
ATA Nº. 26/2018 

Aos 28 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, Leda Scapini Rigon, Edemar Luis 

Streg, Claudecir Cecato, Gerson Luiz da Luz, Rogério Vicente, 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. 

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 houve as seguintes matérias em tramitação na casa: Projeto de Lei do Executivo 

Nº 009/2018, o qual autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a 

Caixa Econômica Federal, e dá outras providências. Sendo que os Vereadores Liandro 

Jaezinski, Caren Marlene Rutzen, Ivanir José Bertotti e Leda Scapini Rigon votaram 

contra o Projeto de Lei. Sendo que o Projeto foi aprovado em segunda votação por 

maioria dos Presentes. Projeto de Lei do Executivo Nº 010/2018, o qual autoriza o 

Município de Riqueza a firmar Convenio com o Município de Mondai, através do 

Fundo Municipal de Saúde e Secretárias Municipais, e dá outras providências. Sendo 

que foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Pedido de Licença do 

Vereador Gerson Luiz da Luz para tratar de assuntos particulares pelo período de 30 

dias. Aprovado por unanimidade. Nas Explicações Pessoais fez o uso da Palavra os 

Vereadores: Edemar Luis Streg comentou sobre o Projeto de Lei aonde gerou muita 

discussão, colocou que a caixa só libera financiamentos só para quem consegue pagar. 

Liandro Jaezinski se posicionou contra o Projeto do Financiamento. Mesmo com a 

explicação do Prefeito em relação aos tramites do mesmo, o vereador Liandro ainda 

frisou que votaria contra para que depois não venha dizer que foi aprovado com o seu 

Aval. Comentou também que foi obrigado a se manifestar via redes sócias, pois chegou 

aqui no posto de saúde e o mesmo estava fechado, deveriam pelo menos abrir a porta 

do posto para o pessoal entrar. Claudecir Cecato colocou que cada vereador deve falar 

por si mesmo e não por todos. E com este financiamento vai ser feito muita coisa boa 

para os munícipes como o calçamento em Ruas que ainda não tem, será revitalizada a 

Praça com a construção de banheiros. Gerson Luis da Luz pediu para que fossem 

divulgados a parceria que o Município está fazendo com IFSC de São Carlos, onde tem 

vários cursos. Sobre o financiamento colocou que o Prefeito esteve ai para tirar todas 

as dúvidas e todas as Ruas que serão beneficiadas foram citadas, tanto como a 



revitalização da praça também, e Riqueza foi um dos poucos municípios da região que 

conseguiram este financiamento. Em relação ao posto de saúde o município é obrigado 

a fazer essas reuniões, com relação de fechamento o Posto e não deixar o pessoal entrar 

para sentar o problema é colocar alguém dentro do Posto e não atender, se chega 

acontecer alguma coisa é culpa do município. Ivanir José Bertotti colocou que a janta 

beneficente em favor ao seu Albino Conte superou as expectativas.  Agradeceu a quem 

pode participar e também a quem esteve presente na festa da comunidade de Linha São 

Roque. Se manifestou sobre o financiamento que não concorda com o prazo para pagar, 

até 20 anos. E comentou que o Prefeito deveria fazer uns cortes e fazer uma economia 

que com isso também se pode fazer melhorias.  Leda Scapini Rigon agradeceu por 

participar do curso em Brasília onde foi muito proveitoso, e também  aproveitou a 

oportunidade  para levar ofícios aos deputados. E quanto o financiamento salientou que 

pra vila Cambucica também precisaria ser feito muitas melhorias. Rogério Vicente 

agradeceu a oportunidade de fazer a viagem a Brasília, e comentou sobre o 

financiamento que ele sempre busca recursos desde que tenha condições de se pagar e 

é favorável pois é para melhorar a cidade. João Cavalheiro também fez o uso da palavra 

e comentou que é normal haver divergência de ideias e todos os Municípios estão com 

dificuldade em conseguir fazer investimentos.  E hoje em dia está difícil de se conseguir 

trazer recursos para o Município e se consegue apenas alguns geralmente para a saúde. 

E não tem mais recursos do Governo Federal para esses tipos de obras. E quanto ao 

setor da saúde comentou que ocorre reuniões quinzenais que são obrigatórias, talvez 

pudesse dar uma ajustada no horário. 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 04 de setembro de 2018, terça às 18:00 horas, no Plenário Elma Endrigo. E nada 

mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão as 19 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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