
ATA N. 28/2018 

Aos 11 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, Marcos Antônio Garlet, 

Edemar Luis Streg, Claudecir Cecato, Ernani Ernzen, 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 047/2018 de autoria do Vereador Claudecir Cecato em conjunto com os 

Vereador Ernani Ernzen e Edemar Luis Streg, da possibilidade do Executivo fazer 

cascalhamento e compactação da Estrada Geral da Linha Consoladora até a Vila 

Cambucica. Indicação nº 048/2018 de autoria do Vereador Marcos Antônio Garlet da 

possibilidade de se fazer o patrolamento e passar o rolo das estradas de Pato Branco 

Baixo, Anta Gorda Baixa, Anta Gorda Alta, Conceição até Farroupilha juntamente com 

Linha gaiola, Cadete e Saltinho. Aprovadas por unanimidade. Nas Explicações 

Pessoais fez o uso da Palavra o Secretário da Saúde Sr.  Alexandre Schenatto e a Sr. 

Marli Agostini para explicar sobre o funcionamento das reuniões, seus objetivos e 

necessidades das mesmas ocorrerem no Setor da Saúde. Sendo que os vereadores e os 

demais presentes tiveram a oportunidade de sanar dúvidas. Também fez o uso da 

palavra os Vereadores: Edemar Luis Streg comentou sobre o desfile que o Secretário 

Regional da Educação chegou na metade do desfile e disse que Riqueza estava de 

parabéns, pois ele estava em Caibi e lá tem toda uma estrutura e só teve o desfile, e 

Riqueza ainda fez apresentações, por isso da necessidade de se ter a rua coberta, e 

salientou que nunca disse nada contra do quem veem em benefício da população. Caren 

Marlene Rutzen sugeriu que talvez se realizasse uma hora mais cedo, a reunião de 

equipe, e fecha antes o posto para que não saísse prejudicado o atendimento de quem 

vem cedo para procurar atendimento. E deu uma sugestão, e pelo que sabe o Município 

já está vendo isto, mas gostaria de fosse adquirida a casa do seu João que é uma das 

últimas casas mais antigas do nosso município. João complementou que a casa já está 

em fase de aquisição. Claudecir Cecato agradeceu por estarem presente o Secretário da 

Saúde e a Sr. Marli para esclarecerem como funciona realmente e tirarem as dúvidas 

do pessoal. Liandro Jaezinski colocou que tem opinião própria, e não tem nada contra 



o Secretário da Saúde, mas apenas como representante do povo, imediatamente quando 

foi questionado sobre o assunto ligou para o secretario, para pelo menos o pessoal 

entrar dentro do posto. E tem questões legais, que não são morais. E se sentiu obrigado 

a se manifestar através das redes sociais. E ficou impressionado com a quantidade de 

placas de desacatar funcionário público em sua função é crime. Ivanir José Bertotti 

agradeceu pela janta da ONG Riqueza de Patas. Agradeceu a empresa JTI por fazer a 

recolha de lixo no interior e salientou que o município deve buscas e fazer a recolha 

também. Rogério Vicente convidou e pediu que a população de Riqueza participasse 

mais das Sessões, para realmente saber o que se está acontecendo. Agradeceu a Marli 

e ao Alexandre por estarem tirando dúvidas, e sempre irá cobrar mais, para melhorar 

ainda mais a qualidade no atendimento. E talvez devêssemos anunciar nas Redes 

Sociais que a cada 15 dias tem reunião no Posto de saúde e divulgar também os 

horários. Marcos Antônio Garlet agradeceu e parabenizou o Alexandre e a Sinara e 

salientou que não tem críticas nenhuma, e sempre que precisou foi atendido, e 

parabenizou também os motoristas da saúde, pois todos devem continuar assim, e se 

precisar criticar ele vai criticar e se precisar bater palmas vai bater palmas. E 

parabenizou a vereadora Leda por ter feitas várias indicações que veem em beneficio 

a população. Ernani Ernzen se manifestou em relação ao posto de saúde, salientou que 

realmente naquele dia levou uma mulher com uma criança pequena, em momento 

algum ficou exaltada, somente disse que iria ter que esperar o atendimento. E colocou 

que 150 consultas num dia é bastante gente, será que a população está tão doente assim. 

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 18 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 e 50 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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