
ATA Nº. 11/2020 

Aos catorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, foi realizada a terceira 

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, Ivanir José Bertotti, Leda Scapini Rigon e 

Claudecir Cecato. 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. Na ordem do dia teve as seguintes matérias: 

Pedido de Licença da Vereadora Caren Marlene Rutzen por 30 dias. Sendo 

aprovado por unanimidade de votos. Indicação nº 008/2020 de autoria do Vereador 

João Cavalheiro da viabilidade do poder executivo criar um programa Isentando todos 

os proprietários idosos acima de 60 anos do pagamento do IPTU independentemente 

da situação de convívio familiar que o mesmo se encontra e para os demais munícipes 

uma redução de 50% no valor do IPTU do ano de 2020, principalmente os comerciantes 

que estavam com suas portas fechadas por 30 dias sem poder faturar e encontrarão 

dificuldades no pagamento do IPTU. Justifica-se a Isenção e redução devido a 

dificuldades financeiras que a população Riquezense está enfrentando devido ao 

Covid-19. A indicação foi aprovada por unanimidade. No Momento da Presidência o 

presidente desejou as boas-vindas a Vereadora Leda Scapini Rigon, pediu desculpa a 

Vereadora Lucia Rohde que por falta de tempo não pode agradecer pela sua 

colaboração nestes últimos 30 dias e pelos mais de 30 anos de trabalho prestado ao 

Município. Nas Explicações Pessoais fez o uso da palavra os Vereadores: Ernani 

Ernzen, Ivanir José Berttoti, João Cavalheiro, Leda Scapini Rigon e Marcos Antonio 

Garlet. Encerrada a presente sessão o Presidente agradeceu a presença de todos on line, 

convocou os senhores vereadores, senhoras vereadoras e convidou a população em 

geral para a próxima sessão virtual, que será realizada no dia 22 de abril de 2020. E 

nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão às 18 horas e 57 

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. 
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Presidente 
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