
ATA Nº. 39/2019 

Aos três dias do mês de dezembro 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: Caren Marlene Rutzen,  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 021 o qual autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis para fins 

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

aprovado em 1ª Votação por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo nº 022 o qual 

autoriza a aquisição de bem imóvel pelo Poder Executivo Municipal. Foi baixado para as 

Comissões. Indicação nº 044/2019 de autoria do Vereador Ivanir José Bertotti da 

possibilidade de a administração Municipal abrir uma Boca de Lobo na Rua Henrique 

Lenz, próximo à casa de Junior Baldo, pois sempre que chove a água da chuva não escoa 

ela fica acumulada na Rua. Indicação nº 045/2019 de autoria do Vereador Liandro 

Jaezinski da possibilidade da administração Municipal instalar nos ônibus escolares 

cortinas e climatizadores. As indicações foram aprovadas por unanimidade. Nas 

Explicações Pessoais fez o uso da palavra os Vereadores: Gerson Luiz da Luz reforçou o 

convite, para o dia 07 de dezembro, onde teremos a final do Futebol Suíço e o tradicional 

Pastel Fest. Também relembrou momentos com seu Pai falecido, onde mencionou 

exemplos que deixou a seus filhos e lembrou de tudo de bom que ele proporcionou a sua 

família. Rogério Vicente comentou sobre o almoço Beneficente realizado para a APAE 

elogiou os cidadãos envolvidos, comentou que foi melhor do que o esperado. Também 

agradeceu a oportunidade de participar do curso em Florianópolis, na oportunidade foram 

debatidos muitos temas importantes, entre eles a proposta de Lei onde se estuda os 

Municípios com menos de 5 mil habitantes da possibilidade de serem reintegrados. Fez 

um apelo de bom senso ao pessoal que está usando o asfalto, para não andar em alta 

velocidade. Lenir dos Santos comentou sobre o Projeto de Lei para o Minha Casa Minha 

Vida e torce para que de certo e que realmente sai essas casas, mas acredita que agora seja 

feito, pois são casas para se fazer. Caren Marlene Rutzen parabenizou a vereadora Lúcia 



pelo belo trabalho desenvolvido nos últimos 30 dias. Solicitou algumas informações 

adicionais sobre o Projeto de Lei nº 22 e questionou se já existe este terreno, ou somente 

um pedido para comprar. Convidou a todos para participarem na sexta dia 06 de dezembro 

da entrega do Ônibus Escolar pelo deputado Mauro. João deu os parabéns para o pessoal 

que organizou o almoço na Linha Alta Riqueza em benefício da APAE, onde reforçou que 

teve um público significativo participando. Agradeceu a janta no sábado a noite em 

conjunto das Escolas da Vila Cambocica, também teve um público significativo 

participando. Comentou também que o Projeto de Lei Federal para extinção dos 

Municípios com menos de 5.000 habitantes e menos de 10% de arrecadação, colocou que 

acredita que esse projeto não irá passar na casa Legislativa e no Senado, pois quem vai 

acabar perdendo é a população. Marcos Antônio Garlet parabenizou o pessoal pelo almoço 

Beneficente que isto é muito bom. Desejou força e coragem a família do Vereador Gerson. 

Agradeceu ao presidente por autorizar a ida a Florianópolis, onde foi aproveitado para 

levar pedidos de verbas aos Deputados. Comentou sobre o projeto de habitação que talvez 

deveria ser pensado em se fazer um pouco mais. Agradeceu a Administração Municipal 

por fazer a redistribuição das máquinas. Liandro Jaezinski parabenizou o Vereador Ivanir 

pela indicação, lembrou que antigamente quando foi feito o calçamento, não foi tomado o 

devido cuidado. Ainda lembrou do convite do Banco do Brasil para uma reunião com os 

agricultores na Câmara de Vereadores. Também esteve no sábado visitando a área 

industrial, constatou que uma empresa já se decidiu e vão estar se mudando, a mesma 

relatou que tem problemas com Energia, mas ao que tudo indica já estão providenciando 

um transformador para uma empresa que possui maior consumo de energia. 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 10 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 18:55 

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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