
ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 06/2021 

ATA DA SEXTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

RANCHO QUEIMADO. 

Presidente: TIAGO SCHÜTZ 

VEREADORES PRESENTES NA SESSÃO: ANTONIO R. GRIGA, CELSO SCHÄFER FILHO, 

JULIANE HASS SCHILLER, MARCELO DA SILVA PEREIRA, MARIA A. S. MELO ABREU, 

PEDRO SOARES NETO, SONI GUCKERT, TIAGO SCHÜTZ, Vanderlei da Silva. 

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

Municipal Irineu Bornhausen iniciou-se a Sexta Sessão Extraordinária do Primeiro Período 

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

Presidente da Casa Legislativa ao constar número legal de Vereadores invocou a proteção de Deus 

para declarar aberta a presente sessão. O Presidente relatou o motivo da convocação da sessão 

extraordinária, sendo que foi solicitada pelo Executivo Municipal. A mesma foi recebida e deferida, 

sendo convocada conforme descrito no Regimento Interno desta Casa, visto a necessidade de 

urgência na tramitação do projeto de lei protocolado no dia 30/09/2021.  No Horário Político os 

Vereadores não quiseram se pronunciar. Na Ordem do Dia o Presidente solicito que a Secretária 

fizesse a leitura do ofício de encaminhamento e do PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 14-2021 

– “Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Vigente”. O Projeto foi 

protocolado no dia 30 de setembro, com recebimento em regime de urgência. O Presidente 

informou que, por conta da tramitação em regime de urgência, convocaria as comissões para que 

pudessem se manifestar sobre o mesmo, e por este motivo fez intervalo de 10 minutos. A seguir 

solicitou que a secretária fizesse a leitura dos pareceres. O Projeto foi posto em discussão e o 

Vereador Marcelo registrou que nunca antes houve um precedente destes na história desta 

administração, pelo menos não nas últimas 4 legislaturas de ter que abrir um crédito, pois 

geralmente se faz uma anulação da dotação e suplementação e faz a redistribuição do que já era 

planejado. Agora abrir uma suplementação de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) é 

extremamente significante. Parabenizou a Administração pelo trabalho que vem fazendo. O 

Presidente colocou o Projeto de Lei nº 14-2021 em votação sendo aprovado por unanimidade. 

Nos Comentários Finais o Presidente parabenizou a Prefeita e sua equipe pelo Evento Outubro 

Rosa, que contou com a participação de muitas pessoas. Disse que o Dia das Crianças promovido 

pela Prefeitura também foi muito elogiado pelos pais e pelas crianças.  Nada mais havendo a tratar 

foi encerrada a sessão e convocada a próxima para o dia 05 de outubro 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 04 de outubro de 2021. 

Presidente:   

Secretário: 


