
ATA Nº. 040/2015 

 Aos 08 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, na Comunidade da Linha 

Consoladora, Município de Riqueza, Estado de Santa Catarina, onde reuniram-se às 

dezenove horas os membros da Casa, sob a presidência do vereador Sr. João Cavalheiro, 

com a presença dos senhores vereadores: Leandro José Alba, 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 quórum legal, foi 

declarada aberta a Sessão Ordinária do Legislativo, sendo que o Presidente agradeceu a 

presença de todos. Em seguida passou-se a leitura das 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. Dando sequência, declarou aberto o Pequeno Expediente, 

informando que a Mesa recebeu nove indicações, sendo que fez a leitura: Indicação nº. 

133/2015, de autoria dos Vereadores Ivanir José Bertotti e Lucia Rohde da viabilidade de 

melhoria das pontes sobre o Rio Cambucica na Linha Consoladora. Indicação nº. 134/2015, 

de autoria dos Vereadores Ivanir José Bertotti, Clairton Bernardo, Caren Marlene Rutzen e 

Valdete Rodrigues Lenkner, pede a possibilidade de se colocar quebra-molas em frente à 

Igreja na Linha Consoladora, por ser área de bastante movimento. Indicação nº. 135/2015, 

de autoria dos Vereadores Ivanir José Bertotti, Clairton Bernardo, Caren Marlene Rutzen, 

Valdete Rodrigues Lenkner e Lúcia Rohde, da possibilidade que seja feito um campo de 

futebol 7, na Comunidade de Linha Consoladora. Indicação nº. 136/2015, de autoria dos 

Vereadores Ivanir José Bertotti, Clairton Bernardo, Caren Marlene Rutzen, Valdete 

Rodrigues Lenkner e Lúcia Rohde, da viabilidade de melhoria do pavilhão da Comunidade 

da Linha Consoladora. Indicação nº. 137/2015, de autoria dos Vereadores Ivanir José 

Bertotti, Clairton Bernardo, Caren Marlene Rutzen, Valdete Rodrigues Lenkner e Lúcia 

Rohde, da viabilidade de melhoria do pavilhão da Comunidade de Linha Três Forquilhas. 

Indicação nº. 138/2015, de autoria do Vereador Leandro José Alba juntamente com os 

vereadores João Cavalheiro, Gerson Luiz da Luz, Lenir dos Santos e Lúcia Rohde, da 

viabilidade de restauração na ponte sobre o Rio Cambucica, que liga a comunidade da Linha 

Flor da Serra à Comunidade de Linha Consoladora, pois essa possui exposição das ferragens 

de sua estrutura. Indicação nº. 139/2015, de autoria do Vereador Leandro José Alba 

juntamente com os vereadores João Cavalheiro, Gerson Luiz da Luz, Lenir dos Santos e 

Lúcia Rohde, da possibilidade que seja feito o alargamento e cascalhamento da estrada geral 



da Linha Miraguai a SC 283, passando pela comunidade de Linha Poço Torto e Linha São 

Pedro, sendo que a mesma se encontra em péssimas condições, a mesma é rota de 

escoamento da produção nos próximos meses. Indicação nº. 140/2015, de autoria do 

Vereador Gerson Luiz da Luz juntamente com os vereadores João Cavalheiro, Leandro José 

Alba, Lenir dos Santos e Lúcia Rohde, da viabilidade que seja feito o alargamento e 

cascalhamento da estrada que liga a Linha Consoladora à Três Forquilhas. Indicação nº. 

141/2015 de indicação de autoria do Vereador Lenir dos Santos, da viabilidade que seja feito 

o acostamento na SC 283, devido à dificuldade que as pessoas têm de sair e chegar, ou seja, 

o difícil acesso na entrada do morador Pasqual Debona e saída a Linha Poço Torto. Todas as 

indicações foram aprovadas por unanimidade 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 

representantes de entidades e os Vereadores presentes. 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 14 de dezembro de 2015, segunda às 19 horas, no Plenário Elma Endrigo. E 

nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente sessão as 21 horas, 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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