
ATA Nº. 23/2019 

Aos nove dias do mês de agosto 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, Lenir dos Santos, 

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: Indicação nº 026/2019 de autoria da Vereadora Caren Marlene 

Rutzen, para que a Casa da Cultura/Museu receba o nome de MARGARIDA GDANIETZ, 

homenagem à munícipe por pertencer a uma família histórica da cidade, sendo a mesma 

uma das primeiras moradoras que ajudaram na colonização de Riqueza-SC. A Indicação 

foi aprovada por unanimidade de votos. No momento da Presidência o presidente Ernani 

Ernzen fez o uso da palavra e fez um apelo para ajudar um morador da Vila Cambucica 

que teve sua casa queimada, qualquer doação/ajudar será bem-vindo. O presidente 

convidou a Assessora da Escola Estadual Professora Genoveva Dalla Costa Senhora 

Leticia esta fez o convite para a Feira do Livro que será realizado dos dias 21 a 23 de 

agosto, com o tema “A vida é real e não virtual”. Por fim, o presidente abriu espaço para 

as explicações pessoais. Fez o uso da palavra os Vereadores: Marcos Antônio Garlet 

comentou que o comércio está cobrando todos os vereadores por que uma parte do serviço 

de trocar a tubulação foi feita e agora falta tapar esses buracos. João Cavalheiro 

complementou que já foi licitado e já era para ter começado a tampar, mas provavelmente 

nos próximos dias será feito. Parabenizou a Vereadora pela indicação que nada mais justo 

do que fazer uma homenagem para a família que forneceu a casa. Caren Marlene Rutzen 

comentou que está se prorrogando de mais essa questão de tapar os buracos abertos pela 

troca de tubulação, até dá para entender que era necessário, mas está se estendendo demais.  

Ivanir José Bertotti comentou que irá se fazer presente na abertura da Feira do Livro, e 

também parabenizou a vereadora pela indicação sendo que foi uma família colonizadora 

do município, colocou também que depois que tapar os buracos seria de fazer a repintura 

das faixas de pedestres da nossa cidade que já estão apagadas. Gerson Luiz da Luz 

comentou que é parceiro da Feira do Livro do Escola Estadual, comentou sobre a indicação 



da Vereadora Caren que acha justa a homenagem. Sobre a tubulação ficou sob 

responsabilidade da Prefeitura, onde a CASAN vai ressarcir a Prefeitura. Comentou 

também que durante o recesso andou acompanhando o levantamento para regularização 

do Bairro Cohab. Liandro Jaezinski comentou que todo ano existe obra da CASAN. 

Comentou que a Ponte ali perto do Brelinger deve ser refeita urgentemente. João 

Cavalheiro comentou que claro que dá transtorno principalmente para o comércio e tem 

certeza que nos próximos dias será concluído. Lenir dos Santos agradeceu por ter a chance 

de assumir como vereador. 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 13 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 18:50 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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