
ATA Nº. 27/2019 

Aos três dias do mês de setembro 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. 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. 

Aprovado em 1ª votação por maioria. Indicação nº 31/2019 de autoria do Vereador Lenir 

dos Santos da viabilidade do Poder Executivo criar uma Lei multando quem maltrata 

animais, que esta Lei venha fortalecer a ONG que existe em nosso Município. Indicação 

nº 32/2019 de autoria do Vereador Rogério Vicente da possibilidade do Poder Executivo 

fazer o passeio na Rua Ludwig Hass saída para Cambocica para facilitar a caminhada da 

população. As Indicações foram aprovadas por unanimidade. Por fim, o presidente abriu 

espaço para as explicações pessoais. No Momento da Presidência o Presidente colocou 

que no dia anterior esteve participando de uma Audiência Pública em Chapecó, sobre “A 

Morosidade na Emissão de Licenças pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa 

Catarina(IMA) na Região Oeste do Estado. Comentou que o IBGE já está se preparando 

para o Censo do Ano que vem, e a Câmara vai designar um representante para acompanhar 

os trabalhos de IBGE. Também comentou que vai ter um show no clube Ginastica onde 

uma parte dos lucros vai ser revertido para a APAE de Caibi. Fez o uso da palavra os 

Vereadores: Marcos Antônio Garlet comentou que quem tiver ainda oportunidade de fazer 

o PROERD, que participem, pois é muito interessante a questão de prevenção, das drogas 

entre outros assuntos. Colocou também que a questão da Rede Tim está muito ruim aqui 

na nossa cidade, onde tem bastante gente sofrendo. João Cavalheiro se referindo a TIM 

comentou que tem pessoas que não conseguem mais fazer ligações e o problema é aqui na 

torre da cidade, comentou também sobre a indicação do Vereador Lenir. Rogério Vicente 

mencionou em relação a TIM em propor de repente uma moção. Gerson complementou 



que tem que fazer reclamação para a TIM para poder tomar outras providências. Rogerio 

conclui que mês que vem tem Eleições do Conselho Tutelar que todos devem analisar as 

propostas e como os Candidatos a Conselho Tutelar realmente trabalham. 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 10 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 18:45 

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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