
ATA Nº. 25/2019 

Aos vinte 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: Emenda à Lei Orgânica. Baixado para as 

Comissões. 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. Após consultado o plenário se poderia ser em 

uma única votação o projeto foi aprovado em única votação por unanimidade. Moção nº 

004 de apelo em favor dos agricultores em relação ao preço do leite. Aprovada em única 

votação por unanimidade. Indicação nº 028/2019 de autoria do Vereador Ivanir José 

Bertotti em conjunto com os Vereadores Liandro Jaezinski, Gerson Luiz da Luz, João 

Cavalheiro, Ernani Ernzen, Rogério Vicente, Lenir dos Santos, Marcos Antônio Garlet e 

Caren Marlene Rutzen da possibilidade de se fazer o reajuste do Auxilio Alimentação dos 

Servidores Municipais. Aprovada por unanimidade. Por fim, o presidente abriu espaço 

para as explicações pessoais. Fez o uso da palavra os Vereadores: Rogerio Vicente 

comentou que veio mais uma emenda do Deputado João Rodrigues uma emenda do 

mandato passado no valor de duzentos mil reais para a saúde. Comentou também que antes 

do aumento do vale alimentação deveria se sentar todos juntos e realmente pensar em um 

aumento justo para os funcionários. Ivanir José Bertotti convidou a todos para Domingo 

se fazer presente na festa da Comunidade de Linha São Roque. Comentou também que a 

população está cobrando o abrigo de passageiros no Miraguai, onde eles levam os bancos 

do Esporte Miraguai na beira da estrada e fica lá no tempo. Colocou também que o 

Delegado Júlio Urqueta está precisando de uma pessoa para ajudar no despacho da 

Delegacia. Liandro Jaezinski comentou que é necessário que seja feito uma revisão de 



cargos e salários. Comentando sobre o Projeto de Lei nº 012 que deveria vir dois projetos 

separados um para o da cidade e outro para o da Vila Cambucica onde deviria ser revisto, 

pois há vários terrenos que estão irregulares. Onde deveria ser demarcados as ruas e se 

fazer o perímetro urbano beneficiando inúmeras famílias e propriedades. Colocou que na 

Emenda à Lei Orgânica o Parágrafo Único está meio confuso e deveria se deixado claro, 

pois deste jeito depende muito da interpretação.  Marcos Antônio Garlet colocou que desde 

2013 não é feito o reajuste do auxílio alimentação, e concorda com o Vereador Rogério 

que deve ser feito uma revisão dos salários. Pediu informações a Assessora Jurídica sobre 

quando existe algum grau de parentesco com funcionários públicos para se o mesmo pode 

conseguir algum pavilhão na área industrial. Gerson Luiz da Luz parabenizou a iniciativa 

da indicação e estão tentando desvincular o auxílio alimentação da folha de pagamento. E 

estão estudando a possibilidade de ser alterado. Comentou sobre a emenda a lei a orgânica 

que no Artigo 10 está somente se adequando onde não se exige mais a realização do 

plebiscito. E em relação ao Artigo 89 ele remete a Lei 8.666 Lei das Licitações e 

Constituição Federal. Caren Marlene Rutzen comentou sobre a questão do salário a 

revisão seria a melhor forma e isso já vem se discutindo a vários mandatos. Parabenizou 

a Presidência pela Moção do Leite. Comentou um pouco sobre o esporte no nosso 

Munícipio e deveriam melhorar a Base do Esporte 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 27 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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