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Aos cinco dias do mês de novembro 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, após ter feito 

o juramento tomou posse a Vereadora Lúcia Rohde e com a presença dos senhores 

vereadores: Marcos Antônio Garlet, Lenir dos Santos, 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. 

Após a leitura e aprovação da ata da Sessão Anterior por unanimidade de votos e feito o 

Despacho de Expediente. No momento da Presidência, o presidente Ernani convidou os 

vereadores e demais munícipes para participarem na quinta dia 07 de novembro do torneio 

Interestadual das Casa Familiares que será realizado na Vila Cambucica. Comentou 

também que ficou feliz que foi feito dois vídeos da situação do nosso Município e chegou 

ao conhecimento dos Deputados. Nas Explicações Pessoais fez o uso da palavra os 

Vereadores: Marcos Antônio Garlet pediu ao presidente para convidar ao Secretário de 

Administração Sr. Ademar Antônio Pignat para prestar esclarecimentos sobre a área 

industrial, questões sobre a Energia Elétrica e o motivo das empresas estarem se retirando 

do nosso Município. Rogério Vicente parabenizou a Vereadora Caren e o Vereador Ivanir 

por terem ido atrás de recursos para nosso Município e terem conseguido um ônibus para 

a Educação através do Deputado Mauro de Nadal, frisou ainda que sempre devemos 

buscar auxilio independentemente de partido. Colocou também que a situação da Área 

Industrial é complicada, pois não tem energia suficiente para certas situações, comentou 

que também devemos valorizar os que lutam e na hora da dificuldade não abandonam o 

barco. Ivanir José Bertotti comentou sobre o ônibus que veio e que o Deputado Mauro de 

Nadal gostaria de fazer a entrega deste ônibus. Lúcia Rohde agradeceu a Vereadora Caren 

pela oportunidade de assumir por 30 dias e se colocou à disposição de todos. Liandro 

Jaezinski parabenizou a Vereadora Caren pela iniciativa de ceder espaço aos suplentes, 

lembrou que em alguns dias irão ter uma reunião para ajudar outros membros do Partido 

que ajudaram durante a última Eleição. Agradeceu ao Deputado Mauro pela Emenda 

destinada ao nosso Município que foi repassada. Parabenizou a Casa Familiar da Vila 

Cambucica onde dois alunos participaram da Feira de Ciências e Tecnologia de Santa 



Catarina, parabenizou os mesmos por alcançar o 2º lugar, onde eles criaram um Aerador. 

Parabenizou o trabalho do Vereador Ivan neste 30 dias, e espera que ele tenha atingido os 

seus objetivos. 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 12 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 18:25 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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