
ATA Nº. 24/2019 

Aos treze 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, Rogério Vicente, 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: Projeto de Lei do Executivo nº 012/2019 o 

qual dispõe sobre ampliação do perímetro urbano do Município de Riqueza e dá outras 

providências. E Projeto de Lei do Executivo nº 013/2019 o qual dispõe sobre 

recebimento por doação gratuita da parte sul do Lote Colonial, nº. 171, de propriedade de 

Amantino Rigo, e autoriza permuta da parte da parte restante do Lote Rural nº 171, de 

propriedade do Município de Riqueza com a parte norte do lote colonial nº 171, de 

Propriedade de Herculino Rigo e dá outras providências. Foram baixados as Comissões. 

Indicação nº 027/2019 de autoria do Vereador Marcos Antônio Garlet da possibilidade 

de se arrumar um bueiro na propriedade dos Becker, próximo a Fazenda de Anoar Fabris 

na Linha Conceição. Aprovada por unanimidade. No momento da presidência fez o uso 

da palavra o Presidente do Legislativo e convidou a população, vereadores e demais 

interessados para uma audiência pública com a presença do Promotor de Justiça da 

Comarca de Mondaí sobre acessibilidade no dia 08 de outubro de 2019 aqui no plenário 

da Câmara de Vereadores. Também fez uso da palavra o Presidente do Sindicato sendo 

que fez destaque sobre a questão do Leite em todo o Estado, e propôs aos vereadores para 

fazerem uma Moção. Por fim, o presidente abriu espaço para as explicações pessoais. Fez 

o uso da palavra os Vereadores: Marcos Antônio Garlet pediu para convidar a Secretária 

da Educação para explanar sobre um projeto que está sendo lançado. Também comentou 

sobre a troca da tubulação que a CASAN fez que pelo jeito terminou hoje, e todos estão 

contente. Liandro Jaezinski comentou que a população ficou um pouco incomodada com 

a situação que não se tampava as tubulações, mas agora já está tudo resolvido. Colocou 

também sobre o Projeto de Lei do Executivo nº 012, onde observa que deveria ser dois 

Projetos separados, na Vila Cambucica deveria ser conversado com os demais moradores 



e transformar mais lotes em área Urbana. Gerson Luiz da Luz comentou que o serviço de 

tapamento das tabulações de água ainda não está concluído, provavelmente amanhã será 

terminado. Colocou também sobre o Leilão que foi arrecado R$ 249.950,00 e isto poderá 

ser investido em outros bens. Comentou também que foi licitado o Trator Esteira. Colocou 

sobre o projeto na área da educação que está sendo implantado, fez um pedido para   que 

a Secretária da educação venha explicar para todos como funcionara o mesmo a longo 

prazo. Comentou sobre a cobrança da população quanto aos banheiros públicos na praça. 

E comentou também sobre a feira do livro desenvolvido pelo Escola Estadual. Rogério 

Vicente pediu desculpa por não poder se fazer presente na última sessão, e também pelos 

transtornos gerados com a troca da tubulação de água que já a muitos anos vinha sendo 

requisitado pela população, comentou das indicações desta e da sessão anterior que são de 

grande valia para a população. 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 20 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 19:05 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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