
ATA ORDINÁRIA Nº 28/2021 

ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 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 S. FILHO, JULIANE H. 

SCHILLER, MARCELO S. PEREIRA, MARIA A. S. M. ABREU, PEDRO S. NETO,SONI 

GUCKERT, TIAGO SCHÜTZ, VANDERLEI DA SILVA. 

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

Municipal Irineu Bornhausen iniciou-se a Vigésima Oitava 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 27/2021, sendo colocada em votação e 

aprovada por unanimidade. Também foi feito a leitura das correspondências recebidas. Quebrando o 

protocolo foi feito a entrega simbólica do Plano Diretor à Casa Legislativa pela Excelentíssima 

Prefeita Cleci A. Veronezi e a Secretária de Administração e Finanças senhora Kety Kayser. A 

Prefeita fez uso da palavra e falou sobre sua felicidade em entregar a revisão do Plano Diretor. 

Destacou que este processo começou há um ano e seis meses. Devido a pandemia houve uma pausa 

nos tramites para a conclusão do documento e agora ele chega na Casa concluído. Foi uma 

construção à muitas mãos: das comunidades, conselhos, Vereadores, o Poder Executivo e o Setor 

Jurídico, mas de forma especial agradeceu o trabalho e empenho da coordenadora Kety Kayser, 

dizendo que não é fácil organizar as coisas. Deu maiores informações dizendo que o projeto não 

tem muitas páginas, são 390 artigos, já os anexos são 1500 páginas. Todo este documento está 

disponível aos Vereadores para consulta. Pediu que os Vereadores fizessem a análise com 

dedicação para agilizar a entrega disto para o povo. A Prefeita fez mais algumas considerações 

dizendo que esta revisão é para melhorar o Município, para que cresça de forma ordenada. Também 

fez esclarecimentos sobre mais um projeto de lei que daria entrada na ordem do dia a respeito de 

excesso de orçamento, o que é muito bom, destacando que o valor hoje é de R$ 5.500.000,00 

(Cinco milhões e quinhentos mil reais). Fez agradecimentos ao Excelentíssimo Vice-Prefeito senhor 

Ino G. Westphal que também fez um grande trabalho colaborando para que a Revisão do Plano 

Diretor fosse feita. Falou que não esteve presente nas últimas sessões mas acompanha o que foi 

discutido através das atas. Afirmou também que sua porta estará sempre aberta para que os 

Vereadores tragam suas solicitações. Quando foi falado na ata de horas de trator, disse que quem 

cuida disso é o operador e a Secretaria de Agricultura e podem ocorrer equívocos. Quando houver 

dúvidas é interessante a pessoa buscar informações diretamente na Secretaria responsável. Lembrou 

que no dia 08 de novembro comemorarão o dia do Município, e será muito especial. Agradeceu ao 

Presidente e a Casa pela sessão solene que será realizada. Farão 59 anos de Município e irão lançar 

59 ações e serviços, como uma prestação de contas para a comunidade. No Horário Político o 

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

Vereador Pedro cumprimentou a todos em especial o senhor José Nilton que assistia a sessão, e 

esteve presente na reunião que tiveram do PODEMOS, onde contaram com a presença do candidato 

a Deputado Estadual Excelentíssimo senhor Camilo Martins. Fizeram um pedido de apoio ao Clube 



de Mães e ao Grupo Acelera Rancho ao Deputado, e será encaminhado a Emenda no valor de R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Colocou que entende o Presidente e a Dra. Natália pois 

não foi a primeira vez que um projeto chega em cima da hora na Casa, pedindo que seja aprovado 

com urgência. Ressaltou que fica muito corrido para a Dra. Natália analisar o projeto em uma hora e 

se aprovarem com algum erro, isso “sobra nas costas” dela e do Legislativo. O Vereador Marcelo 

cumprimentou a todos e disse que independente do que aconteceu, a Casa precisa de um tempo para 

analisar a matéria do projeto. Se precisarem fazer uma Sessão Extraordinária na mesma semana 

para colocarem o projeto em votação, não haverá problema, pois, a Casa sempre tem ficado a 

disposição para resolver estas situações. O Vereador disse que aguardaria a ordem do dia. O 

Vereador Soni cumprimentou a todos. Expressou sua opinião a respeito da chegada de projeto de 

lei fora do prazo regimental, dizendo que poderiam discutir a matéria no dia 19 ou realizar uma 

sessão extraordinária. Algumas pessoas fizeram reclamações na semana passada por conta do som 

muito alto na Praça Leonardo Sell. Deixou registrado que é necessário que isto não ocorra mais e 

que seja usado de bom senso, regulando o volume a uma altura que seja tolerável e agradável, não 

apenas às pessoas que frequentam a Praça, mas também às pessoas que moram nas proximidades. O 

Vereador Antonio cumprimentou a todos. Relatou que trouxe à Casa diversas vezes o tema a 

respeito do Projeto de Lei nº 2510/2021 de autoria do Deputado Peninha do MDB. Os Municípios 

poderão fazer de acordo com a necessidade, o uso de área de APP. Este projeto tramitou na Câmara 

e no Senado e foi aprovado; provavelmente vai para publicação. Disse que é um projeto importante, 

pois cada Município tem as suas particularidades e necessidades. Fez maiores consideração dizendo 

que esta lei é um instrumento que terão a favor para conseguir regularizar as casas que hoje estão 

construídas sobre APPs. O Vereador também parabenizou os servidores do setor da saúde, em 

especial a Vereador Maria Aparecida que trabalha no centro covid, pelo excelente trabalho 

atentando ao fato de que há 10 dias não tiveram novos casos de covid no Município. O Vereador 

registrou a passagem do Ministro do Turismo em Rancho Queimado. Parabenizou a Prefeita pelo 

empenho e também o Vereador Vanderlei e a família do senhor André Berkenbrock que cedeu o 

espaço. O Município ganhou muita visibilidade com a passagem deste Ministro. Percebe que o 

Rancho Queimado está em ascensão em todos os setores e em especial no Turismo. O Vereador 

disse que aguardaria a Ordem do Dia. Fez o pedido de que os projetos do recesso parlamentar e da 

redução da diária fossem deixados nas comissões mais uma semana. A Vereadora Maria 

Aparecida cumprimentou a todos. Parabenizou a Prefeita e a Secretária de Administração e 

Finanças senhora Kety Kyser pela entrega do Plano Diretor. Acredita que sem sombra de dúvida foi 

um trabalho muito bem feito, com a participação de muitas pessoas que contribuíram para que sua 

revisão fosse concluída. Fez mais elogios a Secretária Kety dizendo que conduziu muito bem a 

última reunião, sendo muito didática nas explicações feitas. A Vereadora também comentou que o 

Dr. Armando está muito contente com o trabalho realizado no Centro Covid, feliz pela saúde do 

povo. Em relação à passagem do Ministro pelo Município disse que foi uma honra, ele e sua esposa 

são pessoas muito simples. Acredita que esta visita ainda vai trazer muitos benefícios para a Cidade. 

A Vereadora disse que aguardaria a ordem do dia. A Vereadora Juliane cumprimentou a todos. 

Informou que através de uma solicitação sua, o Município foi contemplado com uma emenda de 

R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para compra de botijões de sêmen para melhoramento 

genético. Externou sua gratidão ao Deputado Moacir Sopelsa que atendeu a esta solicitação. 

Também parabenizou todos os Professores pela passagem do dia 15 de outubro, inclusive a Prefeita 

que é pedagoga. Gratidão a estes profissionais que se dedicam de coração a arte de ensinar. A 

Vereadora fez uma citação de Cora Coralina “Feliz daquele que transfere o que sabe e aprende o 

que ensina”. Declarou sua admiração e gratidão a todos os professores e professoras. Parabenizou a 



Prefeita pela recepção ao Ministro do Turismo e sua comitiva. Sem dúvidas o Ministro saiu de 

Rancho Queimado muito satisfeito e com certeza vai ver Rancho Queimado com outro olhar. 

Registrou a gratidão ao Ministro Gilson Machado Neto e ao Deputado Daniel Freitas pelo carinho 

que possuem com o Município. Parabenizou a toda a equipe responsável pela revisão do Plano 

Diretor em especial a Administradora de todo o processo, a Secretária Kety. Parabenizou a 

Secretária pela sua competência e dedicação não apenas no processo do Plano Diretor, mas também 

por todo seu trabalho realizado na Secretaria de Administração e Finanças. Registrou suas 

condolências ao falecimento do senhor Gote Zimmermann. Lembrou do carinho que ele tinha pela 

política, principalmente pela sigua partidária do MDB. Desejou que Deus consolasse o coração dos 

familiares. A Vereadora disse que aguardaria a ordem do dia. O Vereador Vanderlei 

cumprimentou a todos em especial a Prefeita que recebeu com maestria a comitiva do Ministro do 

Turismo. Disse que ajudou a organizar a recepção do Ministro com muito carinho e contaram com a 

presença de alguns Vereadores. Comentou que esta visita não foi só a passeio, mas sim a trabalho e 

sabem da importância de uma visita desta em Rancho Queimado. Parabenizou toda a equipe que 

trabalhou para recepcioná-los. Parabenizou também a Secretária Kety dizendo que ela sabe do 

carinho e respeito que possuem pela grande profissional que é. Sabe que a Revisão do Plano Diretor 

foi feito com muita dedicação. O Presidente passou a presidência ao Vice-Presidente Vereador 

Antonio para que pudesse se pronunciar. O Presidente interino Vereador Antonio passou a palavra 

ao Vereador Tiago que cumprimentou a todos. A respeito do Ginásio do Mato Francês, assunto 

citado na leitura da última ata, conversou com o Secretário Alcior que entrou em contato com a 

Secretaria de Edificação e farão a limpeza no local até a licitação. O Presidente lembrou a sessão 

solene em comemoração à emancipação política do Município a ser realizada no dia 08 de 

novembro de 2021 às 15h00min. Parabenizou a Prefeita e sua equipe pela receptividade que tiveram 

com o Ministro do Turismo. Infelizmente não pode estar presente, pois estava cuidando de seu pai. 

O Ministro deixou claro que Rancho Queimado agora vai aparecer no mapa do turismo do Brasil, o 

que é de grande importância. Ressaltou também o profissionalismo e a imparcialidade da Secretária 

Kety quando ao tomar decisões. O que está no Plano Diretor não é o desejo particular da Secretária 

ou da Prefeita, mas sim um documento construído em grupo pelas comunidades. Deixou claro que a 

Câmara também vai respeitar a vontade do povo. Informou que a respeito dos projetos que deram 

entrada na Casa, serão postos em votação amanhã, 20 de outubro, em sessão extraordinária, pois 

ainda não foi possível fazer a leitura destes, quanto mais fazer os pareceres. Afirmou que nunca 

deixarão de receber dinheiro por falta de trabalho, mas pediu que a Prefeita entendesse que 

receberam o projeto às 15h00min, e para fazer a análise jurídica e deixar todo o processo terminado 

até as 17h00 seria pouco tempo. Ressaltou que os Vereadores precisam ter responsabilidade em 

analisar os projetos. O Vereador Vanderlei em aparte informou que hoje (19) receberam os 

aparelhos auditivos para sete pessoas, e logo receberão mais oito. Viu a felicidade das pessoas ao 

receberem os aparelhos e tem certeza que isto irá mudar suas vidas. Parabenizou a Prefeita por esta 

iniciativa e disse que sabe de muitos outros projetos da Administração que estão em andamento. 

Registrou inclusive que recebem apenas um aparelho auditivo por ano pelo SUS. 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 

estava aguardando na mesa até decisão final do processo judicial; 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 

estava em análise nas Comissões onde permaneceria até a próxima sessão ordinária; 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 estava em análise nas 

comissões. O Presidente informou que seria aberta uma sessão extraordinária após o término desta 

sessão, para que o Projeto da LDO fosse apreciado, sendo que segundo o que prevê o art. 257. do 

Regimento Interno desta Casa: “ A ordem do dia terá item único no caso da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias”; O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03/2021 – “Altera dispositivos da Resolução 

nº 02/2014 e dá outras providências”, foi dado entrada na Secretaria da Câmara em 28 de setembro, 

proposto pelo Vereador Marcelo da Silva Pereira e estava em análise nas comissões onde 

permaneceria até a próxima sessão ordinária; 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 e estava em análise nas 

comissões onde permaneceria até a próxima sessão ordinária; a seguir o Presidente solicitou que 

fosse feito a leitura do PROJETO DE LEI Nº 17/2021 – “Altera a redação da Lei Municipal nº 

1279, de 16 de dezembro de 2005 e dá outras providências”, foi dado entrada em 19 de outubro, 

proposto pela Vereadora Juliane Hass Shiller. A Assessora fez a leitura do projeto de lei, que foi 

encaminhado para as comissões onde ficaria em análise até a próxima sessão ordinária. Nos 

Comentários Finais a Vereadora Juliane registrou que ontem (18) foi o dia do Médico, e 

parabenizou todos os profissionais da medicina na pessoa do Dr. Armando, que já foi mencionado 

muitas vezes em sessão pelos Vereadores, frente ao trabalho que tem realizado no Município, 

principalmente agora com a situação do covid. A Assessora Jurídica senhora Natália pediu a 

palavra e justificou que chegaram três projetos de lei hoje (19) às 15h30min, sendo que a sessão é 

as 17h00min. Lembrou que a leitura dos projetos não é responsabilidade apenas dela como 

assessora mas também é responsabilidade das comissões. Deixou claro que os projetos de Lei não 

estão sendo aprovados hoje por causa dela, pois todos os Vereadores fazem parte das comissões, e é 

impossível votar um projeto de lei que chega às 15:h00min, que impossibilita o tempo para a leitura 

da matéria, se quer corrigir a redação. Deixou claro que não é culpa do jurídico da Câmara, e isto 

não existe. A Vereadora Juliane tendo a palavra colocou que a Casa Legislativa sabe que em 

nenhum momento a não aprovação dos projetos hoje é culpa da Assessora Jurídica e sim tem que 

passar pelas comissões. Justificou que os Vereadores não querem trabalhar contra o Município, e de 

forma alguma serão contra coisas que estão vindo para o progresso e o bem do Município, mas há 

critérios que precisam seguir. Os projetos precisam ser protocolados até as 17h:00min do dia 

anterior a sessão ordinária, segundo o Regimento Interno, e pedem que o Executivo tome este 

cuidado. Disse que será marcado uma sessão extraordinária para analisar os projetos de lei, mas 

reforçou o pedido que o Poder Executivo faça a entrega dos projetos dentro do prazo regimental. A 

Vereadora Maria Aparecida colocou que a Câmara sabe do profissionalismo da Assessora 

Jurídica Natália, muito competente na análise dos projetos, e será feito uma sessão extraordinária 

para analisar as matérias. Pediu também que o Executivo respeito o prazo regimental na entrega dos 

projetos para não se criar uma situação, parecendo que a Câmara não quer aprovar os projetos. 

Aproveitou a presença da Secretária de Administração em sessão, e disse que seria interessante que 

os Vereadores a chamassem em tribuna para tirar dúvidas a respeito de sua área de atuação. O 

Vereador Antonio registrou que pediu que o Projeto do Recesso ficasse mais uma semana nas 

comissões, justificando que é contra tirar o recesso, pois é uma garantia constitucional. Registrou 

que a próxima sessão extraordinária será a 9ª de 2021, então independentemente de estarem em 

recesso ou não, os Vereadores sempre estarão presentes. A Secretária Kety tendo a palavra fez 

colocações a respeito da instalação das Placas informando a lei municipal que impõe multas a quem 

descumprir a obrigação em depositar o lixo dentro das casinhas nas localidades. Justificou que está 



havendo muita falta de material no mercado hoje e pediu que as placas fossem feitas, no entanto 

ainda não ficaram prontas. Registrou que isto realmente não havia ficado esquecido, apenas tiveram 

um atraso na entrega do material. Sobre o Plano Diretor, falou que sabe da competência da Dra. 

Natália, e que às vezes as coisas chegam em cima da hora e há normas a serem seguidas. Se 

novamente tiverem que enviar um projeto de lei fora do prazo regimental, que os Vereadores não 

tenham um olhar de que alguém deixou de fazer alguma coisa e tudo foi feito em cima da hora. 

Ressaltou que tudo que é enviado para a Casa é fruto de um trabalho da Prefeita que corre muito 

atrás, e todos sabem o quanto é difícil conseguir estas coisas. Às vezes o recurso entra a noite e 

precisam dar conta de fazer todo o processo com curto prazo para que não seja perdido. A 

Secretária também fez colocações a respeito do Plano Diretor informando o que consta nos anexos 

que acompanham o projeto de lei. Colocou-se à disposição para sanar possíveis dúvidas ao Projeto. 

Agradeceu a Prefeita por todo o auxílio e disse que o Plano Diretor também foi resultado da 

persistência dela. Agradeceu todo o apoio do Vice-Prefeito senhor Ino que deu grande suporte, pois 

conhece muito sobre o assunto. Agradeceu a toda a equipe que ajudou na revisão em especial o Dr. 

Samuel. e a Alessandra que sempre foi muito prestativa. O Vereador Pedro agradeceu a presença 

da Secretária Kety em sessão, e todas as explicações. O Vereador Vanderlei deixou claro e pediu 

que a Assessora Natália não tenha o interpretado mal, pois em momento algum quis criticar, pois 

sabe de sua competência, e tem um carinho e respeito muito grande por sua pessoa, pela grande 

profissional que é. Ressaltou a importância que é o montante que está chegando ao Município, e 

sabe que a Assessora terá muito trabalho em analisar os projetos. A Vereadora Juliane informou 

os senhores Vereadores que na próxima semana apresentaria a Moção de Aplauso nº 01/2021 que 

seria concedida aos servidores públicos do Executivo e Legislativo do Município de Rancho 

Queimado. Considerando a proximidade do dia do servidor público, 28 de novembro, a Vereadora 

aproveitou a oportunidade para enaltecer o trabalho excepcional dos servidores frente ao Município, 

que são a engrenagem da Administração Pública. O Presidente tendo a palavra deixou claro à 

Prefeita que o Legislativo sempre foi parceiro em todos os projetos. Por não terem tempo hábil em 

ler os que chegaram hoje (19) e elaborar os pareceres, informou que seria feito uma sessão 

extraordinária no dia 20 para sua votação. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão e 

convocada uma sessão extraordinária para o mesmo dia, 19 de outubro às 18h30min e para constar 

foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo Presidente e Secretário. 

Sala das sessões em 19 de outubro de 2021. 

Presidente:  

Secretário: 


