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Aos 14 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, no Plenário Elma Endrigo, 

Município de Riqueza, Estado de Santa Catarina, 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, Edemar Luis Streg, 

Claudecir Cecato, 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. Em seguida tomou  posse a Vereadora Leda 

Scapini Rigon tomou assento no lugar do Vereador Marcos Antônio Garlet pelo 

período de 30 dias. 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 não houve matérias em tramitação na casa. No momento 

da presidência foi consultado o Plenário da possibilidade de se antecipar a sessão para 

quinta-feira dia 16, em virtude da semana seguinte os vereadores estarem em viajem a 

Brasília.  Nas Explicações Pessoais fez o uso da Palavra os Vereadores: Ivanir José 

Bertotti deu as boas-vindas a Vereadora Leda, e a respeito da Vigilância Sanitária está 

em cima das festas no Interior, pois a exigência é que seja carne inspecionada, o local 

seja adequado para a manipulação dos alimentos. Liandro Jaezinski desejou as boas-

vindas a vereadora Leda. Rogério Vicente parabenizou a vereadora Leda por fazer 

parte da Câmara nesses 30 dias, e sobre a questão da vigilância tem que ir se 

adequando, pois, vários municípios já estão anos se adequando, e isso é uma exigência 

Federal que vem sendo cobrada e todos temos todos que se adequar. Edemar Luis Streg 

agradeceu a participação ao almoço da Escola da Vila Cambucica e é importante todos 

participar e ajudar as Escolas. Colocou também sobre a indicação de sua autoria onde 

solicitava que fosse instalas câmeras nos ônibus escolar por questões de segurança, que 

o Executivo já fez a aquisição de duas câmeras para fazer um teste para depois colocar. 

E a respeito da vigilância sanitária as comunidades mais pequenas estão sofrendo com 

essas cobranças, e sempre procuramos fazer o melhor para as nossas comunidades. E 

nós temos a obrigação de passar para as comunidades como funciona o que realmente 

é ou não. João Também fez o uso da palavra e colocou que já fez cursos sobre a 



vigilância sanitária e eles ainda não cobram do jeito que é para ser. E deve se dar um 

tempo para se adequar as exigências, daí as comunidades podem cada ano fazer uma 

parte. E quanto a carne se for inspecionada se paga no frigorifico e dai se escolhe como 

as comunidades querem o tipo da carne a quantidade, já vem tudo pronto em alguns 

pontos vale até a pena pagar um pouco mais carro e eliminar o serviço das comunidades 

que começam as vezes na sexta. Encerrada as explicações pessoais pelo Presidente este 

agradeceu a presença de todos, convocou os senhores vereadores, senhoras vereadoras 

e convidou a população em geral para a próxima sessão, que será realizada no dia 16 

de agosto de 2018, quinta às 18:00 horas, no Plenário Elma Endrigo. E nada mais 

havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão as 18 horas e 30 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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