
ATA Nº 20/2021 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, 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. Rogério Vicente, 

com a presença dos senhores vereadores: Abel de Oliveira, Alwin Roni Gurke, Edemar 

Luis Streg, Ernani Ernzen, Junior Steffen, Luciano Saúgo, Ivanir José Bertotti e Sergio 

Martins. Verificada a existência de quórum legal, foi declarada aberta a Sessão 

Ordinária do Legislativo sendo que o presidente agradeceu a presença de todos. Em 

seguida na ordem do dia teve as seguintes matérias: Projeto de Lei do Executivo nº 

011/2021 o qual autoriza o município de Riqueza a firmar convênio com o município 

de Mondaí, através do Fundo Municipal de Saúde e Secretarias Municipais e dá outras 

providencias. O projeto foi baixado para analise das Comissões. Projeto de Lei do 

Executivo nº 012/2021 o qual dispõe sobre a suplementação de Créditos Adicionais 

no Orçamento Vigente e dá outras providencias. O projeto foi baixado para analise das 

Comissões. Projeto de Lei do Executivo nº 013/2021 o qual sobre a suspenção 

temporária da Lei Municipal nº 0832, de 26 de março de 2021, que concedia a revisão 

geral da remuneração dos servidores públicos municipais de Riqueza e dá outras 

providencias. Projeto de Lei do Legislativo nº 002/2021 o qual dispõe sobre a 

suspenção temporária da Lei Municipal nº 0833, de 26 de março de 2021 que concedia 

a revisão geral da remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de 

Vereadores de Riqueza e dá outras providencias. Indicação nº 031/2021 de autoria do 

Vereador Junior Steffen, da viabilidade de ser feita a perfuração de um poço artesiano 

e encanamento para as famílias da comunidade de Linha São Roque. Indicação nº 

032/2021 de autoria do Vereador Sergio Martins, da viabilidade de se passar o rolo no 

calçamento que liga a cidade a partir do fim do asfalto até a Vila Cambocica. As 

Indicações foram aprovadas por unanimidade. Em razão do regime de Urgência do 

Projeto de Lei do Executivo nº 013 e do Projeto de Lei do Legislativo nº 002 a sessão 

foi suspensa por 10 minutos para que as Comissões Permanentes pudessem se reunir 

analisar e dar seus pareceres sobre os projetos. Retomando a sessão foi dado os 

pareceres para o Projeto de Lei do Executivo nº 013 e do Projeto de Lei do Legislativo 



nº 002, os quais foram aprovados por unanimidade juntamente com seus Projetos. Nas 

explicações pessoais, fez o uso da palavra os Vereadores: Luciano Saúgo, Alwin Roni 

Gurke, Junior Steffen, Ivanir José Bertotti, Abel de Oliveira e Edemar Luis Streg. Em 

seguida o Presidente, agradeceu a presença de todos, convocou os senhores vereadores 

e convidou a população em geral para a próxima sessão, que será realizada no dia seis 

de julho de dois mil e vinte e um, terça às dezoito horas, no Plenário Elma Endrigo. E 

nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão as dezenove horas e 

trinta e cinco 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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