
ATA Nº. 36/2019 

Aos doze 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, com a 

presença dos vereadores: Lúcia Rohde,  Marcos Antônio Garlet, Lenir dos Santos, Rogério 

Vicente, João Cavalheiro, Gerson Luiz da Luz, 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. Passou-se a Ordem do dia com as seguintes matérias:  Projeto de Lei do 

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

para o exercício de 2020 e dá outras providências. Sendo que foi aprovado por maioria 

com abstenção do Vereador Lenir dos Santos. Projeto de Lei do Executivo nº 019 o qual 

dispõe sobre a suplementação de créditos adicionais no orçamento vigente e dá outras 

providências. O projeto foi baixado para as Comissões. Indicação nº 040/2019 de autoria 

da Vereadora Lúcia Rohde da possibilidade da Administração Municipal fazer uma 

parceria com as Escolas, para se fazer uma conscientização (campanha) e recolhimento do 

Lixo Reciclável, com isso diminuindo os locais propícios para vetores. Indicação nº 

041/2019 de autoria da Vereadora Lúcia Rohde da possibilidade da Administração 

Municipal adicionar, criar no próximo concurso público os cargos: Diretor do 

departamento de saúde; Recepcionista para o departamento de saúde; Assistente Social 

20hs; Nutricionista; Agente de Endemias. Visando um melhor atendimento à população e 

melhorando o trabalho do Departamento da Saúde. Indicação nº 042/2019 de autoria do 

Vereador Marcos Antônio Garlet da possibilidade do Departamento Rodoviário Municipal 

fazer o patrolamento da Estrada que sai do Calçamento da Linha Pato Branco até a Linha 

Farroupilha, juntamente com Linha Cadete e Linha Gaiola. As indicações foram 

aprovadas em única votação por unanimidade. Nas Explicações Pessoais fez o uso da 

palavra os Vereadores: Gerson Luiz da Luz comentou sobre a viagem a Brasília onde foi 

feito alguns encaminhamentos. Comentou que é importante que tenha cargos concursados 

na saúde, mas para isso devemos incluir no plano de cargos e salários. Liandro Jaezinski 

comentou que deu uma chuvarada no sábado na Linha Conceição e danificou as estradas, 



contudo deve se ter uma atenção especial nas mesmas. Comentou também que neste dia 

se iniciaram as obras do asfaltamento na estrada sentido a Vila Cambocica e que irá 

acompanhar a obra. Marcos Antônio Garlet agradeceu a troca das lâmpadas que foram 

efetuadas. Rogério Vicente comentou que entende a preocupação do vereador Liandro, 

mas devemos sempre ir atrás de recursos e investirmos em nosso Município. Convidou a 

população e colegas vereadores para participarem na festa da Comunidade Luterana de 

Linha Mittmann no domingo dia 17 de novembro. Ivanir José Bertotti parabenizou os 

vereadores pelas indicações. Comentou que as comunidades próximas da divisa com 

Iraceminha sofreram muito com a chuva do sábado e devem se providenciar as reformas 

nas estradas.  João Cavalheiro desejou boas-vindas a Vereadora Lúcia comentou sobre a 

ida a Brasília onde foram debatidos vários assuntos, entre eles sobre as novas regras para 

as eleições de vereador para o ano que vem, entre outros assuntos. Comentou que espera 

que concluem esse asfalto até a Vila Cambocica se não neste mandato, mas no próximo. 

Comentou também sobre o Projeto de Lei que pretende extinguir Municípios com menos 

de 5.000 habitantes e menos de 10% de arrecadação própria. 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 19 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 18:50 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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