
ATA ORDINÁRIA Nº 29/2021 

ATA DA VIGÉSIMA NONA 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 vinte e seis 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 Nona 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 das seguintes atas: Ata Extraordinária nº 06/2021, Ata 

Extraordinária nº 07/2021 e Ata Extraordinária nº 08/2021. As atas foram postas em discussão e 

votação sendo aprovadas por unanimidade. No Horário Político o Presidente fez chamada nominal 

dos Vereadores para que fizessem suas considerações. O Vereador Soni cumprimentou a todos e 

comentou sobre as más condições do clima. Foram três semanas de chuvas e pediu que a população 

tivesse um pouco de paciência pois não estava sendo possível atender as comunidades e fazer 

melhorias nas estradas que garantissem o melhor tráfego de veículos. Agradeceu ao senhor Daniel 

que atendeu a pedidos de troca de lâmpadas da iluminação pública. O Vereador Pedro 

cumprimentou a todos e disse que aguardaria a ordem do dia. O Vereador Celso cumprimentou a 

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

que aguardaria a ordem do dia. O Vereador Marcelo formalizou e fez considerações a respeito de 

seu pedido de licença. Justificou que é uma forma de dar oportunidade aos colegas que o ajudaram 

nas eleições, em ocuparem o cargo de Vereador no Legislativo, mesmo que por breve período. 

Afirmou que esta é uma promessa que fez e que iria cumprir. Por trinta dias o senhor Alex Fábio 

Schiller iria lhe substituir na Câmara Municipal. A Vereadora Maria Aparecida cumprimentou a 

todos e disse que aguardaria a ordem do dia. O Vereador Vanderlei cumprimentou a todos 

comentou que tiveram um período prolongado de chuvas, mas fez o pedido ao Secretário de Obras 

que assim que possível, desse uma atenção a Rua que vai para a Fartura. A estrada estava em 

péssimas condições e pediu inclusive que fosse feito a roçagem de beiras de estrada. O Vereador 

disse que aguardaria a ordem do dia. O Vereador Antonio cumprimentou a todos. Informou que a 

partir do dia 26 haveria uma psicóloga que daria atendimento no Cras, e fez um agradecimento à 

Prefeita por esta ação, em nome de sua irmã Luciana – Diretora Municipal de Assistência Social. O 

Vereador também pediu que o Secretário de Obras não desistisse de sua pasta, sendo que são 

inúmeras reclamações e pedidos todos os dias. Com as chuvas das últimas semanas a demanda 

aumentou e ficou difícil atender a todas as comunidades. Pediu que o Secretário tivesse paciência 

com ele e com os demais Vereadores, pois assim como recebem cobranças a respeito das condições 

das estradas, são obrigados a repassar estes pedidos ao Secretário. O Presidente da Casa passou a 

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

Interino Vereador Antonio concedeu a palavra ao Vereador Tiago que cumprimentou a todos. 

Deu informações a respeito do “Campeonato de Horários” realizado no ginásio de esportes Dona 



Otília, e falou que já estavam nas quartas de finais. Informou que o Secretário de esportes publicaria 

o edital da conferência para a realização do “Campeonato dos Veteranos” e um “Campeonato 

Municipal”. Reforçou as palavras do Vereador Antonio dizendo que o cargo que o Secretário Alceu 

ocupa não é fácil. As estradas estavam boas, mas a chuva prejudicou a situação do Município 

inteiro, e é uma grande demanda. O Secretário terá que ter a habilidade de contornar várias 

situações que surgem todos os dias. Visitou a obra do muro de arrimo no Morro Chato, conversou 

com o pessoal da empreiteira. Será feito um paredão de concreto armado. Informou que estava 

sendo dado continuidade as obras de calçadas em Taquaras, sendo que houveram algumas 

diligências com a empresa. O Vereador disse que aguardaria a ordem do dia. O Presidente Interino 

devolveu a presidência ao Vereador Tiago. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Marcelo 

atendendo à solicitação. Comentou que desde 2017 estavam trabalhando a questão da regularização 

fundiária no Município e que é uma realidade hoje. Vários projetos foram protocolados na 

Prefeitura e já deram entrada. Todos os levantamentos foram feitos desde 2017 até hoje, para 

transformar um sonho em realidade. Disse que não poderia deixar de registrar o desejo da 

comunidade da Cidade da Esperança que tem muita regularização fundiária. Já possuem o protocolo 

de entrada na Prefeitura, lembrando que Rancho Queimado tem 180 dias por lei para poder de 

alguma forma contratar equipe, fazer análise destes projetos, ver se está tudo certo para ser 

encaminhados para o Ministério Público. Sabe que tiveram o Plano Diretor e seu discurso com eles 

e com qualquer outra pessoa sempre é o mesmo: - “ Tiveram uma pandemia, estão sobrecarregados 

em trabalho, tiveram o R4, o Plano Diretor, o que demandou muito tempo”. Agora acredita que a 

regularização fundiária irá para a próxima etapa. Registrou o pedido e lembrete de que por lei, 

inclusive já está em dotação orçamentária o fato deste dinheiro estar reservado para a regularização 

fundiária. A REURB tem que ser uma realidade e é o que vai realmente salvar o Município e tirar 

todo este estigma negativo que possuem com relação a condomínios e loteamentos. Ressaltou que 

tudo vai ser analisado pelo Ministério Público antes que sigam para o cartório de imóveis. A partir 

do momento que foi dado entrada no Projeto do Plano Diretor, mesmo que ainda possuam um 

tempo para avaliar, acredita que o Município possa partir para esta nova etapa junto a assessoria 

jurídica da Prefeitura. O Presidente Tiago afirmou que esteve conversando com a Administração e 

que deixaram claro que após a aprovação do Plano Diretor, tinham a intenção de promover o 

REURB. Aproveitando a presença do funcionário Rafael dos Santos do Setor de tributos, informou 

que a câmara discutiu a necessidade com a Prefeita de uma reforma tributária na Prefeitura. 

Afirmou que faria uma Indicação para a Prefeita a respeito da necessidade de contratação de um 

profissional em engenharia com carga de 40 horas. O Presidente a seguir concedeu a palavra ao 

Secretário de Obras senhor Alceu Munsfeldt que cumprimentou a todos e fez considerações 

sobre sua pasta. Disse que fica feliz por que mesmo com as chuvas não houve nenhum caso neste 

ano em que um transporte escolar encalhou nas estradas municipais, nem houve necessidade de 

puxar algum caminhão encalhado. Se o tempo ajudar, logo as estradas estarão em boas condições 

novamente. Reforçou que as chuvas realmente prejudicam seu trabalho. Falou que o grande 

problema que enfrenta é a falta de material. Reforçou que as vezes não consegue atender aos 

pedidos, não por falta de organização, mas sim por imprevistos que acontecem como máquinas 

estragadas e pneus furados. As pessoas às vezes criticam, mas não é fácil ocupar o cargo de 

Secretário de Obras. Tem orgulho dos funcionários que trabalham na Secretaria, pois são pessoas 

honestas e trabalhadoras. Quando tiveram uma melhora nas condições climáticas sugeriu aos 

funcionários que começassem a trabalhar uma hora antes, e a Prefeita sugeriu que fosse pago hora 

extra aos funcionários. Os funcionários agora começam a trabalhar às 7:00 horas e tem orgulho do 

apoio e empenho de todos. Sabe que tem muitas demandas a atender nas comunidades, mas às vezes 



precisam parar para ajudar a Secretaria de Agricultura no carregamento de ureia e outros materiais. 

Também comentou que também enfrenta problemas para dar conta das roçadas de beira de estrada 

pois não há funcionários o suficiente para dar conta da demanda, sendo que possuem bueiros a fazer 

e galerias a colocar. Destacou que o rolo também faz muita falta e já está 80 dias na oficina. Está 

com três maquinários importantes na oficina. O Vereador Celso registrou que ele e seus 

empregados roçaram as beiras de estrada na localidade de Pinheiral, do asfalto até a pousada. O 

Secretário Alceu agradeceu o apoio e disse que naquela semana fariam melhorias na estrada da 

localidade. O Vereador Celso colocou que o bueiro próximo a casinha de lixo da localidade estava 

entupido de novo. O Vereador pediu que fosse feito um “tapa buracos” na localidade que seria 

melhor do que patrolar, pois a previsão era para mais uma semana de chuva. A Vereadora Maria 

Aparecida cumprimentou e parabenizou o Secretário por seu trabalho e disse que esta é uma das 

Secretarias mais difíceis, e não é para qualquer um. Agradeceu, pois todas as vezes que precisou 

falar com o Secretário, foi muito bem atendida. São muitos quilômetros de estrada e não é fácil dar 

conta de tudo. Parabenizou o fato de que os carros não estão mais encalhando, mesmo com tanta 

chuva, e pediu que a população tivesse paciência. O Secretário está conseguindo conduzir muito 

bem a Secretaria, e mais uma vez parabenizou todo o seu trabalho. O Vereador Antonio disse que 

a cobrança que os Vereadores fazem ao Secretário é no sentido de melhorar. Pediu que a fala do 

Secretário ficasse registrada na íntegra, pois é importante registrar que ele está sendo cobrado sim, e 

não só pelo Vereador Antonio, mas por todos os Vereadores. Colocou que a vida de Secretário 

passa, e a vida de Vereador passa, mas a vida em comunidade continua e é importante não perder as 

amizades. Agradeceu por ter atendido a vários pedidos feitos por ele e explicou que é cobrado 

semanalmente por muitas pessoas sobre problemas e precisa repassar isso ao Secretário. Desejou 

boa sorte e que a barreira do Rio Branco fosse liberada o quanto antes para que a Secretaria 

continuasse a trabalhar, ainda mais e melhor. O Vereador afirmou que sempre pergunta aos 

funcionários sobre o Secretário e nunca escutou nenhuma reclamação. Ainda fez a seguinte 

consideração: “O Secretário é parceiro dos funcionários; se a pessoa quiser levar a peito, não toca a 

Secretaria de obras. Começar às 7 horas da manhã é por que o Secretário tem que estar integrado 

para dizer: – Gente, vamos porque eu preciso da ajuda de vocês! E se não estivesse bom, eles 

diriam: –  Não, o meu horário é as 8:00 horas”. O Vereador Soni colocou que na semana passada, 

na quinta feira presenciou uma situação em que no morro da localidade de Linha Scharf tinha 

quatro carros parados, e havia uma pessoa subindo com uma Mercedes com a escavadeira em cima, 

patinando dez minutos no mesmo lugar. O Secretário Alceu afirmou que a colocação do Vereador 

é importante, para explicar que o carro não subiu por que deixou patinando, até fazer buraco. O 

Vereador Vanderlei colocou que há algum tempo os funcionários chegavam 07h30min ou 

08h00min na garagem para trabalhar, e saiam às 09h00min horas. Espera que isto não esteja mais 

acontecendo. Ao final da tarde também acontecia muito de às 15h00min os funcionários finalizarem 

suas atividades por que às 17h00min horas precisavam chegar à garagem. Pediu que este ciclo 

vicioso não voltasse a acontecer. O Presidente disse que na questão das estradas, quando 

arrancarem o calçamento e fazer o pavimento rígido, irá ajudar bastante. O Secretário Alceu 

colocou que sobre a questão de começar às 07h00min horas, o que acontece é que às vezes é preciso 

abastecer a patrola com 200 litros de óleo, no Mato Francês ou outro local em que esteja. Até que 

este óleo vá para o galão e seja feito o abastecimento de uma máquina como estas, pode chegar às 

08h00min horas. Às vezes chegam ao “Posto do Seu Mário” e há fila de três caminhões para 

abastecer, e isto atrasa um pouco a saída, mas não é sempre. O Secretário afirmou que no dia 26 de 

outubro, por exemplo, ás 08h00min horas todos os carros estavam encaminhados já fazendo os 

serviços nas estradas. A respeito do horário de finalizar as atividades afirmou que está atento e 



acompanha todos os funcionários. Registrou também que por lei podem pagar apenas duas horas 

extras por dia, por funcionário. Está sempre acompanhando o serviço e ajudando. A Prefeita 

também cobra muito serviço e tem tentado atender a todas as demandas. Destacou que a Secretaria 

de Obras também atende às necessidades de outras Secretarias como da Saúde, Educação e 

Turismo; quando há necessidade de algum serviço, é um funcionário da garagem quem dá apoio. 

Disse que não falhou nenhum dia na garagem, com sol ou chuva. Registrou que sobre as placas no 

Mato Francês, no primeiro mandato em que foi Vereador, quem instalou e pagou por todos os 

custos foi ele. Em uma festa do morango, pessoas alcoolizadas acabaram quebrando algumas placas 

que ficam no Rio de Areias, e o Secretário explicou que as recolheu e estão no seu galpão. Reforçou 

que as placas foram colocadas com recurso próprio. O Secretário disse que seria interessante maior 

participação dos Secretários Municipais em sessão, pois esta conversa direta com o Legislativo 

facilita o entendimento de algumas situações, e o repasse de informações à população. O Secretário 

agradeceu o espaço e se colocou a disposição da 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”, 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”, tinha sido dado entrada no dia 23 de agosto de 

2021 e estava em análise nas Comissões. O Presidente solicitou que a Assessora fizesse a leitura 

dos pareceres das comissões. O substitutivo apresentado pela comissão foi posto em discussão. A 

Seguir o Presidente passou para votação nominal do Substitutivo: Vereador Celso: a favor; 

Vereadora Juliane: a favor; Vereador Pedro: contra; Vereador Antonio: contra; Vereador Soni: 

a favor; Vereador Marcelo: contra; Vereadora Maria Aparecida: a favor; Vereador Vanderlei: 

contra. Registrou-se empate com 4 votos a favor e 4 votos contra o substitutivo. Para desempate, o 

Presidente da Casa Vereador Tiago votou a favor do substitutivo à Proposta de Emenda. O 

Substitutivo à Proposta de Emenda à Lei Orgânica Nº 15-2021 foi aprovado. A seguir o 

Presidente informou que o PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03/2021 – “Altera dispositivos da 

Resolução nº 02/2014 e dá outras providências”, tinha sido dado entrada na Secretaria da Câmara 

em 28 de setembro, proposto pelo Vereador Marcelo da Silva Pereira e estava em análise nas 

comissões. Foi feito a leitura dos Pareceres das comissões. O Presidente colocou em discussão o 

substitutivo apresentado pela comissão. A seguir houve votação nominal ao substitutivo do Projeto 

de Resolução: Vereador Pedro: a favor; Vereador Celso: a favor; Vereadora Juliane: contra; 

Vereador Antonio: contra; Vereador Soni: contra; Vereador Marcelo: a favor; Vereadora 

Maria Aparecida: contra; Vereador Vanderlei: contra. Totalizando 3 votos a favor e 5 votos 

contra o Projeto de Resolução nº 03/2021 este foi rejeitado. Quebrando o protocolo o Presidente 

solicitou que fosse feito a leitura da MOÇÃO DE APLAUSO Nº 02/2021 – “[...] aos Servidores 

Públicos do Executivo e Legislativo do Município de Rancho Queimado”, proposto pela Vereadora 

Juliane Hass Schiller. O Presidente concedeu a palavra à Vereadora proponente para que fizesse a 

defesa da moção. A moção foi colocada em discussão e votação sendo aprovada por unanimidade. 

O Presidente convidou o senhor Rafael dos Santos – Presidente da Associação dos Servidores 

Públicos Municipais para que recebesse das mãos da Vereadora Juliane a Moção nº 02/2021. O 

PROJETO DELEI 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, tinha sido 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; O PROJETO DE LEI Nº 17/2021 – “Altera a redação da Lei Municipal 



nº 1279, de 16 de dezembro de 2005 e dá outras providências”, tinha sido dado entrada em 19 de 

outubro, proposto pela Vereadora Juliane Hass Shiller e estava em análise nas comissões. Foi feito a 

leitura dos Pareceres das Comissões. O Projeto de Lei nº 17/2021 foi posto em discussão e votação 

sendo aprovado por unanimidade; O Presidente solicitou que fosse feito a leitura do ofício de 

encaminhamento do 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”, dado entrada na Secretaria da Câmara 

em 19 de outubro de 2021. O Projeto foi encaminhado para as comissões onde ficaria em análise até 

a próxima sessão ordinária. O Presidente ainda solicitou que a Assessora fizesse a leitura da 

RESOLUÇÃO Nº 02/2021 –  “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”. Foi feito a leitura dos pareceres das comissões. O 

Projeto de Resolução nº02/2021 foi posto em votação sendo aprovado por unanimidade.  O 

Vereador Marcelo registrou que estaria ausente na sessão solene, mas seu homenageado seria o 

Vice-Prefeito da Cidade e Presidente de seu Partido, o Excelentíssimo senhor Ino Guilherme 

Westphal, e seu suplente daria continuidade a homenagem. Nos Comentários Finais o Vereador 

Antonio disse que a Sessão foi válida, reestabeleceu mais uma vez a democracia; disse que cada um 

vota conforme a sua consciência e de acordo com a demanda. Tanto o projeto do recesso, como o 

projeto das diárias, cada um votou de acordo com a sua consciência e isto é democracia. O 

Presidente também falou que não tem vergonha em ir para Brasília, pois vão para trabalhar e não 

para brincar. Vão para buscar o melhor para o Município. O Vereador Marcelo disse que este 

processo é bem democrático e é importante os Vereadores se manifestarem para saber como cada 

um pensa, e terem a maturidade para poder separar a opinião de cada um. O Vereador Vanderlei 

parabenizou o Vereador Marcelo pela atitude que teve, deixando o Vereador Alex assumir neste 

mês, e desejou boas férias a ele. Disse ao Vereador Pedro sobre o carinho que tem por ele, e não é 

porque não concorda com o que ele falou que não gosta dele; muito pelo contrário. O Vereador 

Pedro colocou que do mesmo jeito que o Vereador Tiago disse que não tem vergonha em ir para 

Brasília, ele também não tem vergonha de dizer que está em recesso no mês de julho, por que está à 

disposição de todos a qualquer hora, então o serviço não é só na Casa Legislativa. Falou ao 

Vereador Vanderlei que cada um expressa sua opinião, e ao desligar os microfones, continuam a ser 

amigos. Não há brigas na Câmara, mas sim cada um expressa sua opinião. O Vereador Antonio 

colocou que a Câmara de Vereadores precisa pensar em alguma coisa que faça a diferença, que são 

as transmissões das sessões. Acredita que isto é de extrema importância para a população poder 

acompanhar o que é decidido na Câmara. O povo de Taquaras e do Mato Francês não vai sair de 

casa às 16h00min para vir ao Centro assistir às sessões, mas vão escutar as transmissões. Acredita 

que é necessário ter as transmissões ao vivo, e pediu ao Presidente que analise novamente esta 

possibilidade. Acredita que deve haver esta proximidade da Câmara de Vereadores com a 

população. Seria importante dar este feedback à população. O Presidente colocou que é a favor da 

transmissão, mas os Vereadores tiveram algumas discussões e não se chegou a um consenso sobre o 

assunto. O Vereador Pedro falou diretamente aos Vereadores Marcelo e Antonio dizendo que hoje 

tiveram uma sessão de “gente grande”. Colocou que estava sentindo falta de que as Sessões 

Ordinárias acontecessem como foi hoje; lhe parece que estava faltando algo. O Vereador Antonio 

disse que era muito mais cômodo votar a favor de retirar o recesso e muito mais cômodo em votar 

para baixar o valor das diárias, porém disse que como em outras votações, ao pensar e fazer a 

análise da matéria sua opinião às vezes muda. Disse que a Câmara de Rancho Queimado tem suas 

particularidades e não tem nenhuma regalia como: o Presidente não tem um celular, um carro a 



disposição ou um secretário. Se forem olhar para as outras Câmaras, a maioria tem tudo isso. 

Ressaltou que isso é bonito dizer, que faz parte de uma Câmara “enxuta”, que devolve R$ 

112.000,00 (cento e doze mil reais) para o Executivo como o foi no ano passado. O Vereador fez 

mais esclarecimentos dizendo que devem respeitar a opinião de cada Vereador na discussão e 

votação das leis da Casa. O Vereador Marcelo disse que também é a favor de tudo que o Vereador 

Antonio disse sobre a transmissão das sessões, mas voltou ao ponto que o preocupa que é a edição 

daquilo que é falado, pois pode causar uma série de problemas. Fez comentários a respeito do 

projeto sobre as diárias e disse que o legislador funciona conforme a pressão popular; é assim que 

ele trabalha. A pressão do povo é o que move a Casa Legislativa e o Vereador. Na Câmara não tem 

ninguém que ganha ou perde alguma coisa. Acredita que o Vereador ganha quando faz as coisas 

conforme a sua consciência e de acordo com a pressão popular dele. A democracia é respeitar a 

decisão da maioria. O Presidente ressaltou que a Câmara de Vereadores de Rancho Queimado é 

unida, vêm às sessões e discute profissionalmente o que é preciso. A respeito de um espaço para a 

Câmara de Vereadores, há uma conversa com a Prefeita de fazerem um prédio para o turismo no 

mesmo local onde existe hoje e a Câmara ficaria no andar de cima. Nada mais havendo a tratar foi 

encerrada a sessão e convocada uma sessão extraordinária para o dia 01 de novembro às 17:00 

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

Sala das sessões em 26 de outubro de 2021. 

Presidente:  

Secretário: 


