
ATA Nº. 38/2019 

Aos vinte e 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, com 

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

Rogério Vicente, João Cavalheiro,  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 018/2019 

O qual estima a receita e fica a despesa do Município de Riqueza para o exercício de 2020 

e dá outras providências. O projeto de Lei foi aprovado em segunda 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. Após 

consultado o plenário para ser em única votação e em concordância de todos os vereadores. 

O projeto de Lei foi aprovado em única votação por unanimidade. Projeto de Lei do 

Executivo nº 021 o qual autoriza a alienar o Poder Executivo a alienar imóveis para fins 

habitacionais para o programa minha casa minha vida e dá outras providencias. Foi 

baixado para as Comissões. Nas Explicações Pessoais fez o uso da palavra os Vereadores:  

Lúcia Rohde agradeceu a Vereadora Caren pelos 30 dias cedidos na Câmara, e desejou 

também um Feliz Natal e um excelente Ano que vai se iniciar daqui algum tempo. 

Também comentou do trabalho que foi realizado no sábado onde tiveram uma boa 

participação dos funcionários, salientou que praticamente foram visitadas todas as 

residências, reforçando o trabalho da Dengue. Liandro Jaezinski comentou sobre o Projeto 

de Lei do PREFIS que é um projeto que vem praticamente todo o ano vem para esta casa, 

sendo o mesmo foi criticado pelo ex-vereador  Leandro e agora ele como vice-prefeito 

envia novamente o projeto ao plenário. Comentou também sobre o asfalto, onde várias 

pessoas tem criticado bastante a largura do asfalto, pois percebe-se que ao encontro de 

dois caminhões pode dificultar a ultrapassagem. João Cavalheiro parabenizou a Vereadora 

Lúcia pelo excelente trabalho que realizou nesta casa nestes 30 dias. E salientou que o 

asfalto está ficando bom, pois a espessura está ótima, falta ainda ser colocado a 



sinalização, só teremos que ter cuidado, pois não é um asfalto para se andar em alta 

velocidade. Rogério Vicente parabenizou a Vereadora Lucia pelo belo trabalho que 

desenvolveu nestes 30 dias e que continue assim. Parabenizou também o pessoal do 

projeto Riqueza Florida, pelo trabalho de embelezamento das nossas Ruas. Comentou 

também sobre o trator esteira, onde colocou que está tudo certo com o Projeto só falta o 

Ministério Pagar para o Município dar a contra partida. Marcos Antônio Garlet 

parabenizou a Vereadora Lúcia pelo trabalho nestes 30 dias. Compartilha a ideia do 

vereador Liandro que o asfalto que foi feito é um pouco estreito, mas parabenizou a 

Administração Municipal por ter feito e esperam que mais tarde seja concluído até a Vila 

Cambocica. Agradeceu também ao Secretário Valmor por ter atendido a Indicação feita a 

alguns dias atrás, deixando a Estrada da Linha Anta Gorda lá para cima em excelente 

estado, e agora só falta os bueiros. Ernani também fez o uso da palavra e parabenizou a 

vereadora Lúcia pelo excelente trabalho neste período e espera que ano que vem de repente 

se faça presente novamente. Comentou também sobre o asfalto que a principio o asfalto 

ficou um pouco estreito, mas não tem muito o que fazer, e cabe a conscientização dos 

motoristas que trafegam nesta rodovia. Comentou que o resto do asfalto até a cidade é um 

projeto que tem do Deputado Jorginho Mello e que não vai sai este ano provavelmente irá 

ficar para o próximo ano. 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 03 de 

dezembro 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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