
ATA Nº. 39/2017 

Aos 14 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, no 

Plenário Elma Endrigo, Município de Riqueza, Estado de Santa 

Catarina, onde reuniram-se às dezessete 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, 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 que não tiveram matérias e 

o Momento da Presidência foi dispensado. Nas explicações pessoais 

fez o uso da palavra os Vereadores Claudecir Cecato onde comentou 

sobre a previdência, onde que dizem que não será tirada a 

aposentadoria dos nossos agricultores. Parabenizou também o CTG 

pelo belíssima apresentação feita, onde teve muitos participantes. 

Ernani Ernzen comentou sobre a viagem a Brasília onde foi a um curso 

e aproveitaram para ir ver os Deputados e conseguir mais algumas 

verbas para o Município. Parabenizou o Secretário da Saúde pelo 

belíssimo trabalho que vem desenvolvendo a frente da Secretaria, 

colocou também sobre o DRM onde no decorrer dessa semana esteve 

no interior do município e viu o bom trabalho que está sendo 

desenvolvido. Rogério Vicente agradeceu a todos os secretariado 

colocou que se cada um faz a sua parte, o Munícipio tem só a melhorar, 

e o bom Administrador Público é o cara que investe para benefício da 

população. O representante do CTG também fez o uso da palavra e 

agradeceu aos vereadores que aprovaram a lei que repassava um 

auxilio econômico ao CTG, e salientou que esse dinheiro vai ser 

investido na reforma da campeira e para se devolver as visitas 

recebidas. O secretário da saúde também fez o uso da palavra e colocou 

os números de atendimentos e a situação das filas na área da saúde, 



que com o bom trabalho que  vem realizando está diminuindo os 

procedimentos e alguns atendimentos até zerados. Os Vereadores 

aproveitaram para tirar as dúvidas e fazerem alguns esclarecimentos. 

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 19 de 

dezembro de 2017, terça às 19:00 horas, no Plenário Elma Endrigo. E 

nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão as 19 

horas e 51 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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