
ATA N. 33/2018 

Aos 16 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 2ª 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 aprovado em 1ª Votação por unanimidade. 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 aprovado em 1ª 

Votação por unanimidade. 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 aprovado em 1ª Votação por unanimidade. Projeto de Lei do 

Executivo nº 015, o qual Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Riqueza 

para o exercício de 2019 e dá Outras Providências. Projeto baixado para análise das 

Comissões. Projeto de Lei do Executivo nº 016, o qual Dispõe sobre a suplementação 

de Créditos adicionais no orçamento vigente e dá Outras Providências. Projeto baixado 

para análise das Comissões. Decreto Legislativo 02/2018 o qual aprova a proposta 

orçamentária da Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza, para o exercício de 

2019 e dá outras providências. Baixado para análise das Comissões. Indicação nº 

055/2018 de autoria dos Vereadores Gerson Luis da Luz, Rogério Vicente, Edemar 

Luis Streg, Ernani Ernzen e João Cavalheiro da viabilidade da Administração 



Municipal reajuste o valor do vale alimentação dos servidores públicos municipais. 

Aprovado em única votação por unanimidade. Indicação nº 056/2018 de autoria do 

Vereador Edemar Luis Streg da possibilidade do Poder Executivo restaurar parte da 

fiação elétrica e que seja colocado uma proteção nos pilares ao redor da quadra do 

Ginásio da Vila Cambocica. Aprovado em única votação por unanimidade. Nas 

Explicações Pessoais fez o uso da Palavra os Vereadores: Edemar Luis Streg colocou 

sobre a sua indicação, pois é perigo a fiação exposta, seria bom fazer uma revisão, 

também colocar uma proteção nos postes antes de algo pior acontecer.  Gerson Luiz da 

Luz comentou em ralação a festa da Nossa Senhora Aparecida da Vila Cambocica, que 

a festa se encerrou de forma tranquila. 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 23 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 55 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. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


