
ATA DA SESSÃO DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE RIQUEZA PARA O EXERCÍCIO 2020 

 

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 18 horas e 50 minutos, 

reuniu-se nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza, sob a presidência do 

vereador Sr. Ernani Ernzen os seguintes vereadores: Caren Marlene Rutzen, João Cavalheiro, 

Valmor Rigo, Ivanir José Bertotti, Gerson Luiz da Luz, Liandro Jaezinski, Marcos Antônio 

Garlet e Rogério Vicente, dessa forma obtendo-se quórum legal. O presidente informou que a 

finalidade desta sessão é para proceder à ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA da Câmara para o 

exercício 2020, informando que a votação será nominal e individualizada para cada cargo. Na primeira 

votação que é para o cargo de Presidente houve a seguinte votação: Vereador Rogerio Vicente com 05 

votos, Vereador Ivanir José Bertotti com 04 votos, sendo eleito o Vereador Rogerio Vicente para o 

cargo de PRESIDENTE. Na segunda votação que é para o cargo de Vice-Presidente houve a seguinte 

votação: Vereador Ernani Ernzen com 05 votos e Vereador Liandro Jaezinski com 04 votos, sendo 

eleito o Vereador Ernani Enzen para o cargo de VICE-PRESIDENTE. Na terceira votação que é 

para o cargo de Primeiro Secretário houve a seguinte votação: o Vereador Gerson Luiz da Luz com 08 

votos, e Vereador Valmor Rigo com 01 voto, sendo eleito o Vereador Gerson Luiz da Luz  para o 

cargo de 1º SECRETÁRIO. Na quarta votação que é para o cargo de Segundo Secretário houve a 

seguinte votação: a Vereadora Caren Marlene Rutzen com 01 voto, Liandro Jaezinski com 01 voto, e 

Marcos Antônio Garlet com 07 votos, sendo eleito o Vereador Marcos Antônio Garlet para o cargo 

de 2° SECRETÁRIO. Em seguida o presidente declarou eleitos e empossados a partir de 1º de 

janeiro os membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza para o 

exercício de 2020. Ernani Ernzen fez o uso da Palavra e agradeceu a todos a oportunidade. Em seguida 

o presidente empossado Rogério Vicente fez uso da palavra, agradeceu a confiança dos vereadores 

que nele votaram, que conduzirá os trabalhos do legislativo da melhor forma possível no ano. Por fim, 

o presidente agradeceu também a presença de todos e convocou todos os vereadores para o dia 04 de 

fevereiro de 2020 ás 18:00 horas, para a primeira sessão do ano e encerrou a presente sessão, 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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