
ATA N. 34/2018 

Aos 23 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 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 2ª 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 2ª 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 2ª 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. 

Aprovado em 1ª votação por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo nº 016, o qual 

dispõe sobre a suplementação de Créditos adicionais no orçamento vigente e dá Outras 

Providências. Aprovado em 1ª votação por unanimidade. 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. Aprovado em única 

votação por unanimidade. Indicação nº 057/2018 de autoria do Vereador Marcos 

Antônio Garlet da possibilidade do Poder Executivo solicitar 3 policias militares para 

auxiliar na segurança pública do nosso município e também solicitar recursos junto a 

Secretaria de Segurança Pública do Estado para a construção da sede própria da Policia 

Militar em nosso Município. Aprovada por unanimidade. Nas Explicações Pessoais fez 

o uso da palavra o Pastor da Igreja Luterana para convidar para a Programação do dia 

da Reforma e a Representante da Defesa Civil do Município a Sra. Janice Paludo a qual 

fez uso da palavra e falou da campanha da dengue. Gerson Luiz da Luz complementou 

que o município tem focos, mas ainda não tem um caso, mas quando tiver vai ser muito 

triste, porém será considerado infestado e pediu para cada um fazer a sua parte e 

colaborar. Também fez o uso da Palavra os Vereadores: Liandro Jaezinski comentou 

que os vereadores do poder Legislativo e representantes da Igreja deveriam participar 

do conselho Municipal de combate as drogas  e sugeriu também a participação dos 

jovens, assim teriam uma ocupação e automaticamente  ajudaria muito essas pessoas. 



Comentou também que faz 30 dias que foi passado veneno nas margens da rodovia e 

agora tão arrumando e se tivesse planejamento não precisaria ter gastado com veneno 

antes. Falou também do Projeto de Lei que era para dar entrada na casa e que esse 

Projeto não venha para prejudicar o nosso agricultor. Marcos Antônio Garlet 

concordou com o Vereador Liandro que os representantes da Igreja no conselho acima 

citado são de fundamental importancia. Agradeceu a administração Municipal pelas 

trocas das lâmpadas feitas na rua João Mari a qual havia feito uma indicação 

anteriormente. Colocou sobre o problema da Dengue que agora já estão se 

movimentando sobre esse assunto. Ernani Ernzen comentou sobre o trabalho que vem 

sendo feito no calçamento, e que talvez faltou mesmo um pouco de sincronização, mas 

estão de parabéns pelo trabalho que está sendo executado. Também espera que esse 

projeto realmente venha para beneficiar o nosso agricultor.  E espera que a indicação 

do Vereador Marcos seja atendida e que venha mais policiais para dar segurança ao 

nosso município e que realmente prendam os ladrões. Comentou sobre a festa da 

Romaria a nossa Sra. Aparecida na Vila Cambucica. Parabenizou também a 

Administração Municipal pela recolha de Lixo que foi feita no Interior naquele dia. 

Caren Marlene Rutzen complementou sobre a parceria das Igrejas já vem sendo 

executada a 6 anos, e logo após a celebração do dia da Reforma haverá um lanche 

compartilhado. Edemar Luis Streg comentou sobre o projeto de Lei do Executivo nº 

013, frisando que é interessante ter mais pessoas envolvida, mas talvez se tiver um 

Pastor, Ministro e alguém tiver problema pode se inibir em falar, e tem vários órgãos 

que vão participar desse projeto. E sobre o Projeto nº 014, tem que colocar para 

funcionar a Casa da Cultura. Já em relação a dengue tem que prevenir para não haver 

casos, e a recolha de lixo também foi um sucesso. E sobre as estradas foi aproveitado 

o tempo ruim já que as máquinas não subiam nas cascalheiras, para fazer a limpeza nas 

margens das estradas. Também convidou a todos para participar da celebração do dia 

da Reforma, não somente o pessoal Evangélico ou Luterano, mas toda a população. 

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 06 de novembro 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 19 horas e 35 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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