
ATA Nº. 10/2020 

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, foi realizada a segunda sessão 

virtual autorizada pela Portaria nº09/2020 e transmitida via Facebook, sendo às dezoito 

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

Vicente que estava no Plenário Elma Endrigo e com a presença virtual dos senhores 

vereadores: Caren Marlene Rutzen, Marcos Antônio Garlet, Ernani Ernzen, Gerson 

Luiz da Luz, João Cavalheiro, Lúcia Rohde, Antônio Perreira da Luz e Claudecir 

Cecato que assumiu devido o Vereador Valmor Rigo assumir a Secretaria de Obras e 

Serviços Públicos. Verificada a existência de quórum legal, foi declarada aberta a 

Sessão Extraordinária do Legislativo, sendo que o Presidente agradeceu a presença de 

todos. Após a leitura, discussão a ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade, 

seguido do despacho de expediente foi feito a leitura do Oficio AJ nº 014/2020 em 

resposta ao Oficio nº 09/2020 de autoria da Vereadora Lúcia Rohde e do Vereador 

Antônio Perreira da Luz. Na ordem do dia teve as seguintes matérias: Pedido de 

Prorrogação de Licença do Vereador Ivan Sepp por mais 30 dias. Sendo aprovado 

por unanimidade de votos. Indicação nº 005/2020 de autoria dos Vereadores Claudecir 

Cecato, João Cavalheiro, Lúcia Rohde, Antônio Perreira da Luz, Gerson Luiz da Luz, 

Rogério Vicente, Ernani Ernzen, Marcos Antônio Garlet e Caren Marlene Rutzen da 

viabilidade do município fazer a locação de um respirador mecânico e deixar a 

disposição no Hospital de Palmitos, pois os nossos munícipes são atendidos naquele 

hospital e da possibilidade de os servidores do município em turnos alternados estar 

fabricando máscaras de tecidos para uso individual, no Centro Social Urbano. A 

indicação foi aprovada por unanimidade. Indicação nº 006/2020 de autoria dos 

Vereadores Marcos Antônio Garlet, Lúcia Rohde, Antônio Perreira da Luz, e Caren 

Marlene Rutzen da possibilidade de se estar efetuando a instalação de no mínimo seis 

câmaras de vigilância em pontos estratégicos na Vila Cambocica. A indicação foi 

aprovada por maioria simples, onde o Vereador Ernani se absteve de votar. Indicação 

nº 007/2020 de autoria do Vereador João Cavalheiro da viabilidade de se fazer uma 

redução em 20% do Subsidio de Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito por um período 

de dois meses, sendo esta redução destinada a compra de materiais destinados ao Posto 

de Saúde para a prevenção ao COVID-19. A indicação foi aprovada por unanimidade. 

No Momento da Presidência o presidente se mostrou compreender a situação que a 



população está passando, mas as recomendações veem de cima e nós não podemos 

fazer nada e devagarinho vão liberando as atividades para funcionar. Nas Explicações 

Pessoais fez o uso da palavra os Vereadores: Antônio Perreira da Luz, Caren Marlene 

Rutzen, Claudecir Cecato, Ernani Ernzen, Gerson Luiz da Luz, João Cavalheiro e 

Marcos Antônio Garlet. Sendo que todos concordaram com a indicação nº 007/2020 

para reduzir os Subsídios em 20%. Encerrada a presente sessão o Presidente agradeceu 

a presença de todos, convocou os senhores vereadores, senhoras vereadoras e convidou 

a população em geral para a próxima sessão virtual, que será realizada no dia 14 de 

abril de 2020. E nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão às 19 

horas e 04 minutos, da qual para fins de direito foi lavrada a presente ata, que após lida 

e discutida será assinada pelo Presidente devido a concordância virtual de todos. Sala 

das Sessões, Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza, Estado de Santa Catarina. 

 

Rogério Vicente 

Presidente 
P.P Autorizado a ata isoladamente conforme Portaria 09/2020 


