
ATA Nº. 34/2019 

Aos vinte e nove 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: 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. Após a 

Leitura e aprovação da ata da Sessão Anterior e feito o Despacho de Expediente. Passou-

se para a ordem do dia que teve as seguintes matérias: Projeto de Lei do Executivo nº 

017/2019 o qual dispõe sobre contribuição financeira, ao Centro de Tradições Gaúchas 

Sem Fronteiras, e dá outras providências. O projeto foi votado em única Votação por 

concordância de todos os vereadores e foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do 

Executivo nº 018/2019 o qual estima a receita e fixa a despesa do Município de Riqueza 

para o exercício de 2020 e dá outras providências o Projeto foi baixado para as Comissões. 

Decreto Legislativo nº 02/2019 referente ao orçamento da Câmara de Vereadores. 

Aprovado em Única Votação por unanimidade.  Indicação nº 037/2019 de autoria do 

Vereador Marcos Antônio Garlet da possibilidade do Executivo aumentar a carga horária, 

de 4 horas para 8 horas, do servidor que está cedido para a Delegacia. Indicação nº 

038/2019 de autoria do Vereador Ivan Sepp da viabilidade da Administração Municipal 

fazer uma parceria com a Comunidade de Linha Anta Gorda Baixa para construir uma 

nova churrasqueira, e demais melhorias na comunidade. E Indicação nº 039/2019 de 

autoria do Vereador João Cavalheiro da possibilidade da Administração Municipal fazer 

a colocação de placas de sinalizações no perímetro Urbano da Vila Cambucica. As 

Indicações foram aprovadas por unanimidade. Nas Explicações Pessoais fez o uso da 

palavra os Vereadores: Lenir dos Santos comentou sobre a indicação do Vereador João 

Cavalheiro sobre as placas de sinalização, sugeriu a possibilidade de fazer um 

levantamento, pois há muitos lugares em que as mesmas caíram ou foram derrubadas, 

assim seria somente recoloca-las. Também sobre a indicação do Vereador Ivan que a 

comunidade não consegue realizar as festas, contudo necessitam de melhorias e esse 

trabalho deveria ser feito para todas comunidades. Gerson Luiz da Luz parabenizou os 



colegas vereadores pelas indicações, pois elas são muito importantes, colocou que no 

Sábado dia 26/10 teve a honra de participar da Fundação Oficial do Grupo de Escoteiros 

Guardiões do Iracema e o trabalho já se iniciou a algum tempo para se fortalecer o grupo 

de Escoteiros, que vem contribuir com as crianças e adolescentes do nosso Município. 

Parabenizou a todos os Servidores Públicos pela passagem do Dia do Servidor Público no 

dia de Ontem. Marcos Antônio Garlet agradeceu a todos que participaram da Festa da 

Comunidade Luterana da Linha Anta Gorda Alta que foi um sucesso. Parabenizou as 

Indicações do Colegas Vereadores e que devem valorizar todas as comunidades que 

precisam de auxílio. João Cavalheiro parabenizou os colegas vereadores pelas indicações, 

em especial a Indicação do Vereador Ivan Sepp relembrou que já não foi realizada a festa 

do Ano passado, pois a vigilância não liberou por falta de estrutura, já que a festa é uma 

tradição no Município. Parabenizou a indicação do Vereador Marcos em relação ao 

servidor cedido a delegacia, frisou que se necessário é importante que essa pessoa fique 

na delegacia o dia todo. Comentou sobre o Projeto de Lei a respeito da contribuição ao 

CTG Sem Fronteiras, que ia também pedir para ser em uma única votação, pois ai já está 

tudo resolvido. Parabenizou também a todos os funcionários pelo dia do Servidor Público. 

Também mencionou que na Vila Cambocica é importante que os motoristas saibam qual 

é a Rua Principal, por isso é importante para quem trafega no local ter as placas 

sinalizando. Ivan Sepp comentou sobre o Lixo no Interior, onde é muito importante que 

se faça essa recolha, pois por não ter destinação o pessoal as vezes acaba queimando o 

mesmo. E agradeceu a oportunidade de se fazer parte desta casa por esses 30 dias. Caren 

Marlene Rutzen comentou que está indignada, pois sempre procuramos que as empresas 

venham se instalar em nosso Município, mas estão com problemas sérios em relação a 

Energia Elétrica, que precisa ser melhorada. Agradeceu também ao Presidente da Casa 

por autorizar para participar do curso em Florianópolis, em que aproveitou para visitar os 

Deputados e que no próximo dia 30 irão buscar um ônibus para a Educação no valor de 

350 mil de uma emenda Impositiva do Deputado Mauro de Nadal. Ivanir José Bertotti 

comentou que é importante que seja aumentada a carga horária do servidor que está 

ajudando na Delegacia. Referente a indicação do Ivan é importante, pois já são duas Festas 

que não são realizadas na comunidade de Anta Gorda Baixa. Salientou que a Indicação do 

Vereador João é importante, pois tem muitas pessoas que vem de fora e não sabem quais 



são as Ruas Principais na Vila Cambocica. Também parabenizou os funcionários pela 

Passagem do Dia do Servidor Público. Caren Marlene Rutzen relembrou que no dia 31 de 

outubro as duas Igrejas IELB e IECLB sempre fazem uma parceria em comemoração ao 

Dia da Reforma Luterana e haverá um culto na praça do Município as 09:30 e depois o 

almoço no CTG Gildo de Freitas. 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 05 de 

novembro de 2019, terça às 18 horas, no Plenário Elma Endrigo. E nada mais havendo a 

ser tratado foi encerrada a presente sessão as 18:55 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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