
ATA Nº. 32/2019 

Aos oito dias 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: 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 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 aprovado em primeira votação por 

unanimidade. Decreto Legislativo nº 02/2019 orçamento da câmara de Vereadores para 

o ano de 2020. Baixado para as Comissões. Moção nº 06/2019 de apelo a aprovação do 

Projeto de Lei Estadual nº 165/2019. Aprovado por unanimidade. Indicação nº 34/2019 

de autoria do Vereador Ernani Ernzen da possibilidade de cascalhar o acesso da 

propriedade de Pedro Moraes da Linha São Roque. Indicação nº 35/2019 de autoria do 

Vereador Rogério Vicente da viabilidade de se fazer um melhoramento na calçada na Rua 

25 de Julho em frente as Escolas. Indicação nº 36/2019 de autoria do Vereador Marcos 

Antônio Garlet da possibilidade da Administração Municipal verifique as lâmpadas de 

iluminação pública do Perímetro Urbano em especial na Rua João Bernardes que está 

totalmente no escuro. As indicações foram aprovadas por unanimidades. No momento da 

Presidência agradeceu ao executivo, que conversando com o Prefeito ele confirmou que 

na próxima semana será feito o melhoramento no embarque e desembarque dos alunos na 

frente das Escolas da Vila Cambucica. Agradeceu também o Executivo por fazer os 

abrigos de passageiros na Frente da propriedade dos Gomes e também no Miraguai que 

no dia de hoje foi executado. Nas explicações pessoais fez o uso da palavra os Vereadores: 

Lenir dos Santos agradeceu as pessoas que foram votar na eleição dos Conselheiros 

Tutelares, parabenizou também ao Executivo por terem feito os abrigos de passageiros e 

que aonde foi executado as pessoas ficam extremamente gratos e aproveitando solicitou 

que também se deveria fazer um abrigo na Rua Presidente Costa e Silva, pois ali tem uns 

8 alunos que vão à Escola. Parabenizou os colegas vereadores pelas indicações. E a 



população acredita que se os vereadores pedirem as coisas, as mesmas acontecem. Marcos 

Antônio Garlet parabenizou as indicações dos vereadores. Pediu para a administração dar 

início a limpeza das margens das estradas principalmente no calçamento que dá acesso a 

Vila Cambucica, colocou ainda que na Cambucica sempre tem muitos profissionais de 

atestados. Acrescentou que quem tem abrigos de passageiros fica feliz e quem não tem 

fica nos cobrando. Ivanir José Bertotti parabenizou os colegas vereadores de indicação, e 

salientou que quanto a indicação do vereador Ernani, essa indicação também já foi de sua 

autoria no ano passado. Parabenizou as eleitas para o Conselho Tutelar, que elas façam 

um belo trabalho. Parabenizou a administração pelas indicações que foram executadas. 

Gerson Luiz da Luz comentou sobre a Eleição do Conselho Tutelar e parabenizou as 

candidatas que se propuseram a enfrentar este desafio e fizeram um belo trabalho 

principalmente de conscientização. Rogério Vicente parabenizou os colegas vereadores 

pelas indicações e colocou que o que devemos fazer é ir atrás para ajudar a resolver a 

indicação. Também parabenizou as 10 candidatas ao Conselho Tutelar e as eleitas que 

foçam um bom trabalho. Ernani também fez o uso da palavra e parabenizou as candidatas 

eleitas ao Conselho Tutelar e também convidou a população para no sábado dia 12 de 

outubro participarem da Romaria na Vila Cambucica.  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 15 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 18:52 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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