
ATA Nº. 26/2019 

Aos vinte e sete 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. 

Aprovada em 1ª votação por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo nº 014, O qual 

dispõe sobre a regularização fundiária urbana – REURB, na forma da Lei Federal nº 

13.465/2017, no âmbito do Município de Riqueza/SC, e dá outras providências. Baixado 

para as Comissões.  Indicação nº 29/2019 de autoria do Vereador Lenir dos Santos da 

possibilidade do Poder Executivo contratar uma empresa para fazer a recolha de vidros e 

eletrodomésticos que serão descartados. Indicação nº 30/2019 de autoria do Vereador 

Lenir dos Santos da possibilidade de se fazer um reparo e remover o arbusto da frente do 

prédio do Poder Legislativo, pois está tampando a visibilidade do prédio. Também 

remover os lixeiros da frente e fazer um levantamento de quantos lixeiros faltam nos 

perímetros urbanos. Indicações aprovadas por unanimidade. Por fim, o presidente abriu 

espaço para as explicações pessoais. Fez o uso da palavra os Vereadores: Liandro 

Jaezinski parabenizou o Vereador Lenir pela indicação e complementou que em alguns 

Municípios é disponibilizado um local para coleta de matérias como os vidros e 

eletrodomésticos. Comentou também sobre a Emenda a Lei Orgânica, que não fere a 

Constituição Federal e se adequa a realidade do nosso Município. Também acrescentou 

que o Projeto de Lei sobre o REURB provavelmente se enquadra o pessoal da Cohab onde 

poderão estar regularizando a situação dos seus terrenos, e referente a ampliação do 

Perímetro Urbano do Município de Riqueza os funcionários da prefeitura estão indo atrás 

para beneficiar várias pessoas. Marcos Antônio Garlet parabenizou os envolvidos pela 

adequação da Lei Orgânica, comentou também que deveria ser feito um mutirão para se 

fazer todos os abrigos dos passageiros que necessitam de reforma. Comentou também 

sobre o Ginásio da Vila Cambucica, onde requer uma reforma urgente antes que mais 



pessoas se machucam. 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 03 de setembro de 

2019, terça às 18 horas, no Plenário Elma Endrigo. E nada mais havendo a ser tratado foi 

encerrada a presente sessão as 18:41 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. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 


