
ATA ORDINÁRIA Nº 25/2021 

ATA DA VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

RANCHO QUEIMADO. 

Presidente Interino: ANTONIO ROBERTO GRIGA 

VEREADORES PRESENTES NA SESSÃO: ANTONIO ROBERTO GRIGA, CELSO SCHÄFER 

FILHO, MARCELO DA SILVA PEREIRA, PEDRO SOARES NETO, SONI GUCKERT. 

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um, às dezessete horas no Paço 

Municipal Irineu Bornhausen iniciou-se a Vigésima Quinta Sessão Ordinária do Primeiro Período 

Legislativo da Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rancho Queimado. O Vereador 

Antonio assumiu a Presidência da Casa na data, sendo a ausência do Presidente que estava 

participando do Encontro Nacional de Legislativos Municipais e fórum Nacional da Mulher 

Parlamentar, acompanhado dos Vereadores: Vanderlei da Silva, Juliane Hass Schiller e Maria 

Aparecida da Silva Melo Abreu. Compôs o cargo de Vice-Presidente na sessão o Vereador Marcelo 

da Silva Pereira, e para secretariar os trabalhos foram convidados os Vereadores: Soni Guckert (1º 

Secretário) e Pedro Soares Neto (2º Secretário) respectivamente. O Presidente, ao constar número 

legal de Vereadores invocou a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão e solicitou 

que a Secretária fizesse a leitura de uma mensagem meditativa. No Pequeno Expediente foi feito a 

leitura da Ata Ordinária nº 24/2021, sendo colocada em votação e aprovada pelos Vereadores 

presentes. No Horário Político o Presidente fez chamada nominal dos Vereadores para que 

fizessem suas considerações. O Vereador Pedro cumprimentou a todos e fez uma Indicação 

Verbal com o intuito de se acabar com as Casinhas de Lixo nas Localidades. Explicou que a seu 

ver seria mais interessante passar recolhendo de porta em porta. É assim que acontece na 

Localidade de Mato Francês, e não enfrentam nenhum problema relacionado ao lixo. A Casinha que 

possuem só serve para depositar o lixo da Escola Altamiro Diniz. Cada sitiante e cada condomínio 

tem seu lixo dentro da sua casa. Também lembrou que não foram colocadas as placas informando 

sobre a Lei que trata da aplicação de multa para quem fizer o depósito do lixo fora das casinhas. O 

Presidente em aparte fez algumas considerações a respeito das colocações do Vereador Pedro, 

expondo também sua opinião, dizendo que é necessário fazer uma análise de custos para saber até 

onde isto valeria a pena, pois as casinhas existem para facilitar a vida das pessoas, e gera um custo 

menor para a Prefeitura. Vê o esforço da Administração em tentar resolver esta situação que é 

pessoas depositando o lixo fara da casinha, mas não está sendo fácil. O Vereador Marcelo tendo a 

palavra afirmou que foi muito bem lembrado pelo Vereador Pedro a necessidade de se publicar as 

orientações a respeito da legislação que prevê multas ao descumprimento das normas de higiene ao 

depositar o lixo nas casinhas. Acredita que coletar de porta em porta aumentará os custos para a 

Administração, além do fato de que a pessoa que é má educada e que está jogando o lixo na frente 

da casinha, o fará em qualquer lugar; é provável que depositará seu lixo inclusive na porta do 

vizinho. Ressaltou que é uma situação complicada de resolver pois é uma questão de educação. O 

Vereador Pedro em aparte colocou que fez estas considerações sendo que já foi lixeiro. Se 

estivesse fazendo este trabalho atualmente, preferiria recolher de porta em porta do que chegar nas 

casinhas e encontrar entulhos dentro e na frente, como está acontecendo na Casinha em frente à 

residência do senhor Lindolfo. O Presidente em aparte fez mais considerações dizendo que tiveram 

ao longo dos últimos anos, muita reclamação a respeito da coleta do lixo, sendo que passaram por 



muitas empresas. O Presidente defendeu novamente a necessidade de que as sessões fossem 

transmitidas via internet, pois há pessoas que moram no interior e não têm condições de participar 

das sessões. Comentou, porém, que tem um pouco de receio sobre possíveis “Fake News” que 

poderiam surgir da edição de áudios e vídeos. O Vereador Marcelo comentou que, o que defende 

os Vereadores das “Fake News” é a publicação da Ata, que inclusive é publicada no site Câmara, 

onde consta tudo que foi discutido e aprovado em sessão. O Vereador Soni cumprimentou a todos 

e disse que é muito complicado falar sobre o lixo. Ressaltou que nesta semana viu um colchão 

jogado em frente a uma casinha de lixo, além de folhas de brasilit, armários desmontados, litros de 

leite, latas de tintas... afirmou que é uma vergonha o que estas pessoas estão fazendo. Quando 

acontecem enxurradas, as beiras de rios ficam cheios de recipientes de agrotóxicos, e não sabe mais 

o que podem fazer para resolver este grave problema. O Vereador Pedro em aparte completando a 

fala do Vereador Soni, disse que é um absurdo as pessoas chegarem em Rancho Queimado a 

turismo e na entrada da Queimada Grande ou Invernadinha, por exemplo, se depararem com um 

amontoado de lixo. Acredita que a Administração deveria colocar um aviso enorme ao lado das 

casinhas apontando o que pode ser depositado e o que o lixeiro não leva, além das multas para 

quem descumprir as orientações, para tentar resolver o problema dos entulhos. O Vereador Soni 

ainda informou que hoje colocaram fogo no lixo que foi depositado atrás de uma casinha. Não sabe 

que fez isso, mas pelo menos deu uma boa limpeza. Na Ordem do Dia o Presidente informou que o 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 03-2021 – “Revoga a Lei Complementar nº 09/2020, 

de 15 de dezembro de 2021”, foi dado entrada no dia 03 de agosto e está na Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final. A Comissão solicitou que fosse encaminhado o projeto 

novamente para a assessoria jurídica para saber qual o atual cenário do processo judicial 

protocolado pelo executivo sobre o tema, e a Casa aguarda retorno. Sobre a PROPOSTA DE 

EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 15-2021 – “Altera a redação do Artigo 29 da Lei Orgânica do 

Município de Rancho Queimado/SC e dá outras providências”, foi dado entrada no dia 23 de agosto 

de 2021 e está em análise nas Comissões onde ficará até a próxima sessão ordinária. O Presidente a 

seguir informou sobre o PROJETO DE LEI Nº 11/2021 –“Autoriza a transferência de recursos à 

instituição sem fins lucrativos – Fundação Médico Assistencial ao Trabalhador Rural de Alfredo 

Wagner e dá outras providências”, protocolado na Secretaria da Câmara em 06 de setembro de 2021 

às 09h:23min. Solicitou a Assessora que fizesse a leitura do Projeto. O projeto foi encaminhado 

para as comissões onde ficaria em análise até a próxima sessão ordinária. Também falou sobre o 

PROJETO DE LEI Nº 12/2021 – Denomina a Rua 449 (253/100) localizada no Campo da Espera, 

Queimada Grande, em Rancho Queimado/SC, que foi dado entrada no dia 14 de setembro de 2021 e 

está nas Comissões, onde ficará em análise até a próxima sessão ordinária. A seguir o Presidente 

solicitou que fosse feito a leitura do PROJETO DE LEI Nº 13/2021 – “Dispõe sobre a lei de 

Diretrizes Orçamentárias para o Exercício do ano de 2022 e dá outras providências”, que foi 

protocolado no dia 20 de setembro de 2021 às 16h:37min; o Projeto foi encaminhado para as 

comissões onde ficaria em análise até a próxima sessão ordinária. Nos Comentários Finais os 

Vereadores fizeram mais algumas discussões sobre a questão do lixo. O Vereador Pedro ainda 

colocou que sobre o morro do Mato Francês, se não houver ninguém para fazer o concretamento, 

acredita que a Prefeita vai atender a sua indicação por escrito de um calceteiro, e vá colocar as 

lajotas de novo no morro, tentando fazer uma base firme. Ressaltou que o problema do local não foi 

as lajotas, mas sim a base. Ressaltou também que deveria haver a indicação de um funcionário 

público para organizar esta obra, sem que precisasse haver licitação. O Presidente ainda colocou 

que era grato a presença de Deus durante a sessão e grato pela oportunidade em presidi-la. Nada 

mais havendo a tratar foi encerrada a sessão e convocada a próxima para o dia 28 de setembro de 



dois mil e vinte um, às dezessete horas e para constar foi lavrada a presente ata que vai assinada 

pelo Presidente e Secretário. 

Sala das sessões em 21 de setembro de 2021. 

Presidente:  

Secretário: 


