ATA Nº. 25/2020
Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, foi realizada a décima
sétima sessão virtual autorizada pela Portaria nº 09/2020 e transmitida via Facebook,
sendo às dezoito horas e trinta minutos, reuniram-se virtualmente os membros da Casa,
sob a presidência do vereador Sr. Rogério Vicente que estava no Plenário Elma Endrigo
e com a presença virtual dos senhores vereadores: Marcos Antônio Garlet, João
Cavalheiro, Gerson Luiz da Luz, Ivanir José Bertotti, Ivan Sepp, Ernani Ernzen,
Claudecir Cecato e Caren Marlene Rutzen. Verificada a existência de quórum legal,
foi declarada aberta a Sessão Extraordinária do Legislativo, no momento o Presidente
agradeceu a presença de todos. Logo após o presidente requisitou a leitura do despacho
de expediente. Em seguida na ordem do dia teve as seguintes matérias: Indicação nº
020/2020 – de autoria do Vereador Marcos Antônio Garlet da possibilidade de o Setor
do DRM refaça um bueiro que está danificado com tubulação 60, entre as propriedades
de Antônio Bizelo e Vicentino Demarchi na comunidade da Linha Cadete. Indicação
nº 021/2020 de autoria do Vereador João Cavalheiro da possibilidade do Poder
Executivo aproveitar a vinda da empresa de pavimentação asfáltica do Trecho da Rua
Ludwig Hass para efetuar os reparos no asfalto com imperfeições nas seguintes ruas:
No entroncamento da Rua Jorge Lacerda com a Rua dos Imigrantes. Na Rua 25 de
Julho em frente a Celesc até o Portão da Colégio estadual Genoveva Dalla Costa. Na
Rua 25 de Julho em frente à Escola Izabel Bassani. Na Rua João Seib em frente à Loja
Dona Casa. Na própria Rua Ludwig Hass no entroncamento com a Rua da Igreja
Evangélica. No acostamento da Avenida José Bressan sendo em frente ao Ginástica,
Loja Veriarts, Comar, e Agro Riqueza. Reparar o asfalto nas laterais da Obra do
Coberto em frente a Prefeitura. Na estrada com sentido a Linha Cambucica, onde com
as chuvas arrancou parte do asfalto existente. As indicações foram aprovadas por
unanimidade. Nas Explicações Pessoais fez o uso da palavra os Vereadores Claudecir
Cecato, Ivanir José Bertotti, João Cavalheiro e Marcos Antônio Garlet. Encerrada a
presente sessão o Presidente agradeceu a presença de todos on line, convocou os
senhores vereadores, senhoras vereadoras e convidou a população em geral para a
próxima sessão, que será realizada no dia 18 de agosto de 2020 as 18 horas e 30
minutos. E nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão às 18 horas
e 58 minutos, da qual para fins de direito foi lavrada a presente ata, que após lida e
discutida será assinada pelo Presidente devido a concordância virtual de todos. Sala
das Sessões, Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza, Estado de Santa Catarina.
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