
ATA N. 32/2018 

Aos 09 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, no Plenário Elma Endrigo, 

Município de Riqueza, Estado de Santa Catarina, reuniram-se às dezoito horas os 

membros da Casa, sob a presidência do vereador Sr. João Cavalheiro, com a presença 

dos senhores vereadores: Caren Marlene Rutzen, Marcos Antônio Garlet, Edemar Luis 

Streg, Ernani Ernzen, Gerson Luiz da Luz, Rogério Vicente, 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. 

Na sequência pediu ao secretário que fizesse a leitura da Ata da Sessão Anterior a qual 

foi aprovada por unanimidade, seguindo com o Despacho de Expediente. Na ordem do 

dia houve as seguintes matérias em tramitação na casa: Projeto de Lei do Executivo 

nº 011, o qual autoriza o município de Riqueza Adquirir bem Imóvel e indenizar o 

Proprietário do Referido Bem e dá outras providências. Aprovado em 1ª Votação por 

unanimidade. Projeto de Lei do Executivo nº 012, o qual dispõe sobre as Diretrizes 

para elaboração da Lei Orçamentaria do Município de Riqueza para o exercício de 

2019 e dá Outras Providências foi baixado para as Comissões. Projeto de Lei do 

Executivo nº 013, o qual dispõe sobre o Conselho Municipal de Políticas Públicas 

sobre Drogas – COMAD e dá Outras Providências foi baixado para as Comissões. 

Projeto de Lei do Executivo nº 014, o qual dispõe sobre a criação do Sistema 

Municipal de Cultura do Município de Riqueza, e dá Outras Providências foi baixado 

para as Comissões. Nas Explicações Pessoais fez o uso da Palavra os Vereadores: 

Rogério Vicente o mesmo parabenizou os colegas vereadores por terem apoiado os 

candidatos do Oeste do Estado e se sente orgulhoso por ter conseguido eleger os seus 

candidatos que representam a nossa região. Gerson Luiz da Luz comentou tem projetos 

importantes que estão para analise que vão para votação na próxima sessão. Colocou 

da Lei Orgânica e do Regimento Interno estão impressos e que cada um faça um bom 

uso. Colocou que cada um dos vereadores ajudou seus deputados e no próximo ano é 

hora de ir atrás de recursos para o nosso Município. Edemar Luis Streg comentou que 

algumas pessoas perguntam que com esse valor de adquirir a casa da Cultura não 

poderia ser construída uma nova, só que a própria casa representa uma parte da nossa 



cultura. Colocou também que o Executivo estava fazendo naquele dia a reconstrução 

da ponte com as laterais na Vila Cambocica e convidou a todos para a festa da Padroeira 

Nossa Senhora Aparecida que se realizara na Vila Cambocica no dia 12 de Outubro. 

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 16 de outubro de 2018, terça-feira às 

18:00 horas, no Plenário Elma Endrigo. E nada mais havendo a ser tratado foi encerrada 

a presente sessão as 18 horas e 40 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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