
ATA ORDINÁRIA Nº 30/2021 

ATA DA TRIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO 

DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO 

QUEIMADO. 

Presidente: TIAGO SCHÜTZ 

VEREADORES PRESENTES NA SESSÃO: Alex f. Schiller, aNTONIO R. GRIGA, CELSO 

S. FILHO, JULIANE H. SCHILLER, MARIA A. S. M. ABREU, PEDRO S. NETO, SONI GUCKERT, 

TIAGO SCHÜTZ, VANDERLEI DA SILVA. 

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

Municipal Irineu Bornhausen iniciou-se a trigésima 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. Quebrando o protocolo o Presidente concedeu a palavra ao senhor Wilmar Heinz 

que deu sugestões a respeito da manutenção e embelezamento do perímetro urbano. Falou que seria 

interessante montar uma equipe que trabalhasse para deixar a Cidade mais apresentável aos que 

vivem e visitam Rancho Queimado. Percebe que as ruas precisam de melhorias como limpeza, 

pintura, reforma de calçadas. Na frente de muitas casas é necessária manutenção, mas alguns não 

têm condições financeiras ou tempo para fazê-lo. Falou que a Cidade também possui muita 

dificuldade em passagem de pedestres. O Vereador Vanderlei disse que a parte de limpeza das 

ruas geralmente cabe a Secretaria de Obras. Percebe que a Secretaria possui grande dificuldade, 

pois muitas pessoas cobram as coisas e não fazem a sua parte, só esperando pelo órgão público. 

Ressaltou que há muita estrada de chão a ser dado manutenção, também há muitas beiras de estrada 

a serem roçadas. A Secretária de Obras faz um bom trabalho, mas não possuem mão de obra 

suficiente para dar conta de todo o serviço. Acredita que cabe a população ajudar no que for 

possível, para contribuir com o embelezamento da Cidade. O senhor Wilmar questionou se a 

Prefeitura não poderia terceirizar estes serviços e o Presidente Tiago informou que possuem a lei 

nº 173 criada após a pandemia que não permite a contratação de nenhum funcionário. Ressaltou que 

a Prefeitura possui um déficit muito grande hoje de braçais. Acredita que o Município deveria tomar 

medidas como no Município de Angelina que possui legislação que obriga o proprietário a fazer a 

manutenção em frente a seu terreno, prevendo multa ao seu descumprimento. Acredita que o 

mínimo que as pessoas poderiam fazer é limpar em frente a suas residências e não jogar mais esta 

responsabilidade para o Poder Público. O Vereador Vanderlei disse que seria muito interessante 

deixar a Cidade padronizada, com as calçadas todas iguais; importante pensar em um projeto de lei. 

No entanto também sabe que não são todas as pessoas que têm condições de arcar com estas 

melhorias. A Vereadora Juliane colocou que achava muito válida a ideia do Senhor Wilmar, em 

haver esta parceria entre população e Poder Público na manutenção das ruas. Disse que ela inclusive 

tem dificuldades em fazer a manutenção na frente de seu estabelecimento e hoje possui uma equipe 

que o faz. Acha importante ser feito uma padronização das ruas, também pelo fato de Rancho 

Queimado ser uma Cidade Turística. O Vereador Antonio cumprimentou a todos e disse que as 

colocações do senhor Wilmar são muito válidas, por que sabem que o Município está em ascensão 

no Turismo. Pensa que cada morador, por responsabilidade, tem que limpar em frente à sua casa. 

Onde residia anteriormente não havia calçada, mas sempre capinava e pintava o meio fio. Não são 

todas as pessoas que podem fazer isso, mas acredita que é necessária esta parceria do 



Público/Privado. Colocou que a Cidade começou de forma desordenada e as calçadas não seguem 

um padrão. Hoje fica um pouco mais complicado arrumar. O Vereador fez maiores considerações 

sobre o assunto reforçando a dificuldade do Secretário de Obras com a falta de mão de obra para 

realizar as melhorias nas ruas. Lembrou que a demanda é infinita, mas o recurso é finito. O 

Vereador Pedro parabenizou o senhor Wilmar por ter vindo à Câmara para tentar resolver algumas 

questões que estava vendo. Questionou o senhor Wilmar sobre qual seria a sua ideia a respeito do 

incentivo aos moradores. O Presidente da Casa em seguida, concedeu a palavra a Excelentíssima 

Prefeita Municipal que fez alguns esclarecimentos a respeito do Projeto de revitalização da Praça 

Leonardo Sell. Lembrou que a Prefeitura deu um incentivo fornecendo os pavers e a areia e os 

moradores davam a mão de obra. Começou no senhor Salésio, aí o senhor Silvio também fez, na 

Berlanda, no senhor Pita. Um após o outro foi aderindo as melhorias. A Prefeita disse que cada um 

pode fazer sua parte, ajudando a embelezar o Município. Explicou que agora o Município não tem 

condições de arcar com tudo sozinho, e precisam da parceria público/privado. Afirmou que as 

considerações do senhor Wilmar são muito importantes, mas hoje precisam da ajuda dos moradores 

para manter a cidade bonita, seja colocando um vaso de flor em frente de sua casa ou regando as 

flores que a Prefeitura planta. Reiterou as considerações feitas pelos Vereadores a respeito da Lei 

nacional nº173 que proíbe a contratação de braçais, mas acreditava que seria revogada ao final do 

ano, e poderia contratar mais funcionários. Reforçou que esta é uma grande necessidade em Rancho 

Queimado para que possam ser feitas as melhorias nas estradas como limpezas e roçagens. O 

senhor Wilmar ainda colocou que fez estas colocações na Câmara, inclusive por ser uma 

necessidade sua, por que também enfrenta problemas com falta de mão de obra. Colocou que não é 

um bom exemplo, pois não vem fazendo sua parte como deveria. Afirmou que irá tentar contribuir, 

pois viu a necessidade que a Administração está passando, com as colocações feitas pelos 

Vereadores e Prefeita. Agradeceu a oportunidade e disse que iria tentar participar mais das sessões 

da Casa. O Presidente disse que o senhor Wilmar sempre seria muito bem-vindo e que quando 

tivesse alguma sugestão, que voltasse a Câmara. O Presidente concedeu a palavra também ao 

Pastor Sérgio presente em sessão, que cumprimentou a todos. Falou que endossava as palavras do 

senhor Wilmar, e reforçava que seria interessante fazer um projeto de lei para regulamentar e 

padronizar as melhorias a serem feitas no Município. Comentou que seria interessante mover os 

postes que estão no meio das calçadas, para que fosse garantido o direito de acessibilidade às 

pessoas que precisam andar de cadeira de rodas, por exemplo. A Prefeita Cleci em resposta 

explicou que quando fizeram a revitalização da Rua Dona Lia, tentaram fazer postes subterrâneos, 

mas a cada poste que precisam mudar, custava para a Prefeitura o valor de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) e se fosse subterrâneo custaria muito mais. Em Taquaras também tinham a 

intenção em mudar os 100 postes de lugar, mas sendo o valor muito alto, custaria quase o total do 

valor recebido para a obra das calçadas. A Prefeita falou que não é por falta de vontade que as 

coisas não são feitas. O Presidente registrou a presença do Presidente da Câmara de Anitápolis 

senhor Salésio, que fez o convite para os colegas Vereadores participarem da sessão solene do 

Município no dia 03 de dezembro as 19:00 horas. A seguir o Presidente solicitou que a Secretária 

fizesse a leitura de uma mensagem meditativa. No Pequeno Expediente foi feito a leitura da Ata 

Ordinária nº 28/2021. A ata foi posta em discussão e votação sendo aprovada por unanimidade. 

No Horário Político o Presidente fez chamada nominal dos Vereadores para que fizessem suas 

considerações. 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. O Vereador Soni 

cumprimentou a todos. Falou sobre as dificuldades que pessoas cadeirantes enfrentam no tráfego 

pelas ruas da Cidade, destacando que alguns carros estacionam em cima das calçadas. Entende que 



não é possível tirar todos os postes que estão situados no meio das calçadas como havia explicou a 

Prefeita, sendo que seria um investimento muito grande, mas infelizmente isso dificulta muito a 

vida das pessoas cadeirantes. Ressaltou que só quem cuida destas pessoas sabe como estas situações 

são difíceis. Agradeceu as melhorias feitas na estrada da comunidade de Linha Scharf. Ressaltou 

que também estavam trabalhando na estrada da Comunidade de Rio Knaul. Lembrou a inauguração 

da ponte próxima a residência do senhor José Paulo Schmitz, que seria no dia 18 de novembro. 

Parabenizou a Prefeita que está indo atrás de recursos e fazendo projetos de melhorias para o 

Município. O Vereador Alex cumprimentou a todos e fez sugestões a respeito das faixas de 

pedestres nos Município. Como comentado pelo Vereador Antonio, as faixas de pedestres são 

pintadas, mas não duram por muito tempo. Acredita que se fosse tirado as lajotas e fosse colocado 

uma parte de concreto ou asfalto onde hoje existem estas faixas de pedestres, fariam a pintura e 

duraria muito mais tempo. Pensa que não seria um custo muito alto, e a Secretaria de Obras 

praticamente tem todos as ferramentas para fazer este tipo de trabalho. O Vereador lembrou sobre a 

proibição de contratação de funcionários temporariamente, mas ressaltou a necessidade de limpeza 

das ruas sendo que se aproximava as festas de final de ano. Sugeriu que fosse contratado uma 

vassoura que aceleraria este processo. Quando esteve como Secretário de Obras a Prefeita trouxe 

um equipamento por dois meses, e foi de grande ajuda. Hoje possuem uma Mini carregadeira 

bobcat, e tem todo um encaixe que permite colocar um equipamento de limpeza. Agradeceu a 

Prefeita pelo convite na Ponte do senhor Zeca, onde participou, foi feito um bom trabalho e o 

morador ficou muito contente. Colocou que o Secretário de Obras sempre acompanha os trabalhos 

que estão sendo feitos e falando como funcionário público, afirmou que sempre tentam ajudar da 

melhor maneira possível. Agradeceu a todos os colegas Vereadores que o acompanharam na viagem 

a Brasília. Afirmou que a experiência foi muito válida e aprendeu muito. Se colocou à disposição de 

todos como funcionário da Prefeitura Municipal, e como munícipe. A Vereadora Juliane 

cumprimentou a todos e agradeceu as funcionárias da Câmara pela organização e dedicação na 

realização da Sessão Solene, que só foi possível graças a dedicação de cada uma, além do apoio do 

Poder Executivo. Como comentado pelo Vereador Alex, estiveram em Brasília na semana passada, 

visitaram alguns gabinetes de Deputados e fizeram solicitações de recursos. Ficariam aguardando o 

resultado. Também informou que participaram de um Seminário do Legislativo, onde ocorreu um 

sorteio e ela e uma Vereadora da Bahia foi contemplada a participar de um Seminário da UVB em 

Encantado, Rio Grande do Sul. Destacou que este evento seria entre os dias 08 e 11 de dezembro, 

um Seminário do Legislativo a respeito de Gestões Municipais e uma das palestrantes seria a 

Prefeita Cleci. Falou com orgulho que a Prefeita de Rancho Queimado seria uma das palestrantes 

deste evento nacional. Teria a oportunidade de contar um pouco sobre sua história e seu 

empoderamento na política, que com certeza seria uma inspiração para outras vereadoras e 

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

cumprimentou a todos e sobre a viagem a Brasília, reforçou que fizeram pedidos no Senado e aos 

Deputados, que é o trabalho dos Vereadores. Falou que foi uma honra contar com a companhia do 

Vereador Alex nessa viagem. Afirmou que estas viagens não são a passeio, mas sim oportunidades 

para reivindicar e aprender. Informou que esteve na sexta feira em um jantar com a presença da 

Prefeita Cleci vários empresários que têm sítio no Município. Eles pediram que fosse aprovado o 

quanto antes o Plano Diretor. Em conversa com a Dra. Natália ela explicou que as comissões 

precisam fazer as reuniões com registros em ata. A Vereadora disse que aguardaria a ordem do dia. 

O Vereador Vanderlei cumprimentou a todos. Falou sobre a viagem a Brasília e as palestras muito 

importantes que tiveram a oportunidade de participar, ministradas por especialistas como: o 

Professor Luiz Fernando Pires Machado, coordenador do Interlegis no Senado Federal; as senhoras 



Raiane Moreira e Renata Passos, jornalistas que com maestria coordenaram as palestras; a Doutora 

Silvia Thaiane especialista em direito administrativo e a senhora Alzira. Comentou sobre os 

assuntos tradados por eles e sobre a importância destas viagens para adquirirem conhecimento a fim 

de tentar fazer o melhor pelos munícipes. Através destas capacitações os Vereadores aprendem 

muito e voltam mais fortalecidos. O Vereador comentou que uma das promessas de campanha da 

Prefeita Municipal era a oferta de exames vasculares e cardiológicos para a população de Rancho 

Queimado. Colocou que a partir de quinta-feira, seriam oportunizados exames de eletrocardiograma 

e no sábado viria um médico cardiologista que atenderia a população. O Vereador registrou que esta 

era mais uma promessa de campanha cumprida pela Prefeita. Comentou sobre o fato de que haviam 

zerado o covid no Município naquela semana, com nenhum caso registrado. O Vereador comentou 

sobre o “Novembro Azul”, uma campanha de conscientização a respeito de doenças masculinas. 

Conversou com a Prefeita e ela o autorizou a conversar com um conhecido que trabalhava no 

Instituto Mix de Santo Amaro da Imperatriz. Esta empresa iria ceder uma equipe que faria 

voluntariamente cortes de cabelos e massagens no dia 19 de novembro.  O Vereador Vanderlei disse 

que aguardaria a ordem do dia. O Vereador Antonio cumprimentou a todos. Agradeceu a Prefeita 

pelo atendimento a seu pedido de manutenção na estrada do Rio Knaul. Disse que entendia que não 

tinha sido por falta de vontade que demoraram a atendê-lo, pois foram dois meses de chuvas. 

Ressaltou que não poderiam colocar qualquer material, pois se não na primeira chuva iria 

impossibilitar o tráfego no local. Agradeceu igualmente ao Secretário de Obras senhor Alceu pelo 

atendimento ao seu pedido. Registrou a inauguração da Rua Vicente Bauer, da etapa 1 do 

calçamento do Morro Chato, ocorrido na sexta-feira. Agradeceu o Presidente pela oportunidade em 

ter-lhe concedido a oportunidade de representar a Câmara de Vereadores na oportunidade. 

Parabenizou a Prefeita por mais uma obra concluída. Comentou também sobre o Plano Diretor, e 

que conversou com a Dra. Natália a respeito. Informou que na próxima semana a comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final iria se reunir para dar andamento ao processo de análise do 

projeto. Reforçou que não era um processo tão simples, e que o Plano Diretor mexe com a vida das 

pessoas de todo o Município. Lembrou que teriam a inauguração da ponte próxima a residência do 

Senhor “Zeca” no dia 18 de novembro. Comentou que a seu ver o Município está indo bem e 

parabenizou os Vereadores que foram a Brasília. Viu o envolvimento de todos na busca de recursos 

para o Rancho Queimado. Parabenizou pelo trabalho e a dedicação da Prefeita pela Cidade. Expôs 

que com a trégua das chuvas a Secretaria de Obras conseguiria trabalhar mais, e com o Rolo 

arrumado também contribuiria muito para a manutenção das estradas municipais. Lembrou que no 

dia 16 teriam a final do Campeonato de Horários do Ginásio de Esportes Dona Otília. Também 

falou que seria dado início ao Campeonato Municipal de Veteranos e o Campeonato Municipal 

Aberto. O Presidente da Casa 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 e deixou seus agradecimentos às funcionárias da Câmara pelo empenho e 

dedicação na realização da Sessão Solene. Agradeceu também o Secretário Alceu por ter lhe 

atendido e ajudado a resolver alguns problemas pontuais. Falou sobre a retomada nas obras das 

calçadas de Taquaras, destacando que tiveram que cessar as atividades momentaneamente por conta 

das chuvas. Parabenizou o Secretário de Turismo senhor Gilson pela festa alemã que tiveram, 

lembrando que não foi possível realizar a Stammtisch neste ano. Parabenizou os organizadores do 

duelo no CTG, que mesmo com o tempo de chuva foi um belo evento. Registrou a promessa da 

Prefeita de calçar o CTG. Sabe da competência dela e que iria cumprir. Registrou a inauguração do 

CEO - Centro de Especialidade Odontológicas, que seria no dia 30 de novembro. O Presidente 

Interino devolveu a Presidência ao Vereador Tiago. 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; 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”, 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 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 PROJETO DE LEI Nº 21/2021 – “Estima a Receita e 

Fixa a Despesa do Município de Rancho Queimado para o Exercício de 2022”, foi dado entrada na 

Secretaria da Câmara no dia 26 de outubro e estava em análise nas comissões onde ficará até a 

próxima sessão ordinária.  Nos Comentários Finais o Presidente concedeu a palavra ao 

Secretário Alceu que fez considerações a respeito das muitas obras que estão sendo inauguradas 

pela Prefeita. Ressaltou que a obra do Morro Chato não é muito extensa, mas foi muito bem-feita e 

possui calçadas dos dois lados. Ressaltou que isto faz a diferença na vida das pessoas. Registrou que 

na semana passada o Motorista Robson encalhou o transporte escolar na estrada que vai para a 

residência do senhor Celsinho. Comentou que alguns pais fizeram reclamações, inclusive à Prefeita. 

Falou que não precisava se defender, pois o incidente ocorreu por imperícia do motorista. O que 

ocorreu não foi culpa do Secretário nem da Prefeita, pois a estrada apresentava condições de 

tráfego, mas infelizmente o motorista teve algum problema que tirou sua atenção e foi parar no 

barranco. Comentou que tenta fazer o melhor no seu trabalho e atender a todos. Ressaltou que 

quando chegam em sessenta dias de chuvas, é inevitável que haja algum problema nas estradas. 

Disse que se os senhores Vereadores tivessem alguma reclamação, poderiam entrar em contato com 

ele, e dentro das possibilidades iria tentar atender a todos. Defendeu o trabalho que é realizado pelos 

funcionários da Secretaria de Obras, que fazendo tudo com muita dedicação e parceria. Colocou que 

possuía muito orgulho de sua equipe de trabalho, e que os funcionários eram guerreiros pois a 

demanda é muito grande, ainda mais com as diversas obras em andamento pelo município. 

Registrou sua satisfação e orgulho em ver o colega Alex assumir uma cadeira no Poder Legislativo, 

afirmando que foi merecido. O Secretário agradeceu o espaço e se colocou à disposição. O 

Vereador Vanderlei comentou que na sexta-feira o pessoal do instituto estava com um projeto para 

dar oportunidade para o menor aprendiz. Comentou sobre a primeira “Trilha entre amigos”, 

organizada pelos senhores Welinton e Bruno, e que as inscrições estavam sendo antecipadas no 

valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Deu informações sobre o almoço que seria servido. Agradeceu 

ao Vereador Alex que foi muito parceiro na viagem que fizeram a Brasília. Disse aos colegas que 

foi uma viagem muito proveitosa e só tinha a agradecer por isso. O Vereador Soni falou que seria 

muito interessante que a estrada do CTG fosse calçada e que ficaria no aguardo do início de mais 

essa obra para o Município. O Vereador Celso cumprimentou a todos e fez comentários sobre a 

sessão solene dizendo que foi muito bonita. Agradeceu as funcionárias da Câmara pelo empenho 

assim como a Prefeita Cleci. Ressaltou que foi a primeira vez que participou de um evento como 

este, e gostou muito. Agradeceu aos colegas Vereadores pela companhia na viagem a Brasília. O 

Vereador Antonio falou que era muito importante parabenizar as funcionárias da Câmara pela 

colaboração para a realização da sessão solene, mas também destacou que era necessário valorizar a 

presença do Presidente. Falou que o Presidente é uma pessoa determinada, e isto precisava ser 

valorizado. O Presidente registrou que a senhora Marciléia havia assumido como Secretária de 



Agricultura, e esta era uma forma de valorizar os funcionários que já estavam trabalhando na Casa. 

Também registrou que o senhor Lucas seria o Diretor de Agricultura. Nada mais havendo a tratar 

foi encerrada a sessão e convocada a próxima para o dia 23 de novembro de 2021, às 17h00min e 

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

Sala das sessões em 16 de novembro de 2021. 

Presidente:  

Secretário: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


