
 

 ATA Nº. 20/2019 

Aos 02 dias do mês de julho 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, João Cavalheiro, 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. Dando sequência, 

na Ordem do Dia teve as seguintes matérias: Indicação n° 020/2019 de autoria do 

Vereador Rogério Vicente da possibilidade de se trocar uma tubulação por uma ponte de 

vão Livre em frente a propriedade do Sr. Bertoldo Brelinger na Linha Riqueza. Aprovada 

por unanimidade. Indicação n° 021/2019 de autoria do Vereador Ernani Ernzen pede da 

possibilidade de se instalar uma balança de pesagem de gado na Comunidade de Linha 

Flor da Serra. Aprovada por unanimidade. Por fim, o presidente abriu espaço para as 

explicações pessoais, sendo que fez o uso da palavra os Vereadores: Marcos Antônio 

Garlet agradeceu ao Presidente a oportunidade de ir viajar a Florianópolis, pois aproveitou 

a oportunidade para fazer encaminhamentos aos deputados. Gerson Luiz da Luz também 

agradeceu a oportunidade de ir viajar a Florianópolis, também falou que fez 

encaminhamentos junto aos deputados. Parabenizou também o Coral Italiano pelo 

encontro com almoço, frisou que estava muito bom. E sempre é bom ter entidades que 

levam o nome do Município a frente. Ivanir José Bertotti parabenizou as Indicações que 

são todas elas de suma importância para os Munícipes. Agradeceu ao Presidente pela 

oportunidade de ir no Curso, foi aproveitado para fazer encaminhamentos junto aos 

Deputados. Conversando com a Secretaria da Escola da Cambocica pediu para comentar 

para se arrumar os abrigos de passageiros em frente à Escola. Edemar Luis Streg comentou 

sobre as indicações que são de muita importância para a população. Colocou também 

sobre as paradas de ônibus que é uma prioridade. Solicitou para refazerem uns tapas 

buracos no pedaço de Caibi a Riqueza. Rogério Vicente comentou que todos os vereadores 

tem voz e vez, e é preciso que todos pesam. Também agradeceu a oportunidade de ir a 

Florianópolis participar do curso e que aproveitou para fazer encaminhamentos juntos aos 



seus deputados. 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 09 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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