
ATA Nº. 27/2018 

Aos 04 dias do mês de setembro 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: 

Indicação nº 046/2018 de autoria da Vereadora Leda Scapini Rigon da possibilidade 

do Poder Executivo fazer o calçamento na Rua Gervasio de Moura, na Rua Sete de 

Setembro e na Rua da Amizade da Vila Cambucica. Aprovada por unanimidade. Nas 

Explicações Pessoais fez o uso da Palavra a Salete Schenatto em nome da ONG 

Riqueza de Patas e os Vereadores: Leda Scapini Rigon agradeceu a participação e pelo 

espaço na Câmara de Vereadores em especial ao vereador Marcos. Edemar Luis Streg 

parabenizou a iniciativa e se colocou a disposição ao grupo Riqueza de Patas. Deixou 

também o seu pesar ao funcionário público e suplente de vereador que deixou marcas 

no nosso município o nosso querido Albino Conte que veio a falecer. Comentou sobre 

a indicação da vereadora Leda Scapini Rigon que já foram feitas essas indicações. E se 

mostrou favorável ao Projeto de Lei do executivo nº 009/2018, por dois motivos uma 

por que melhorando a cidade com esse financiamento pode sobrar verbas de recursos 

próprios para melhorar a Vila de Cambucica também. Liandro Jaezinski parabenizou a 

iniciativa da ONG Riqueza de patas. Parabenizou o secretário Valmor e a cada dia a 

gente vê progresso, sabemos que não é fácil mas tem que correr atrás e resolver as 

coisas. E em relação ao projeto foi contra, pois da forma como foi feito e com um pouco 

de economia e de gestão do município essas obras saíram do papel e realmente 

poderiam ser feito obras em benefício da população. Em ralação a saúde da reunião 

que naquela dia ocorreu sem a presença do secretário. E segundo informações a diretora 

fez um Boletim de Ocorrência contra a sua pessoa e agora como se chama quando um 

munícipe ou usuário não é atendido com qualidade como eles merecem. E nunca vi em 

nenhum outro lugar tantas placas de desacatar funcionário público é crime. Claudecir 

Cecato agradeceu ao Secretário do DRM por ter feito muito bem a indicação do 

patrolamento e cascalhamento da Linha Jatai até a Linha Iracema e a estrada nunca 



ficou tão boa e com a chuva do final de semana podia andar que não molhava os pés, 

pois tinha barro mas não fica água no meio da estrada. Parabenizou a secretaria de 

saúde por ter zerado as filas de cirurgias. E pelo que se sabe as reuniões tem que ocorrer 

em horário de expediente. Ivanir José Bertotti se mostrou favorável a organização 

Riqueza de Patas, e parabenizou o secretario Valmor pelo Obra da Pinguela, onde agora 

conseguem atravessar o Rio, e pelo calçamento que foi reformado na Vila Cambucica 

e pediu pra colocar uns dois bueiros. E convidou para a festa na Comunidade de Linha 

Consoladora e lamenta pelo ocorrido com o Sr. Albino Conte ele que era um dos 

melhores motoristas do município. Rogério Vicente parabenizou pela inciativa da 

ONG Riqueza de Patas e talvez com isso surge mais iniciativas boas. Colocou que não 

seria louco para votar contra a indicação, enquanto outros são loucos e votam contra 

projetos que veem em beneficio a população, e nós estamos sempre a favor do que vem 

em beneficio a população. E parabenizou o secretário do DRM pelo trabalho que vem 

fazendo, e que em algum momento falam bem e em outros apedrejam. E no que for 

bom para a população sempre vou votar a favor. João Cavalheiro também fez o uso da 

palavra deixou as condolências pela perca do funcionário público Albino Conte. 

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 11 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 18 horas e 45 minutos 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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