
ATA Nº. 037/2015 
 Aos 17 dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, nesta cidade de Riqueza, 
Estado de Santa Catarina, na comunidade de Linha Vila Nova, onde reuniram-se às dezenove 
horas e trinta minutos os membros da Casa, sob a presidência do vereador Sr. João 
Cavalheiro, com a presença dos senhores vereadores: Realcir Strege, Lenir dos Santos, Ivanir 
José Bertotti, Gerson Luiz da Luz, Clairton Bernardo e as Vereadoras Caren Marlene Rutzen, 
Valdete Rodrigues Lenkner e Lúcia Rohde. Verificada a existência de quorum legal, foi 
declarada aberta a Sessão Ordinária do Legislativo, sendo que o Presidente agradeceu a 
presença de todos. Em seguida este informou que não foram recebidas correspondências e 
solicitou ao Secretário da Mesa que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que após lida, 
foi aprovada por unanimidade de votos. Em ato contínuo, o presidente parabenizou o 
vareador Ivanir Bertotti pela passagem de seu aniversário. Dando sequência, declarou aberto 
o Pequeno Expediente, informando que a Mesa recebeu cinco indicações, sendo que fez a 
leitura: Indicação nº. 121/2015, de autoria dos vereadores Gerson da Luz, João Cavalheiro, 
Lenir dos Santos e Realcir Stregue, da viabilidade de que seja feita pavimentação com pedras 
irregulares, da Linha Jataí até a linha da Vila Nova. Em defesa da indicação Gerson disse que 
a intenção é de que os trechos com calçamento vão se emendando, e as comunidades ficando 
mais próximas, facilitando-se o transporte da produção.  A parte, o presidente convidou que 
os representantes da comunidade se sentassem mais a frente, informando que abrirá espaço 
nas explicações pessoais para manifestação, caso alguém deseje se pronunciar. Indicação nº. 
122/2015, indicação de autoria dos Vereadores Clairton Bernardo, Ivanir josé Bertotti, 
Valdete Rodrigues Lenkner e Caren Marlene Rutzen da viabilidade que seja feito 
cascalhamento no trecho que inicia na linha Jatai, passando por Vila Nova até a linha 
Brilhante, bem como seja feito o conserto das valetas que margeiam a referida estrada. Na 
defesa da indicação Clairton mencionou que a intenção é que seja preparada a base, para 
depois se fazer o cascalhamento, onde já foi feito o alargamento das estradas. Indicação nº. 
123/2015, de autoria do Vereador Realcir Strege, da viabilidade de que seja colocado para-
raios ao redor do pavilhão da comunidade de Vila Nova. Realcir Strege mencionou que é 
necessário os para-raios para que se consiga a licença para haver festas na comunidade. 
Ivanir  se manifestou mencionando que esse projeto de para-raios já está na prefeitura e em 
breve o prefeito vai entrar contato com as comunidades para a instalação dos para-raios. 
Gerson comentou que esse projeto deveria se estender as demais comunidades. Indicação nº. 
124/2015, de autoria do Vereador Realcir Strege, da viabilidade que seja colocado dois tubos 
de bueiros, para alargamento da estrada, próximo à propriedade de Arno Huve. Indicação 
nº. 125/2015, de autoria da Vereadora Lúcia Rohde, da viabilidade de que seja colocado à 
disposição da população, em todas as comunidades do Município, um local para depósito de 
lixo reciclável. Todas a indicações foram aprovadas por unanimidades de votos. No grande 
expediente o Presidente informou que não podem ser votados Projeto de Lei fora do recinto 
da Câmara, em virtude de não ser permitido pelo Regimento Interno. Em seguida o 
presidente João pediu se algum vereador gostaria de fazer o uso da palavra, sendo que 
nenhum dos Vereadores se inscreveu. Por fim, o presidente abriu espaço para as explicações 



pessoais, onde se manifestaram os Vereadores: Clairton Bernardo disse que alguns 
vereadores não fazem muitas indicações, pois levam as necessidades da população 
diretamente para o prefeito.  Falou também do bônus agrícola, um projeto que foi aprovado 
no início do mandato. Falou também da instalação de telefones e internet no interior do 
município. Entre vários projetos que vem sendo executados pelo prefeito. Após a 
manifestação do vereador, o presidente verificou se algum membro da comunidade gostaria 
de fazer uso da palavra. Usando da palavras alguns dos representantes da comunidade 
agradecerem pelas indicações feitas pelos vereadores e a presença de todos, em especial a 
dos vereadores por estarem presentes no interior, afirmando ainda, que é sempre bom poder 
acompanhar uma sessão da câmara. Caren parabenizou o vereador João pela iniciativa de 
fazer sessões fora da sede, colocou também um pouco sobre as ações da administração 
municipal, ressaltou que na saúde, a população está bem servida, com quatro médicos e dois 
dentistas atendendo no centro, e com dois dentistas, dois médicos e uma enfermeira 
atendendo na Cambucica. Lenir se manifestou favorável a todas as indicações, afirmou ser 
necessários mais investimentos na agricultura. Solicitou ainda, ao presidente, que fosse 
convocado o secretário de obras, para que preste esclarecimentos sobre os trabalhos 
realizados. Lucia lembrou de uma emenda, que foi conseguida através de deputados, onde 
receberam o valor de 100 mil para compra de equipamentos para a saúde, comentou que o 
papel do vereador é fazer um elo de ligação entre a população e a administração. Valdete 
agradeceu a presença da comunidade, salientou que esta fazendo trabalho voluntário no setor 
social onde estão sendo realizados vários cursos nas comunidades do interior. Ivanir 
parabenizou os vereadores pelas indicações, falou das diversas melhorias que já foram feitas 
no interior do município. Gerson comentou que o município de riqueza recebe cerca de 
1.100.000 reais por mês, fora os convênios, comentou que o papel dos vereadores é 
conversar com a população e levar os problemas para a administração, onde cabe ao prefeito 
resolve se vai fazer ou não. Ressaltou a importância da agricultura no munícipio, bem como 
o fato de que já foram feitos vários pedidos de melhorias para as comunidades. João também 
fez o uso da palavra, onde saudou os vereadores e todos que se fazem presentes, disse que 
está contente com a equipe de vereadores, falou que o trabalho do vereador é fiscalizar. 
Falou também das sessões no interior onde, apesar de não poderem ser votados projetos de 
lei, leva-se ao conhecimento das comunidades como funcionam as sessões, pois muitos não 
conseguem ir a uma sessão na cidade. Que a comunidade da Vila Nova foi à terceira sorteada 
para receber a sessão etinerante. Colocou à câmara a disposição da população para o que for 
necessário. Encerrada as explicações pessoais pelo Presidente, este agradeceu a presença de 
todos, convocou os senhores vereadores, senhoras vereadoras e convidou a população em 
geral para a próxima sessão, que será realizada no dia 24 de novembro de 2015, terça- feira, 
às 19hs, no Plenário Elma Endrigo. E nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a 
presente sessão, às 20horas e 30minutos, 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.  
__________________________________________________________________________ 


