
ATA Nº. 30/2019 

Aos vinte e 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 

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

outras providências. O projeto foi aprovado em primeira votação por unanimidade. 

Indicação nº 033/2019 de autoria do Vereador Lenir dos Santos da possibilidade de 

quando se efetuar reparos na estrada na Linha 43 que fosse colocado algumas cargas de 

cascalho ou terra em cima de algumas rochas em frente a propriedade de Guido Gerhardt. 

Aprovada por unanimidade. Pedido de Afastamento do Vereador Liandro Jaezinski para 

tratar de assuntos particulares pelo período de 30 dias. O pedido foi aprovado por 

unanimidade de Votos. No Momento da Presidência o Presidente colocou que sábado 

haverá um mutirão de recolha de Lixo Eletrônico. Também ressaltou a Pedido da Escola 

Estadual da Vila Cambucica, que teve o apoio da comunidade na realização de um pedágio 

solidário, contudo cada cidadão que colaborou dentro das suas possibilidades, deixam um 

agradecimento especial e em forma de agradecimento também receberam uma muda de 

arvore, comemorando o dia da arvore.   Nas explicações pessoais fez o uso da palavra os 

Vereadores: Rogério Vicente Agradeceu a todos que se fizeram presentes no almoço na 

comunidade da Linha Vila Nova. Ivanir José Bertotti lembrou que segunda encerra o prazo 

da Declaração do ITR, e talvez a prefeitura poderia disponibilizar alguém para fazer essas 

declarações do ITR, CAR entre outras, pois isso tudo tem custo para o agricultor e ajudaria 

muito. Parabenizou a escola por lembrar do dia da arvore, e pelo trabalho que vem 

desenvolvendo junto a Escola. 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 01 de 

outubro de 2019, terça às 18 horas, no Plenário Elma Endrigo. E nada mais havendo a ser 



tratado foi encerrada a presente sessão as 18:25 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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