
ATA Nº. 37/2017 

Aos 16 dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, no 

Plenário Elma Endrigo, Município de Riqueza, Estado de Santa 

Catarina, onde reuniram-se às dezenove horas os membros da Casa, 

sob a presidência do vereador Sr. Gerson Luiz da Luz, com a presença 

dos senhores vereadores: Liandro Jaezinski, Claudecir Cecato, João 

Cavalheiro, Rogério Vicente, Ivanir José Bertotti, Ernani Ernzen, 

Marcos Antônio Garlet e Caren Marlene Rutzen. Verificada a existência 

de quórum legal, foi declarada aberta a Sessão Ordinária do Legislativo, 

sendo que o Presidente agradeceu a presença de todos. Em seguida o 

secretário procedeu a leitura da ata da sessão anterior a qual foi 

aprovada por unanimidade, passando logo após para o despacho do 

Expediente. Em seguida passou-se a Ordem do Dia sendo: Projeto de 

Lei do Executivo nº 22, de 26 de outubro de 2017, o qual altera o 

artigo 2º Lei nº 0464 de 19 de Março de 2009, e dá outras providências. 

Aprovado em 2ª Votação. Projeto de Lei do Executivo nº 23, o qual 

dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 

2018/2021 e dá outras providências. Aprovado em 2ª Votação. Projeto 

de Lei do Executivo nº 24, o qual dispõe sobre as diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentaria do Município de Riqueza para o 

exercício de 2018 e dá outras providências. Aprovado em 2ª Votação. 

Projeto de Lei do Executivo n° 25, o qual estima a receita e fixa a 

despesa do Município de Riqueza para o exercício de 2018 e dá outras 

providências. Aprovado em 2ª Votação. Indicação nº 087/2017, de 

autoria do Vereador Marcos Antônio Garlet, da possibilidade de se fazer 

uma ponte com vão livre na Linha Anta Gorda Alta, na Sanga Lajeado 

Maragato, entre as propriedades de Inácio Dorr e Lauri Riedel. 

Aprovada por Unanimidade. Indicação nº 088/2017, de autoria do 

Vereador Rogério Vicente, da viabilidade de construção de um abrigo 

de passageiros, na Linha Brilhante no acesso da Propriedade de Silvano 

Dias. Aprovada por Unanimidade. No Momento da Presidência o Sr. 

Gerson Luiz da Luz Convidou a todos a se fazerem presente na Sessão 

Mirim que será realizada no dia 28 de novembro de 2017 as 15:30, e 



combinaram de se antecipar o horário da próxima sessão ordinária 

para ser realizada as 17 horas. Nas explicações pessoais fez o uso da 

palavra Ernani Enzen parabenizou o vereador Marcos pela indicação e 

comentou que é muito valida a indicação, e comentou que o pessoal 

vem cobrando de banheiros públicos na praça, e sugeriu que 

divulgassem que poderiam utilizar os banheiros aqui da Câmara, 

Marcos Antônio Garlet complementou que o pessoal do comércio cobra 

também pois nem todos tem como ficar cedendo os banheiros 

particulares para as pessoas que necessitam, Rogério Vicente 

complementou que os banheiros já deveriam ter sido feitos, e afirmou 

que concorda plenamente com os colegas vereadores. Gerson Luiz da 

Luz Também contribui que já estiveram com o Prefeito e o projeto da 

praça coberta já está concluído e prevê os banheiros na praça, e agora 

é uma questão de recursos, complementou que os banheiros da 

Câmara estão sempre abertos mas talvez nem todos sabem. Encerrada 

as explicações pessoais pelo Presidente, agradeceu a presença de todos, 

convocou os vereadores, e convidou a população em geral para a 

próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 28 de novembro de 

2017, quinta às 17:00 horas, no Plenário Elma Endrigo. E nada mais 

havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão as 19 horas e 45 

minutos, 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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