
ATA Nº. 29/2019 

Aos dezessete 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 

015, o qual dispõe sobre a ampliação do perímetro urbano do Município de Riqueza e dá 

outras providências. O projeto foi baixado para as comissões. No Momento da Presidência 

o Presidente passou a palavra para a Secretária da Educação Senhora Eleni Endrigo a qual 

explanou sobre os trabalhos da Escola da Inteligência. Nas explicações pessoais fez o uso 

da palavra os Vereadores: Ivanir José Bertotti comentou que dia 29/09 teria a festa na 

Comunidade de Linha Consoladora e o CTG na mesma data, vai fazer um castelão sendo 

que em comum acordo resolveram transferir a festa da Comunidade de Linha Consoladora 

para o dia 06 de outubro e pediu que os vereadores ajudem a divulgar. Rogério Vicente 

comentou que é importante investir  em educação mas tem que ser bem planejado. 

Salientou que conforme apresentado na audiência pública a tarde, o Município está muito 

bem financeiramente. Comentou que já foi licitado algumas ruas para se fazer calçamento. 

Também parabenizou o setor de esportes pelo sucesso do campeonato de futebol de salão 

e também pelo campeonato de suíço que já está em andamento. Liandro Jaezinski 

comentou sobre a educação que a escola na Vila Cambocica é muito importante e contribui 

para o desenvolvimento da Vila e salientou que é importante uma reforma no ginásio da 

Cambocica. Comentou também que conforme colocado na audiência pública parece que 

a nossa região é esquecida. Ernani Complementou que em relação ao ginásio parece que 

já foi licitado e daqui alguns dias será feito. Gerson Luiz da Luz parabenizou a secretária 

da Educação pelo belo trabalho que vem sendo executado em benefício das crianças do 

nosso Município. Colocou também que esteve presente na apresentação das candidatas ao 

Conselho Tutelar. Ressaltou que o Município estará recolhendo o Lixo Eletrônico na 

semana do dia 23 a 28 de setembro, sendo que quem puder levar no dia 28 na praça será 



melhor, senão pode levar durante a semana na garagem da Prefeitura. Rogério também 

convidou a todos para se fazer presente no almoço na Comunidade de Linha Vila Nova 

em parceria do Clube de Mães e do Esporte da Comunidade. Marcos Antônio Garlet 

agradeceu a licitação para se fazer calçamento de algumas Ruas, e comentou também que 

há vários projetos em andamento em nosso Município tanto na Educação, como também 

no Setor Social. João Cavalheiro falou que continue o que está sendo feito no 

Departamento de Educação, Esporte e saúde sendo um fator com mais importância que a 

realizações de obras.  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 23 de setembro de 

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

foi encerrada a presente sessão as 19:35 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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