
ATA Nº. 22/2019 

Aos 09 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 Bertotti 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: Resolução 03/2019 a qual dispõe sobre a 

criação, organização e funcionamento da ouvidoria parlamentar municipal na Câmara 

Municipal de Vereadores de Riqueza/SC. Aprovada por unanimidade de votos. Indicação 

nº 022/2019 de autoria do Vereador Gerson Luiz da Luz da viabilidade de regularização 

do Bairro Cohab. Indicação nº 023/2019 de autoria do Vereador Marcos Antônio Garlet 

da possibilidade de Administração Municipal arrumar o bueiro que dá acesso a 

Propriedade da Família Parisoto na Linha Anta Gorda Alta. Indicação nº 024/2019 de 

autoria do Vereador Edemar Luis Streg da possibilidade de Administração Municipal 

construir um abrigo de passageiros nas proximidades do Esporte Clube Miraguai e 

também nas proximidades da entrada da Vila Cambocica próximo ao primeiro quebra-

molas. Indicação nº 025/2019 de autoria do Vereador Edemar Luis Streg da possibilidade 

do Poder Executivo criar novos grupos para distribuição de algumas máquinas agrícolas, 

para atender maior número possível de agricultores. Todas as Indicações foram aprovadas 

por unanimidade de votos. No momento da Presidência o presidente Ernani Ernzen fez o 

uso da palavra onde repassou o convite para uma palestra sobre a Previdência, em São 

Miguel do Oeste. Comentou também sobre uma indicação de um abrigo de passageiros 

que o mesmo fez a um Ano atrás. Por fim, o presidente abriu espaço para as explicações 

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

todos pelas indicações, e comentou que este caso da COHAB já se arrasta anos, sugeriu a 

verificação da documentação que falta para regularizar a situação. Comentou sobre a 

indicação do Vereador Marcos onde deveria se fazer o mapeamento dos pontos mais 

críticos, pois para se fazer uma ponte de vão livre tem um custo, e talvez se fazer uma 

força tarefa. Agradeceu também ao Poder Executivo por ter feito um abrigo de 



passageiros. Comentou também sobre os termos de cessão de uso, onde comentou que 

pode-se fazer uma avaliação se está sendo usado, e conforme o caso verificar a 

possibilidade de passar para outro grupo. João Cavalheiro comentou sobre a indicação do 

vereador Edemar sobre os grupos de máquinas e as vezes as coisas não funcionam como 

deveriam funcionar. Sugeriu visitar os municípios vizinhos para se fazer um comparativo 

de como realmente funciona. E comentou sobro a COHAB onde se os proprietários que 

estão em dia, não têm por que não passar a escritura para eles. Convidou os colegas 

vereadores que se façam presentes na reunião sobre a Previdência. Colocou que tem dois 

ônibus seminovos que nos próximos dias estará disponível para fazer o transporte de 

passageiros do interior do nosso município. 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 2019, terça às 18 horas, no Plenário Elma Endrigo. E nada mais 

havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão as 18:55 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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