
ATA Nº. 37/2019 

Aos dezenove 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 da ata 

da Sessão Anterior e a sua aprovação por unanimidade de votos, foi lido o Despacho de 

Expediente. Passou-se a Ordem do dia com as seguintes matérias: Projeto de Lei do 

Executivo nº 019 o qual dispõe sobre a suplementação de créditos adicionais no 

orçamento vigente e dá outras providências. O Vereador João Cavalheiro fez o pedido 

para que o projeto seja votado em uma única votação, logo após consultado o plenário a 

Votação o Projeto de Lei sendo de concordância de todos, foi aprovado em única votação 

por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo nº 020 o qual institui o Programa de 

Recuperação Fiscal do Munícipio de Riqueza – PREFIS e dá outras providencias. Foi 

baixado para análise das Comissões. Indicação nº 043/2019 de autoria da Vereadora 

Lúcia Rohde da possibilidade de ser realizado uma dedetização no perímetro urbano, 

sendo nas bocas de lobo para eliminar vetores (ratos, baratas, etc...). Rogério Vicente 

complementou que já tinha falado com o pessoal da Administração e eles fazem isso todos 

os Anos e já deve estar orçado. A indicação foi aprovada em única votação por 

unanimidade. Nas Explicações Pessoais fez o uso da palavra os Vereadores: Marcos 

Antônio Garlet parabenizou a Vereadora Lúcia pela indicação que a área da saúde é muito 

importante para o nosso Município.  Colocou também sobre o asfalto que está sendo feito 

e estão acompanhando de perto e a princípio a empresa está fazendo um belo trabalho. E 

pediu que se fosse possível a empresa passar o rolo grande no resto do calçamento até a 

vila Cabocica já daria uma assentada nas pedras. Lúcia Rohde comentou que algumas 

coisas já melhoram em nosso Município que antes não havia creche, mas agora já tem a 

partir dos 6 meses de idade e uma das reclamações é que deveria ser em período integral 

não somente em meio períodos como funciona atualmente e também que durante o período 

de férias as mães tem que continuar trabalhando e dependem de cuidadoras para olhar seus 



filhos. E que se for falta de espaço físico que os vereadores busquem emendas 

parlamentares para este fim. Colocou também que no sábado dia 23 de manhã haverá uma 

mobilização da Dengue. 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 25 de novembro de 

2019, segunda 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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