
ATA Nº. 23/2018 

Aos 06 dias do mês de agosto 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, Claudecir Cecato, 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 

009/2018, o qual autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a 

Caixa Econômica Federal, e dá outras providências. Recebido e lido os apontamentos 

referente ao Projeto de Lei do Executivo nº 009/2018. Sendo que o projeto voltou as 

Comissões para melhor analise. Também esteve presente o Prefeito Municipal Sr. 

Renaldo Mueller que explanou e tirou duvidas do vereadores sobre o Projeto de Lei 

que trata sobre a operação de crédito. Projeto de Lei do Executivo Nº 010/2018, o 

qual autoriza o Município de Riqueza a firmar Convenio com o Município de Mondai, 

através do Fundo Municipal de Saúde e Secretárias Municipais, e dá outras 

providências. Baixado para as Comissões. Indicação n° 044/2018 de autoria do 

Vereador Marcos Antônio Garlet da possibilidade do Poder Executivo realizar 

cascalhamento e passar o rolo na estrada do Sr. Odario Berndt na Linha 43. Aprovado 

por Unanimidade a Indicação. Requerimento Pedido de Licença do Vereador Marcos 

Antônio Garlet por motivos de saúde pelo período de 30 dias aprovado por 

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

Marlene Rutzen sobre o Projeto de Lei nº 009 questionou se não tem que estar 

comtemplado no orçamento do Município. E Também agradeceu ao Presidente pela 

linda Homenagem prestada ao Sr. Jacoob Bernardes. Claudecir Cecato se mostrou 

favorável as indicações, e comentou sobre o projeto de Lei nº 009 que é um projeto 

acessível e pagável, e talvez deve se fazer banheiros públicos na nossa praça e 



aproveitar essas verbas. Liandro Jaezinski agradeceu ao Prefeito por ter vindo até a 

sessão e parabenizou a iniciativa, e comentou que o povo já não acredita mais em 

política, pois em época de campanha as promessas são muitas mas as que realmente 

são feitas, são poucas.  E colocou que com certeza o Prefeito não irá agradar a todos, 

proporcionando discussões agrada o munícipe. Ivanir José Bertotti agradeceu ao 

Prefeito por estar presente na Sessão, e comentou que se o Prefeito convidar para 

discutir os projetos todos com certeza vão interagir e discutir. Comentou também que 

devem dar uma atenção para a Vila Cambucica. Edemar Luis Streg colocou a respeito 

do Projeto de Lei nº 009 entende-se que é um projeto de investimento, pois temos que 

pensar no amanhã, nos investimentos que podem trazer para o nosso município. 

Também parabenizou o Prefeito por se fazer presente, e explicar melhor o Projeto. E 

Convidou para dia 11 tem um almoço do Colégio Nedyr Spessato para o dia dos pais.  

Marcos Antônio Garlet comentou que o investimento vem de bom apreço e tudo se 

ajeita com diálogos. E Cobrou sobre a recolha do lixo no Interior que eles estão 

impaciente. 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 14 de agosto de 

2018, terça às 18:00 horas, no Plenário Elma Endrigo. E nada mais havendo a ser 

tratado foi encerrada a presente sessão as 19 horas e 16 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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