
ATA ORDINÁRIA Nº 26/2021 

ATA DA VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

RANCHO QUEIMADO. 

Presidente: TIAGO SCHÜTZ 

VEREADORES PRESENTES NA SESSÃO: ANTONIO ROBERTO GRIGA, CELSO SCHÄFER 

FILHO, JULIANE HASS SCHILLER, MARCELO DA SILVA PEREIRA, MARIA APARECIDA 

DA SILVA MELO ABREU, PEDRO SOARES NETO, SONI GUCKERT, TIAGO SCHÜTZ, 

VANDERLEI DA SILVA. 

Aos vinte e oito 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 Sexta Sessão Ordinária do Primeiro Período 

Legislativo da Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rancho Queimado. 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 25/2021, sendo colocada em votação e 

aprovada por unanimidade. Também foi feito a leitura das correspondências recebidas, assim como 

o Ofício nº 30/2021 com o Pedido de Informações nº 02/2021, apresentada pelo Vereador Pedro 

Soares Neto, na Sessão Ordinária do dia 28 de setembro de 2021, sobre “a instalação das placas nos 

locais de recolhimento de lixo “casinhas”, sobre a multa da Lei nº 1783/2021. No Horário Político 

o Presidente fez chamada nominal dos Vereadores para que fizessem suas considerações. O 

Vereador Pedro agradeceu a Assessora Natália que redigiu o pedido de informação, a ser 

encaminhado ao Executivo, elogiando que foi muito bem feito. Justificou que este pedido foi feito 

tendo em vista que uma pessoa veio até a tribuna, em meio a uma discussão dos Vereadores, e disse 

que iria fazer e não foi feito. Ressaltou que estão indo para o 10º mês de mandato e até agora nada 

que tenha pedido ao Executivo foi feito. O Vereador também pediu informações a respeito do 

calçamento do Morro Chato que já está erguendo as lajotas. Esteve na localidade de Invernadinha 

nesta semana e também está um caos a situação do calçamento com lajotas. Pediu que a 

Administração tome providências para que não cheguem a mesma situação do calçamento do Mato 

Francês. O Vereador Celso cumprimentou a todos. Fez agradecimentos à Prefeita, informando 

sobre o descarregamento das galerias hoje (28), perto da sua residência, onde será feito uma ponte. 

O Vereador disse que aguardaria a ordem do dia. O Vereador Soni cumprimentou a todos. Fez 

agradecimentos a Prefeita e ao Secretário de Obras pelas melhorias feitas na estrada da localidade 

de Linha Scharf, onde foi passado a patrola. O Vereador disse que aguardaria a ordem do dia. O 

Vereador Marcelo cumprimentou a todos e disse que aguardaria a ordem do dia. A Vereadora 

Juliane cumprimentou a todos. Parabenizou a Prefeita pelas liberações que tiveram, as nove 

conquistas que saíram no Diário Oficial : Ampliação e reforma do núcleo infantil na sede do 

Município no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); Ampliação e reforma da 

Creche Mariazinha de Taquaras no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais); 

Implantação de laboratório de informática no CEI Menino Jesus no valor de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais); Implantação da sala multiuso no CEI Menino Jesus  R$ 150.000,00 ( cento e 

cinquenta mil reais); Aquisição de mobiliário para a Escola Municipal Altamiro Diniz no valor de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais); Pavimentação e Drenagem na estrada na comunidade do Rio Scharf 

no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) e Pavimentação e Drenagem na estrada da 



comunidade do Rio Knaul no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais). Destacou que 

quando esteve à frente da Secretaria de Projetos Especiais, acompanhou o esforço, a dedicação e a 

cobrança da Prefeita para que isso saísse do papel e se concretizasse. Admira o esforço da Prefeita 

neste sentido, pois é uma pessoa incansável na questão da melhoria do Município, e do cuidado com 

as pessoas. Informou que também tiveram duas emendas impositivas: uma delas da Deputada Ada 

de Luca no valor de R$ 104.400,00 (Cento e quatro mil e quatrocentos reais), e outra da Deputada 

Ana Caroline Campagnolo Galvão a pedido do Presidente da Casa Vereador Tiago, no valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais). Registrou que nesta semana a Prefeita está em Brasília com uma 

comitiva de gestores municipais da Grande Florianópolis, também como Presidente da Granfpolis, e 

parabenizou por esta iniciativa. Explicou que é muito importante levar os gestores para conhecer a 

realidade, visitar os ministérios. Quando esteve na Secretaria soube o quão complexo o trabalho 

pode ser, e sem dúvida, esta troca de aprendizagem é única. Agradeceu e parabenizou pelo olhar 

que a Prefeita tem pela valorização em todas as esferas, ressaltando que conhecimento nunca é 

demais. A Vereadora disse que aguardaria a ordem do dia. A Vereadora Maria Aparecida 

cumprimentou a todos. Parabenizou a Prefeita pelos R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) 

conseguidos em emendas para o Município. Também parabenizou a Vereadora Juliane que 

contribuiu muito no serviço da Secretaria de projetos, e antes dela o senhor Nazareno que ocupava o 

Cargo. Também agradeceu o convite ao Evento do Outubro Rosa e ressaltou que seria muito 

importante a Casa participar. É um evento que dá muito trabalho, e o Secretário Nazareno e sua 

equipe estão muito empenhados. A Vereadora disse que aguardaria a ordem do dia. O Vereador 

Vanderlei cumprimentou a todos. Disse que a viagem que fizeram foi muito importante e puderam 

aprender muito, principalmente por ser seu primeiro mandato. Em todas as oportunidades que 

possuem, prestam muita atenção e participam, pois, acreditam que conhecimento nunca é demais. 

Sempre voltam com uma bagagem de experiências e aprendizagens. Deixou registrado que hoje 

(28) começou na localidade de Rio Bonito o “Movimenta Rancho” estando à frente do projeto o 

senhor Stephano Westphal, dando aulas para as pessoas da 3ª Idade. Disse que teve a oportunidade 

de participar; não apenas a 3ª Idade é bem-vinda, mas todas as pessoas que queriam praticar 

exercícios físicos. No primeiro dia tiveram 11 pessoas. Justificou sua ausência na sessão da semana 

passada por estarem participando do Encontro Nacional de Legislativos Municipais e fórum 

Nacional da Mulher Parlamentar. O Vereador disse que aguardaria a ordem do dia. O Vereador 

Antonio cumprimentou a todos e disse que aguardaria a ordem do dia. O Presidente passou a 

presidência ao Vice-Presidente Vereador Antonio para que pudesse se pronunciar. O Presidente 

Interino concedeu a palavra ao Vereador Tiago que cumprimentou a todos. Sobre o Projeto do 

Campo de Society informou que a equipe de administração municipal estava em Taquaras ontem, 

vendo a questão das calçadas. Disse que uma parte terá que ser refeita, pois afundou. A empresa que 

fez o projeto colocou nas especificações que seriam R$5.000,00 (cinco mil reais) em hora/máquina 

para se fazer 2,700 km, mas na realidade este valor foi suficiente apenas para que fosse feito 100 

metros de calçadas. Há muitas coisas que estão sendo revistas com a Prefeitura. Também há um 

muro de contenção que não prevê fundação, e meio fios quebrados. A Prefeitura está tentando se 

ajustar com a empresa para tentar tocar a obra da melhor forma possível e com qualidade. Quanto 

ao campo, entraram em contato com o engenheiro que fez o projeto, e estão vendo algumas coisas 

de como será lançado da melhor forma possível, para que possam fazer um projeto com qualidade. 

Parabenizou aos Vereadores que participaram do Encontro Nacional de Legislativos Municipais e 

fórum Nacional da Mulher Parlamentar. Informou que haverá um aumento súbito nos casos de 

contágio por covid, e que praticamente trata-se de pessoas da mesma família. Além disso, o Centro 

de Covid sairá da Sede do Município e passará a atender no prédio onde se localizava o antigo NEP. 



A Vereadora Maria Aparecida em aparte justificou que esta mudança de endereço é devido ao 

fato de que não encontram outro local no Centro para alugar, e precisavam sair do prédio onde antes 

eram feitos os atendimentos. O Vereador Tiago disse que aguardaria a ordem do Dia. O Presidente 

Interino devolveu a presidência ao Presidente.   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. O Presidente solicitou que a Assessora fizesse a leitura do 

parecer jurídico. A seguir o Presidente informou que o projeto ficaria na mesa até decisão final do 

processo judicial. A seguir o Presidente informou que 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. 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”, 

foi dado entrada no dia 14 de setembro e está em análise nas comissões. O Presidente solicitou que 

a Assessora fizesse a leitura dos Pareceres das comissões. O Projeto de Lei nº 11-2021 foi posto em 

discussão e votação sendo aprovado por unanimidade. O Presidente em sequência colocou que o 

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

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

está nas Comissões. Solicitou que a Assessora fizesse a leitura dos Pareceres das comissões. O 

Presidente colocou o Projeto de Lei nº 12/2021 em discussão e votação sendo aprovado por 

unanimidade. Informou que o PROJETO DE LEI Nº 13/2021 – “Dispõe sobre a lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o Exercício do ano de 2022 e dá outras providências”, foi dado entrada no dia 

21 de setembro e está em análise nas comissões, onde permanecerá até a próxima sessão ordinária. 

Solicitou que fosse feito a leitura do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03/2021 – “Altera 

dispositivos da Resolução nº 02/2014 e dá outras providências”. O projeto foi dado entrada na 

Secretaria da Câmara em 28 de setembro, proposto pelo Vereador Marcelo da Silva Pereira. O 

Presidente informou que o projeto ficaria em análise nas comissões até a próxima sessão ordinária. 

Nos Comentários Finais o Vereador Antonio comentou que a partir de sexta feira começa o 

outubro rosa e parabenizou a Prefeita que já ornamentou a Prefeitura com o tema, e é muito legal. 

Disse que da mesma forma como o foi em sete de setembro, a prefeitura ficará mais uma vez 

embelezada agora no mês de outubro. Parabenizou a Administração pela iniciativa. O Presidente 

ainda informou que haveria hoje (28) o Congresso Técnico para a realização do Campeonato de 

Horários no Ginásio de Esportes Dona Otília, às 19h15min, e na quinta-feira iniciaria o 

Campeonato. 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 28 de setembro de 2021. 

Presidente:  

Secretário: 


