
ATA Nº. 31/2019 

Ao primeiro dia do mês de outubro 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 

Ivan Sepp. 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 segunda votação por unanimidade. 

Projeto de Lei do Executivo nº 016/2019 O qual dispõe sobre as diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentaria do Município de Riqueza para o exercício de 2020 e dá 

outras providências. O projeto foi baixado para as Comissões. Nas explicações pessoais 

fez o uso da palavra os Vereadores: Gerson Luiz da Luz comentou sobre a audiência 

pública referente as Faixas de Domínios Adjacentes às Rodovias Estaduais que será 

realizada no dia 03 de outubro de 2019. Ivan Sepp agradeceu ao vereador Liandro 

Jaezinski pela oportunidade de poder assumir por 30 dias. Marcos Antônio Garlet colocou 

um pedido da Comunidade da Linha Farroupilha que combinassem para que o ônibus ir 

buscar os passageiros pelo menos quando precisa-sem. E quando a audiência colocou que 

é importante que pelo menos alguns participem, para sabermos responder os munícipes 

que nos perguntam. João Cavalheiro ressaltou que é importante essa audiência pública, 

pois já existe muitas construções as margens da SC-183. Também agradeceu a 

participação ao presidente da casa por deixado participar do Curso em Florianópolis. 

Ivanir José Bertotti comentou que Domingo dia 06 de outubro haverá a eleição para o 

Conselho Tutelar e desejou boa sorte a todas. Convidou também a todos para no Domingo 

participarem na Festa do Padroeiro em sua comunidade. 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 08 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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