
ATA Nº. 40/2019 

Aos dez 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, Valmor Rigo, 

Rogério Vicente, João Cavalheiro, Gerson Luiz da Luz,  Ivanir José Bertotti e Liandro 

Jaezinski. Verificada a existência de quorum 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 providências. Sendo 

aprovado em 2ª Votação por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo nº 022 o qual 

autoriza a aquisição de bem imóvel pelo Poder Executivo Municipal. Foi aprovado em 1ª 

votação por unanimidade. Indicação nº 046/2019 de autoria do Vereador Valmor Rigo e 

Ivanir José Bertotti da possibilidade da Administração Pública executar uma reforma na 

cancha de bocha rolada na Linha Consoladora. Indicação nº 04/2019 de autoria do 

Vereador Valmor Rigo da possibilidade da Administração Pública fazer restante do 

calçamento na Rua Presidente Tancredo Neves e fazer o calçamento na Rua Frederico 

Lohman Rheinheimer. As indicações foram aprovadas por unanimidade. No momento da 

Presidência o Presidente desejou boas-vindas ao vereador Valmor Rigo e desejou que faça 

um bom trabalho. Nas Explicações Pessoais fez o uso da palavra os Vereadores: Marcos 

Antônio Garlet desejou as boas-vindas ao Vereador Valmor e parabenizou as indicações 

e ressaltou que não seja feito somente na comunidade de Consoladora, mas que outras 

comunidades também consigam fazer reformas em seus pavilhões, churrasqueiras, etc... 

Valmor Rigo agradeceu a parceria no Setor do DRM já que trabalhou quase 3 anos com o 

pessoal, e tem certeza que eles irão continuar fazendo um belo trabalho. Liandro Jaezinski 

comentou que a sessão transmitida ao vivo foi uma das maiores conquistas que a Câmara 

pode oportunizar para os munícipes poderem acompanhar as Sessões no conforto de sua 

casa. Desejou as boas-vindas ao Vereador Valmor onde retorna ao seu assento Oficial. 

Comentou que semana passada receberam um ofício do Gabinete Deputado Celso 

Maldaner, onde confirmou que foi depositado de R$ 186.000,00 mil referente ao trator 

esteira que foi licitado. Comentou que sobre as questões dos terrenos que desde 2010 que 



foram doados ao Município e já tinha essa ideia de se fazer um loteamento popular. E 

sobre o Projeto de Lei nº 022 quando se trata de um bem público, primeiramente deve-se 

fazer a Lei para se autorizar o Município a iniciar o processo licitatório, em seguida a 

comissão irá avaliar a viabilidade, observando se o Município vai conseguir adquirir uma 

área de terra  nestas condições, pelo  valor licitado, e assim  beneficiar uma empresa do 

Município, sendo assim trazendo benefícios para o Município. Ivanir José Bertotti 

comentou que todas as indicações feitas são importantes. Também convidou os 

Vereadores para participarem da Oração da Ave Maria sábado às 18 hs, a ser realizado no 

CTG logo após haverá a abertura do Rodeio. João Cavalheiro comentou que as Indicações 

são importantes. Parabenizou também os Vereadores que ao longo destes 3 anos que se 

encerram, trabalharam em benefício da população. Comentou também sobre uma matéria 

no Jornal do Partido dos Trabalhadores (PT), pois deixou as pessoas um pouco 

constrangidas, colocou que a matéria é inverídica. Gerson Luiz da Luz colocou que em 

relação ao asfalto que foi quebrado para a troca da tubulação para as áreas mais altas 

também terem água, a CASAN pagou o Município no dia 25 de novembro um valor de 

aproximadamente R$ 52.000,00 referente a obra. Solicitou também o apoio de todos os 

Vereadores para que fosse feita uma homenagem a Empresa Móveis Henn, pois eles têm 

apoiado o Município em vários projetos da Cultura e do Esporte.  Sendo que eles 

depositaram um valor de R$ 15.000,00 reais para o Projeto do Museu e também estão 

proporcionando na sexta para o show Infantil a tarde e mais o show do Baitaca a noite, 

sendo assim várias outras doações foram feitas pela empresa. Também convidou a todos 

para participarem das festividades do Município nos dias 12 e 13. Rogério Vicente desejou 

as boas-vindas ao Vereador Valmor e espera que também possa aqui fazer um belo 

trabalho. Parabenizou o pessoal do Esporte pelo belo trabalho desenvolvido durante este 

ano em todas as modalidades. Repassando o recado dos Colorados eles agradeceram a 

Comunidade de Alta Riqueza, por eles terem cedido o espaço para se fazer o almoço em 

prol da APAE de Caibi, onde repassaram um valor de R$ 1.500,00 reais para a entidade. 

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 ordinária, que será realizada no dia 10 de dezembro de 2019, terça 

às 18 horas, no Plenário Elma Endrigo e Logo após a Eleição da Mesa Diretora para o Ano 

de 2020. E nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão as 19:00 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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