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Aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, no Plenário Elma Endrigo, 

Município de Riqueza, Estado de Santa Catarina, onde reuniram-se às dezoito horas e 

trinta minutos os membros da Casa, sob a presidência do vereador Sr. Rogério Vicente, 

com a presença dos senhores vereadores: Caren Marlene Rutzen, Rogério Vicente, 

Gerson Luiz da Luz, Ivanir José Bertotti e Ivan Sepp. 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, na ordem do dia não teve matérias. No momento 

da presidência comunicou que devido ao ponto facultativo de carnaval dia 25/02, na 

semana seguinte, foi antecipado a sessão nesta data. Nas explicações pessoais fez o uso da 

palavra os Vereadores: Gerson Luiz da Luz comentou sobre o funcionalismo público onde 

a data base é o mês de março e para conciliar esse aumento para ser em janeiro será a base 

do  INPC de abril até dezembro, sendo assim no primeiro ano os servidores perdem um 

pouco. Colocou que a ideia do Marcos é válida, sendo que o índice do INPC está em torno 

de 4,48 % e o aumento federal dos Professores ficou em 12,84 % fato esse que vai ser 

difícil o Executivo conseguir dar um aumento igualitário. Rogerio Vicente também fez o 

uso da palavra e convidou a todos para se fazerem presente na sessão solene em 

Homenagem a 1ª Legislatura do Município no dia 31 de março de 2020 às 19 horas. 

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 março de 2020, terça 

às 18 horas e 30 minutos, no Plenário Elma Endrigo. E nada mais havendo a ser tratado 

foi encerrada a presente sessão às 18 horas e 40 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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