
ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 10/2021 

ATA DA DÉCIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

RANCHO QUEIMADO. 

Presidente: TIAGO SCHÜTZ 

VEREADORES PRESENTES NA SESSÃO: ALEX FÁBIO SCHILLER, ANTONIO R. GRIGA, 

CELSO SCHÄFER FILHO, JULIANE HASS SCHILLER, MARIA A. S. MELO ABREU, PEDRO 

SOARES NETO, TIAGO SCHÜTZ, Vanderlei da Silva. 

Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um, às dezessete horas no Paço 

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

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

Presidente da Casa Legislativa cumprimentou a todos e convidou algum Vereador que quisesse 

fazer parte da Mesa Diretora ocupando o cargo de 2º Secretário. Sendo que a Vereadora Juliane 

Hass Schiler se colocou à disposição para fazer parte da Mesa, o Presidente invoco a proteção de 

Deus para declarar aberta a presente sessão e solicitou que a Secretária fizesse a leitura de uma 

mensagem meditativa. O Presidente informou que a Mesa Diretora da Câmara passava a ser 

composta por: Presidente: Tiago Schütz; Vice-Presidente: Antonio Roberto Griga; 1º Secretário: 

Vanderlei da Silva, 2ª Secretária: Juliane Hass Schiller. O Presidente informou o afastamento 

provisório do Vereador Marcelo da Silva Pereira no dia 26 de outubro de 2021, para tratar de 

interesse particular, em conformidade com o disposto no art. 36, inciso III da Lei Orgânica 

Municipal. Ademais, o período de afastamento seria de 30 (trinta) dias a contar do dia 1º de 

novembro de 2021, em conformidade com o prazo mínimo estabelecido no art. 31, §2º do 

Regimento Interno desta Casa. A senhora ROSANA SELL, 1ª Suplente do partido do PSDB foi 

convocada e recusou o convite para compor o Poder Legislativo de Rancho Queimado, por ter 

interesse em dar continuidade às atividades junto à Coordenação do SAMU. O senhor ALEX 

FÁBIO SCHILLER, 2º Suplente do partido do PSDB foi convocado e ACEITOU o convite para 

compor o Poder Legislativo de Rancho Queimado. Dando sequência, o Presidente convidou o 

Suplente ao cargo de Vereador para que se dirigisse a tribuna para proferir seu Compromisso de 

Posse. Solicitou à Secretária que fizesse a leitura do Termo de Posse e convidou o senhor ALEX 

para assiná-lo. Por fim o Presidente convidou o Vereador empossado da Câmara Municipal de 

Vereadores de Rancho Queimado, senhor ALEX FÁBIO SCHILLER, para que tomasse seu lugar. 

Convidou algum Vereador para fazer parte da Comissão de Finanças e Orçamento como Relator, 

sendo a vaga ocupada anteriormente pelo Vereador Marcelo. Informou que a Comissão de 

Finanças e Orçamento passava a ser composta a partir da data pelos seguintes membros. Comissão 

de Finanças e Orçamentos: Presidente: Juliane Hass Schiller, Relatora: Maria Aparecida da Silva 

Melo Abreu, Vereador Membro: Celso Schäfer Filho. No Horário Político o Vereador Soni 

cumprimentou e todos e deu boas vindas ao Vereador Alex. O Vereador disse que tinha alguns 

pontos a comentar, mas primeiro iria conversar com a Prefeita. O Presidente também deu boas 

vindas ao Vereador Alex à Casa Legislativa. 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”, havia sido dado entrada no dia 03 de agosto e estava aguardando na 

mesa até decisão final do processo judicial; O PROJETO DE LEI Nº 15/2021 – “Revoga o art. 63 

da Lei Municipal nº 1.064, de 04 de fevereiro de 2000, e insere o art. 63-a, fixando novo percentual 



para a taxa de administração para o Regime Próprio de Previdência Social, e dá outras 

providências”, foi dado entrada na Secretaria da Câmara em 05 de outubro de 2021, às 12h:10min e 

estava em análise nas comissões onde permaneceria até a próxima sessão ordinária;  O PROJETO 

DE LEI COMPLEMENTAR Nº 07/2021 – “Altera a Lei Complementar nº 02, de 24 de junho de 

2008, que institui o Plano Diretor Participativo do Município de Rancho Queimado e dá outras 

providências”, foi dado entrada no dia 19 de outubro e estava nas comissões onde continuaria em 

análise até a próxima sessão ordinária. O Presidente ainda fez considerações sobre a 

RESOLUÇÃO Nº 05/2021 – Dispõe sobre a realização de Sessão Solene Comemorativa ao 59º 

Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do Município de Rancho Queimado, Cria 

Títulos e Honrarias e dá outras providências. Solicitou que a assessora informasse as alterações no 

texto da resolução. A Resolução nº 05-2021 foi posta em discussão e votação, sendo aprovada 

pelos Vereadores presentes. A seguir o Presidente solicitou que fosse feito a leitura do PROJETO 

DE LEI Nº 21/2021 – Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rancho Queimado para 

o Exercício de 2022. O projeto foi dado entrada na Secretaria da Câmara no dia 26 de outubro às 

16h16min. O Projeto foi encaminhado para as comissões onde ficaria em análise até a próxima 

sessão ordinária. Nos Comentários Finais o Presidente deixou suas condolências à família do 

senhor Orli de Melo. Falou que o senhor Orli era um grande amigo, sempre parceiro de todos, e 

gostava e amava o que fazia. Comentou que sempre tentava de tudo para ajudar as pessoas e tinha 

um grande coração. Afirmou que faria muita falta, pois era um grande amigo. O Vereador 

Vanderlei cumprimentou a todos, deu boas vindas ao Vereador Alex. Também deixou seus 

sentimentos pelo falecimento do amigo Orli. Afirmou que nunca tinha perdido um irmão, mas dessa 

vez perdeu. Tinha um carinho muito grande por sua pessoa, e mesmo que não tivesse parentesco, 

sentia-se como fosse seu irmão. O Vereador também fez comentários sobre a sessão solene em 

comemoração ao dia do Município e aos muitos projetos e obras que estão sendo entregues pela 

Administração. O Vereador Soni também deixou seus sentimentos a família do senhor Orli, 

dizendo que perderam um grande amigo, uma pessoa maravilhosa que estava sempre pronta a 

ajudar. O Vereador Celso cumprimentou a todos e registrou que na última terça feira chegou mais 

cedo e pode conversar com o amigo Orli na Prefeitura na Sala da Kety, em uma brincadeira 

saudável. Foi uma grande perca para o Município, pois adorava esse amigo. Deixou registrado seu 

sentimento pelo seu falecimento. O Vereador ainda desejou boas-vindas ao Vereador Alex. Nada 

mais havendo a tratar foi encerrada a sessão e convocada a próxima para o dia 16 de novembro 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 01 de novembro de 2021. 

Presidente:  

Secretário: 


