
ATA N. 35/2018 

Aos 06 dias do mês de novembro 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 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 2ª 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 2ª votação por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo 

nº 017, o qual dispõe sobre contribuição financeira, ao Centro de Tradições Gaúchas 

Sem Fronteiras, e dá outras providências. Foi Baixado para as Comissões. Moção nº 

04/2018 a ser encaminhada a Tim sobre a qualidade do Sinal de telefonia em nosso 

Município. Foi aprovada por unanimidade em única votação. Indicação nº 058/2018 

de autoria do Vereador Edemar Luis Streg da possibilidade de se colocar uma 

tubulação na estrada Geral em frente a propriedade de Amarildo Zamiani na Linha 

Anta Gorda Baixa. Indicação nº 059/2018 de autoria do Vereador Edemar Luis Streg 

da possibilidade de se colocar uma tubulação e cascalhamento na entrada da 

propriedade de Luiz Carlos de Moura na Vila Cambucica. As Indicações foram 

aprovadas por unanimidade. Nas Explicações Pessoais fez o uso da palavra os 

Vereadores: Ivanir José Bertotti, Edemar Luis Streg, Rogério Vicente, Marcos Antônio 

Garlet. 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 13 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 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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