesse se fazer uma 

comissão para tocar para frente este projeto. 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 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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