
ATA Nº. 22/2018 

Aos dez 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 dezessete horas 

os membros da Casa, sob a presidência do vereador Sr. João Cavalheiro, com a 

presença dos senhores vereadores: Caren Marlene Rutzen, Rogério Vicente, 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: Indicação n° 041/2018 de autoria do 

Vereador Edemar Luis Streg em conjunto com Ernani Ernzen da possibilidade do 

Poder Executivo fazer melhorias na iluminação com colocação de lâmpadas Led, bem 

como o conserto da quadra do Ginásio de Esportes da Vila Cambucica, para a pratica 

de esportes com mais segurança. Indicação n° 042/2018 de autoria do Vereador 

Edemar Luis Streg da possibilidade do Poder Executivo de se fazer a reabertura, 

tubulações, cascalhamento e compactação e da estrada da Linha Pato Branco Alto que 

liga à estrada de Linha Conceição. Indicação n° 043/2018 de autoria do Vereador 

Rogério Vicente em conjunto com os vereadores João Cavalheiro, Gerson Luiz da Luz, 

Ernani Ernzen e Edemar Luis Streg da possibilidade do Poder Executivo realizar reparo 

nas bocas de lobo, melhorias nas placas de sinalização e reparar os calcamentos da 

cidade e da Vila Cambucica. Todas as Indicações foram aprovadas por unanimidade.  

Requerimento de Licença do Vereador Ernani Ernzen para tratar de assuntos 

particulares pelo período de 30 dias a partir de 01 de agosto. Sendo que foi aprovado 

por Unanimidade pelos vereadores presentes. No momento da presidência pediu a 

plenário se a próxima sessão poderia ser antecipada para o dia 06 de agosto na segunda, 

sendo que foi aprovado por todos os vereadores presentes. Nas Explicações Pessoais 

fez o uso da Palavra os Vereadores: Caren Marlene Rutzen comentou sobre as emendas 

do deputado Colato 100 mil para a saúde, que foram depositados, e o oficio que foi 

recebido da caixa é a parceria com o deputado Celso, onde a prefeitura vai entrar com 



uma contrapartida para comprar o trator de esteira. Ernani Ernzen reforçou as 

necessidades do ginásio da Cambucica, onde é necessário os reparos para dar maior 

segurança, sendo que também agora vai haver o campeonato. Também sobre um trecho 

da estrada da vila Cambucica a qual está bastante danificada, espera que a 

administração faça um esforço para consertar. E desejou a todos um bom recesso. 

Marcos Antônio Garlet parabenizou os colegas por todas as indicações e pediu se o 

Prefeito não era pra ter vindo conversa com os vereadores. Rogério Vicente se mostrou 

a favor de todas as indicações, e colocou que em todos os municípios há falta de 

medicamentos, onde sempre há falta de alguma coisa. Onde havia muitas pessoas nas 

filas das cirurgias e que foram todas realizadas. 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 06 de agosto de 2018, segunda às 18:00 horas, no Plenário Elma 

Endrigo. E nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão as 17 horas 

e 40 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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