
ATA Nº. 28/2019 

Aos dez 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. Emenda à Lei Orgânica. 

Aprovada em 2ª 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. Aprovado 

em 2ª votação por maioria, sendo que o Vereador Lenir dos Santos se absteve da Votação.  

No Momento da Presidência o Presidente colocou que a Secretária da Educação iria se 

fazer presente mas por problemas de saúde pediu para ser na próxima sessão dia 17 de 

setembro. Lembrou também da instalação da frente parlamentar e Audiência Pública da 

SC-283 a ser realizada no dia 13 de setembro as 9:30 horas no Centro de Mondai. Nas 

explicações pessoais fez o uso da palavra os Vereadores: Gerson Luiz da Luz comentou 

sobre a Audiência Pública da SC-283 talvez vá ser discutido sobre o trecho de Aguas de 

Chapecó até Mondai e comentou para se fazer um Oficio para solicitar um trevo de acesso 

à área Industrial do nosso Município. João Cavalheiro completou que além do trevo de 

acesso o nosso Município necessitaria de algumas lombadas pode ser física ou eletrônica. 

Lenir dos Santos parabenizou o Vereador Gerson pela sugestão e colocou sobre o Projeto 

de Lei do Executivo nº 14 onde vem beneficiar bastantes pessoas e logo após penaliza 

muitas pessoas com Imposto que vai ser cobrado. E algumas pessoas vão entrar numa sai 

justa. E foi por este motivo que se absteve de votar. Liandro Jaezinski colocou sobre a 

questão do trevo em que é interessante, sendo que recentemente ocorreu um acidente, 

quanto as lombadas isto cabe ao município ver da necessidade. As duas Lei que foram 

aprovadas também são de muita importância para o nosso Município. Comentou também 

sobre a Vila Cambocica onde loteamentos antigos não foi cobrado a efetiva instalação da 

rede elétrica. E pediu talvez que fosse feita uma comissão pra visitar as empresas do nosso 



Município e ver a real necessidade das empresas. Ernani Ernzen comentou que quinta feita 

dia 12 as 18:30 vai ser a apresentação das candidatas ao Conselho Tutelar aos interessados, 

a apresentação vai ocorrer aqui na Câmara de Vereadores. 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 17 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 18:40 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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