
ATA ORDINÁRIA Nº 31/2021 

ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA 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 vinte e três 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 Primeira 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 o Presidente Informou que a Ata Ordinária nº 29/2021 estava pronta e seria 

encaminhada via WhatsApp para conhecimento dos senhores Vereadores; seria colocada em 

votação na próxima sessão ordinária. No Horário Político o Presidente fez chamada nominal dos 

Vereadores para que fizessem suas considerações. O Vereador Soni comentou que havia 

conversado com o Secretário Alceu sobre algumas demandas. Disse que a ponte que foi inaugurada 

próxima a residência do senhor “Zeca” ficou muito boa, e acredita que foi um dinheiro bem 

investido. As pontes de madeira precisam de manutenção constantemente com a troca de pranchões. 

Para a instalação das galerias há um gasto mais elevado, mas vale a pena porque dura por muitos 

anos. O Vereador Pedro cumprimentou a todos. Registrou que no domingo à tarde precisou 

chamar a Samu para atendimento. Não possuía sinal de antena e precisou ligar para a senhora 

Oliana pelo WhatsApp, que lhe passou o número do senhor Marcos e da Márcia. Todos o atenderam 

muito bem. O senhor Marcos fez a ligação para o 192 e se responsabilizou pelo ato. O Vereador 

deixou seus agradecimentos à equipe pelo atendimento. O Presidente em aparte registrou que em 

Taquaras também tiveram um incidente com um motoqueiro que se acidentou, e fez o chamado ao 

Samu, sendo informado que estavam em atendimento em Mato Francês. O Presidente também 

parabenizou a realização do evento “Trilha entre amigos” em Taquaras, que contou com 150 

motoqueiros. Foi tudo muito bem organizado, apenas tiveram um acidente com um motoqueiro ao 

final do evento pois ele estava embriagado. Deixou registrado uma reunião que tiveram com um 

grupo de empresários em Taquaras que estão se organizando para fazer uma parceria 

público/privado. Querem ajudar a Prefeitura em várias demandas. Este grupo inclusive está doando 

um projeto de revitalização da Praça de Taquaras. Farão reuniões mensais nas quais tentarão trazer 

soluções para problemas da comunidade. Acredita que é uma parceria muito importante que trará 

desenvolvimento para Rancho Queimado. Deixou claro que esta reunião partiu dos próprios 

empresários que convidaram o Poder Executivo a participar. 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 ficaria até a próxima sessão ordinária. A seguir o Presidente solicitou que a Assessora fizesse 

a leitura do projeto de lei, que deu entrada na Secretaria da Câmara no dia 16 de novembro às 17:00 

horas: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 08/2021 – Dispõe sobre o procedimento para 

a instalação de infraestrutura de suporte para Estação Transmissora de Radiocomunicação - ETR 

autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, nos termos da legislação 

federal vigente. O Projeto foi encaminhado para as comissões onde ficaria em análise até a próxima 

sessão ordinária. Dando sequência a Assessora fez a leitura dos seguintes Projetos de Lei que foram 

protocolados via e-mail no dia 18 de novembro às 17h18min: PROJETO DE LEI Nº 22/2021 – 

“Autoriza a alteração da Lei Municipal de n. 1.691 de 29 de agosto de 2017 que dispõe sobre o 

Plano Plurianual 2018 a 2021 e dá outras providências ”; PROJETO DE LEI Nº 23/2021 – 

“Autoriza a alteração da Lei Municipal de n. 1.773 de 20 de outubro de 2020 que dispõe sobre a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências”; 

PROJETO DE LEI Nº 24/2021 – “Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no 

orçamento vigente ”; PROJETO DE LEI Nº 25/2021 – “Dispõe sobre abertura de crédito adicional 

suplementar no orçamento vigente ”, e PROJETO DE LEI Nº 26/2021 – “Dispõe sobre abertura 

de crédito adicional suplementar no orçamento vigente”. O Presidente suspendeu a Sessão por 05 

minutos para que as comissões pudessem se reunir e elaborar os pareceres dos projetos de lei que 

estavam tramitando em regime de urgência. Reaberta a sessão, passou-se para a leitura dos 

Pareceres das comissões. Registra-se que os seguintes projetos foram colocados em discussão e 

votação sendo APROVADOS pelos Vereadores Presentes: PROJETO DE LEI Nº 22/2021 – 

“Autoriza a alteração da Lei Municipal de n. 1.691 de 29 de agosto de 2017 que dispõe sobre o 

Plano Plurianual 2018 a 2021 e dá outras providências”; PROJETO DE LEI Nº 23/2021 – 

“Autoriza a alteração da Lei Municipal de n. 1.773 de 20 de outubro de 2020 que dispõe sobre a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências ”; 

PROJETO DE LEI Nº 24/2021 – “Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no 

orçamento vigente”; PROJETO DE LEI Nº 25/2021 – “Dispõe sobre abertura de crédito adicional 

suplementar no orçamento vigente”; PROJETO DE LEI Nº 26/2021 – “Dispõe sobre abertura de 

crédito adicional suplementar no orçamento vigente”. Nos Comentários Finais o Vereador Antonio 

falou sobre a inauguração de obras no Município, que contou com a presença de alguns Vereadores, 

e disse que é muito importante a proximidade do Poder Executivo e Legislativo com as 

comunidades. Isto mostra o interesse em ajudar a população. Parabenizou o Vereador Soni que foi 

de Casa em casa entregar os convites, e cada um fez a sua doação para que fosse uma festa bonita.  

Parabenizou também o Secretário pois esta ponte era um pedido antigo do senhor “Zeca”. 

Agradeceu a Prefeita pois tem uma demanda que pede há sete anos e agora vai ser feito uma 

pavimentação rígida no morro que vai para a residência do senhor Isaque. Esta será uma obra para 

toda a comunidade. Elogiou o trabalho da Prefeita dizendo que é diferente, e há obras no Município 

inteiro. A Vereadora Juliane relembrou que a inauguração do calçamento da Invernadinha seria na 

sexta-feira, às 17h00min. O Presidente colocou que no asfalto novo do Rio Bonito já tinha um lugar 

que estava abrindo um pouco. Tirou algumas fotos e enviou para a Prefeita que disse que a mesma 



empresa que fez esta obra, fará o morro do Pinheiral. A empresa está se organizando para fazer a 

manutenção do asfalto. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão e convocada a próxima 

para o dia 30 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 23 de novembro de 2021. 

Presidente:  

Secretário: 


