
ATA Nº 30/2021 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, 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. Rogério Vicente, 
com a presença dos senhores vereadores: Abel de Oliveira, Alwin Roni Gurke, Edemar 
Luis Streg, Ivanir José Bertotti, Junior Steffen, Luciano Saúgo, Vanderley Rutkoski e 
Willian Endrigo. Em seguida na ordem do dia teve as seguintes matérias: Projeto de 

Lei nº 016/2021 o qual dispõe o plano plurianual do Município para o quadriênio 
2022/2025 e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 017/2021 o qual dispõe sobre 
as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentaria do Município de Riqueza para o 
exercício de 2022 e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 018/2021 o qual autoriza 
desapropriar imóvel, indenizar o proprietário do referido bem e dá outras providências. 
Os Projetos de Lei foram baixados para análise das comissões. Indicação nº 044/2021 
do Vereador Abel de Oliveira da viabilidade de ser colocado no centro da cidade as 
placas de sinalização “PARE” entre outras que se fizerem necessário, bem como seja 
feita a pintura, com material próprio para esta finalidade, da sinalização horizontal 
como: as faixas de pedestres e de estacionamento. Indicação nº 045/2021 do Vereador 
Abel de Oliveira, da viabilidade da Administração Municipal e a Secretária do DRM 
dar uma atenção para a Comunidade de Linha Sanga Forte, em especial ao Clube 
Alvorada que está se organizando para voltar as atividades, e  conta com o apoio da 
Câmara de Vereadores e da Administração  para poder transformar a sede da Linha 
Sanga Forte em uma Área de Lazer para toda a população. As Indicações foram 
aprovadas por unanimidade. Pedido de Licença do Vereador Junior Steffen para tratar 
de interesses particulares foi aprovado por unanimidade. Nas explicações pessoais, fez 
o uso da palavra os Vereadores: Junior Steffen, Ivanir José Bertotti, Vanderley 
Rutkoski e Edemar Luis Streg. Em seguida o Presidente, agradeceu a presença de 
todos, convocou os senhores vereadores e convidou a população em geral para a 
próxima sessão, que será realizada no dia cinco de outubro de dois mil e vinte e um, 
terça às dezoito horas, no Plenário Elma Endrigo. E nada mais havendo a ser tratado 
foi encerrada a presente sessão as dezoito horas e quarenta 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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