
ATA Nº. 21/2018 

Aos dois dias do mês de julho 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, Gerson Luiz da Luz, 

Edemar Luis Streg, Ernani Ernzen, 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 2ª 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. Houve 

pedido de vistas pela Vereadora Caren Marlene Rutzen e pelos vereadores Liandro 

Jaezinski, Marcos Antonio Garlet e Ivanir José Bertotti. Indicação 040/2018 de autoria 

do Vereador Marcos Antônio Garlet da viabilidade de cascalhar e passar o rolo no 

acesso da propriedade de Osmilda Fonseca e outra família na Linha Anta Gorda Baixa. 

Aprovado por unanimidade. No momento da presidência foi consultado o Plenário se 

poderia ser antecipado a próxima sessão para as 17 horas do mesmo dia, pois as 18:30 

haverá a sessão Solene em homenagem ao Sr. Jacob Bernardes, sendo que todos 

concordaram. Nas Explicações Pessoais fez o uso da Palavra os Vereadores: Caren 

Marlene Rutzen comentou sobre o projeto de Lei de número 009/2018 onde deixou 

claro que não  é contra o mesmo mas gostaria de mais informações, e salientou que a 

gestão passada pagou um financiamento de quase um milhão da outra gestão e a mesma  

não fez nenhum financiamento. Ernani Ernzen comentou que fica feliz com esse 

projeto, pois a algum tempo atrás fez uma indicação para que fosse feito o calçamento 

em todas as Ruas da Cidade e da Vila Cambucica, e concorda que neste projeto a vila 

Cambucica ficou de fora, e tem certeza que a Vila Cambucica ainda vai ser bem 



comtemplada neste mandato. Marcos Antônio Garlet agradeceu a casa pelo Curso em 

Florianópolis, e comentou que tem muito entulho na garagem do DRM, sugeriu que 

verificasse os meios legais, para dar um fim nesses entulhos, sabe que faz parte do 

patrimônio público, mas deverá ser resolvido. Gerson Luis da Luz comentou que é uma 

dificuldade de se fazer um leilão, onde a grande maioria é entulho, e se não vender tem 

que doar para uma entidade sem fins lucrativos, e as entidades não vão querer. Cmentou 

sobre o Projeto de Lei do Financiamento onde acha justo as reinvindicações da 

oposição e talvez e Prefeito venha realmente colocar os pontos necessários, o que vai 

ser feito com esse dinheiro, entre outras dúvidas. E salientou que acha justa a 

homenagem ao Sr. Jacob Bernardes. 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 10 de julho de 2018, terça às 17:00 horas, no Plenário Elma Endrigo. E nada 

mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão as 19 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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