
ATA ORDINÁRIA Nº 32/2021 

ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA 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 S. FILHO, JULIANE H. SCHILLER, MARIA A. S. M. ABREU, PEDRO S. NETO, SONI 

GUCKERT, TIAGO SCHÜTZ, VANDERLEI DA SILVA. 

Aos trinta 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 Segunda 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 lembrou que a Ata Ordinária nº 29/2021 havia sido 

encaminhada previamente no grupo de WhatsApp da Câmara Municipal, para que fosse feito a 

leitura do documento, e a seguir colocou-a em votação sendo aprovada por unanimidade. Também 

foi feito a leitura da Ata Extraordinária nº 09/2021, sendo colocada em votação e aprovada por 

unanimidade. Foi feito a leitura das correspondências recebidas. No Horário Político o Presidente 

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

cumprimentou a todos e pediu que o Secretário de Obras desse uma atenção na subida do morro 

perto de sua residência, pois a última chuva abriu alguns valos no meio da estrada. O Vereador 

Celso cumprimentou a todos e pediu que o Secretário de Obras desse uma atenção no Morro da 

localidade de Pinheiral, que precisa de melhorias, como colocação de material e roçagem nas beiras 

de estrada. O Vereador disse que aguardaria a ordem do dia. A Vereadora Juliane cumprimentou a 

todos e comentou sobre o “Natal Encantos da Serra”, que aconteceria de 4 a 19 de dezembro, a 

partir das 17:00 horas. Comentou que é muito importante que os Vereadores trouxessem as pessoas 

para prestigiar e divulgassem ao máximo este evento. A Vereadora disse que aguardaria a ordem do 

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

Vereador Soni cumprimentou a todos e também comentou que fez um pedido ao Secretário de 

Obras para que tomasse providências na estrada da Terceira Linha. Haviam feito um tapa buracos, 

mas a chuva lavou o material e novamente está cheia de buracos. O Vereador disse que aguardaria a 

ordem do dia. O Vereador Alex cumprimentou a todos.  Informou como operador de máquina e 

funcionário da Prefeitura que estava abrindo uma barreira na comunidade de Rio Scharf. Disse que 

estavam enfrentando muita dificuldade para realizar o serviço, pois na barreira também havia muito 

barro, mas acreditava que iriam encontrar um bom material e que iria servir para fazer melhorias na 

estrada das comunidades próximas e até mesmo no Pinheiral. Teriam um pouco de dificuldade pois 

por se tratar de uma subida muito íngreme e difícil de trabalhar. O Vereador disse que era o seu 

último dia na Casa e estava contente, pois todos foram muito parceiros em todas as horas. Desejou a 

todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, e se colocou à disposição se precisassem dele, pois 

sempre estaria na Garagem Municipal de Rancho Queimado. Pediu a todos que fizessem uma 

oração do Pai Nosso ao término da sessão, afirmando que isto o ajudava a seguir no caminho. Disse 

que a passagem pela Câmara de Vereadores ficaria guardada em seu coração e sua mente. A 

Vereadora Maria Aparecida cumprimentou a todos e disse que foi uma honra ter o Vereador Alex 



na Casa por um mês, dizendo que todos estão para aprender juntos e ninguém sabe mais do que 

ninguém. Deixou registrado a inauguração do CEO no dia 30 de novembro; disse que era uma 

grande obra e que a Prefeita estava de parabéns. Falou que é uma obra que a Prefeita está 

colocando, mas ela sabe que vai ter um custo, e está sendo forte, pois infelizmente o dinheiro que 

vem do Governo não cobre as despesas. O CEO será de grande valia para o Município pois todos 

sabem a dificuldade que hoje se tem para fazer um tratamento de canal ou fazer uma cirurgia. 

Muitos Municípios querem e precisam este tipo de obra, mas poucos têm a coragem da Prefeita em 

abrir um Centro de Especialidade em Odontologia. Também afirmou que é muito importante a 

presença dos Vereadores nos Eventos de Natal promovidos pela Administração Municipal. O 

Vereador Vanderlei cumprimentou a todos e agradeceu o Secretário de Obras que fez um 

excelente serviço em conjunto com o Secretário Alexsandro Erhardt na comunidade do Rio 

Pequeno. Reforçou as colocações feitas pela Vereadora Maria Aparecida, dizendo que o CEO é uma 

obra de uma envergadura que poucos têm a coragem de fazer, e Rancho Queimado mais uma vez, 

através da Prefeita, conseguiu tornar isso uma realidade. Quem conheceu o prédio há pouco tempo, 

sabe que só havia o Samu, e o estado era precário. Hoje além do Samu, possuem o posto do Corpo 

de Bombeiros, o CEO, Casa Mortuária, o Centro do Covid. Neste pouco tempo de Administração 

da Prefeita pode-se ver que muito foi feito naquele prédio, além de todas as obras pelo Município. 

Parabenizou mais uma vez a Prefeita e a Secretária Kety que vêm desenvolvendo um trabalho 

excelente. Quanto a passagem do Vereador Alex na Casa, disse que foi uma oportunidade 

maravilhosa, e é um grande amigo. O Vereador disse que aguardaria a ordem do dia. O Presidente 

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. Disse que 

foi uma honra ter o Vereador Alex na Casa Legislativa no último mês; puderam viajar e obter 

conhecimento e falou sobre a importância de se aperfeiçoarem para cada vez mais, prestar um 

serviço de qualidade para a população. Parabenizou a Prefeita pela inauguração da parte física do 

CEO no dia 01 de dezembro. Informou que seria feito a licitação e provavelmente em janeiro os 

profissionais começariam os atendimentos. Deixou registrado que havia dado entrada em um 

Projeto pelo Executivo que denominava com o nome “Orli de Melo” o Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO). Também falou sobre o projeto de Lei que “ Altera o artigo 3º da Lei 

Complementar no 3, de 23 de dezembro de 2002, que define a Correção dos Débitos Tributários 

Inadimplidos e Penalidades, bem como os valores do Código Tributário Municipal”. Ambos 

projetos seriam apreciados na próxima semana. O Vereador fez comentários a respeito do 

Campeonato de Veteranos e Campeonato Municipal que estava sendo realizado no Ginásio de 

Esportes Dona Otília. Lembrou que a Noite da Luz iria acontecer no final de semana dos dias 18 e 

19 de dezembro, no mesmo Ginásio de Esportes. Agradeceu ao Secretário de Obras por ter atendido 

ao pedido de providências nas estradas das localidades de Rio Pequeno e Rio Acima. Sobre a obra 

das calçadas em Taquaras, estiveram conversando com o empreiteiro e a obra tinha algumas 

deficiências, como meios-fios tortos ou desalinhados. Já estavam corrigindo estas partes para 

garantir uma obra bem-feita para a localidade. 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. 



O Presidente solicitou que a Assessora fizesse a leitura dos Pareceres das comissões. O Projeto foi 

posto em discussão e votação sendo aprovado por unanimidade. 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. Informou que a Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação Final exarou seu parecer preliminar e deveria receber ao final o mesmo para 

correção da redação final.  O Projeto foi encaminhado para Comissão de Assuntos Gerais onde 

ficaria 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. O 

Presidente Informou que seria aberta uma sessão extraordinária após o término da presente sessão 

ordinária para votação da matéria sendo que segundo o art. 257 do Regimento Interno desta Casa: 

“A Ordem do Dia terá item único no caso de discussão e votação dos projetos de Lei do Plano 

Plurianual; de Diretrizes Orçamentárias; do Orçamento Anual e julgamento das contas do Prefeito”. 

O 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 dado entrada na Secretaria da Câmara no dia 16 de novembro às 17:00 

horas. O Presidente solicitou que a Assessora fizesse a leitura dos Pareceres das comissões. O 

Projeto de Lei foi posto em discussão e votação sendo aprovado por unanimidade. Dando 

sequência a Assessora fez a leitura dos seguintes Projetos de Lei que foram protocolados via e-mail 

no dia 29 de novembro às 17h45min: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 09/2021 – 

Altera o Artigo 3º. da Lei Complementar N. 3, de 23 de dezembro de 2002 que define a correção 

dos débitos tributários inadimplidos e penalidade, bem como os valores do Código Tributário 

Municipal; PROJETO DE LEI Nº 27/2021 – Autoriza a outorga onerosa de Concessão de Direito 

Real de Uso, de área pública para os fins que menciona, e dá outras providências; PROJETO DE 

LEI Nº 28/2021 – Dispõe sobre denominação do Centro de Especialidades Odontológicas. Os 

projetos foram encaminhados para as comissões onde ficariam em análise até a próxima sessão 

ordinária. Nos Comentários Finais o Vereador Vanderlei colocou que a homenagem é muito 

justa e bonita ao Senhor Orli de Melo, que teria seu nome e foto gravado no CEO. Foi uma pessoa 

guerreira que sempre trabalhou muito pelo Município e pela política. Aproveitou a presença do 

Secretário de Obras e pediu que fosse feito melhorias na estrada do Rio Bonito, que ficou com um 

trecho sem material e abriu muitos buracos. Como disse o Vereador Celso, realmente a comunidade 

de Pinheiral também precisava que melhorias fossem feitas nas estradas. O Vereador Antonio 

deixou registrado o agradecimento à parceria do amigo de longa data, senhor Alex, que esteve como 

Vereador do Poder Legislativo. Sua passagem foi rápida mas valeu a experiência. Comentou sobre 

o areão que foi posto no calçamento do loteamento serrano. Tiveram muitas reclamações por que é 

uma estrada de calçamento, e correria o risco de dar banhado caso chovesse, e poeira se desse sol. 

Acredita que de certa forma o material que foi posto, cumpriu seu papel e ficou bom. O senhor 

Tiago fez reclamações em redes sociais, e afirmou que é seu direito, pois isto é democracia. É 

preciso aceitar as opiniões diferentes que as pessoas têm sobre as situações, mas as vezes é preciso 

ter paciência para ver o resultado final das ações feitas. Talvez o jeito mais certo seria ter ligado 

para o Secretário de Obras e ter questionado a situação, e não precisaria ter colocado nas redes 

sociais. Sabe que as pessoas têm o direito de se expressarem, e isto precisa ser respeitado. A 

Vereadora Juliane disse que a homenagem feita ao eterno amigo Orli era muito digna. Destacou 

que seria importante todos lembrarem de fazer suas homenagens às pessoas em vida, e não apenas 



quando já partiram. É necessário ter mais empatia com o próximo e afirmou que precisamos cultivar 

as amizades. Registrou que a vida é um sopro. O senhor Orli era uma pessoa que sempre tinha uma 

palavra amiga e um abraço para as pessoas que estava passando por dificuldades e problemas. O 

Presidente ainda concedeu a palavra para a senhora Sabrina que fez uso da palavra em Tribuna. 

Fez comentários sobre a implementação da Rede 5G e a atenção que é preciso ter aos pontos 

estratégicos nas comunidades onde estas antenas vão ficar. Justificou que essa vibração, e o grande 

índice de ondas eletromagnéticas a longo prazo causa câncer; há estudos relacionados a isso. Pediu 

que os Vereadores tenham este tipo de percepção quando fossem analisar o projeto pela influência a 

longo prazo na saúde da população ao entorno. Destacou que o Município tem poucos habitantes, 

mas se pegarem uma parcela e verem a variação percentual, há muitas pessoas com câncer e 

ninguém faz a análise de qual seria a raiz disso tudo. O Presidente agradeceu as considerações da 

senhora Sabrina e a seguir concedeu a palavra ao Secretário Alceu que cumprimentou a todos.  O 

Secretário fez algumas considerações sobre sua pasta, sobre as melhorias que estavam sendo feitas 

nas estradas das comunidades. Sobre o areão que foi posto no calçamento do loteamento Serrano, 

disse que foi criticado, mas fizeram um bom trabalho e este material quando chove acaba por travar 

a lajota. Se não chovesse ia dar um pouco de poeira, mas ninguém passa em alta velocidade, pois 

são esquinas. Justificou que o serviço foi autorizado pela Prefeita e pelo senhor “Zezão”. No morro 

de Mato Francês também foi colocado areão em cima das lajotas há cerca de seis meses e até hoje 

estão travadas. Disse que tenta ajudar a todos e atender a todas as necessidades das comunidades, 

porém dependem das condições do tempo para trabalhar, e infelizmente as últimas chuvas atrasaram 

as obras. Afirmou que toda a equipe da Secretaria estava dando seu melhor para dar conta de 

atender ao máximo de demandas até o fim do ano, com muita dedicação. Também parabenizou a 

Prefeita por batalhar pelo CEO e agora, felizmente inaugurar esta obra tão importante para Rancho 

Queimado em parceria com os Municípios vizinhos. Disse que era grato pelo CEO levar o nome do 

seu amigo Orli, homenagem justa a esta pessoa que sempre trabalhou e batalhou pelo Município. O 

Presidente agradeceu a participação e explicações do Secretário e ainda fez o pedido de que 

quando possível, fosse posto um material no calçamento de Taquaras. O Vereador Soni registrou 

que tinha muita gratidão pela passagem do Vereador Alex na Casa, e elogiou seu trabalho como 

funcionário municipal, realizando sempre um serviço de excelente qualidade a Rancho Queimado. 

O Vereador Pedro comentou sobre o pedido do Vereador Alex de que fosse feito uma oração do 

Pai Nosso ao findar da sessão e lembrou um episódio em que perdeu R$ 50,00 (cinquenta reais) em 

um rodeio, e avisaram no microfone o ocorrido. O filho do Vereador Alex veio lhe entregar o 

dinheiro, e destacou a grandiosidade do ato, muito raro nos dias de hoje, e parabenizou o Vereador 

pela educação que deu a seu filho, afirmando que é um grande pai. O Vereador Celso também 

registrou sua felicidade em poder contar com a parceria do Vereador Alex no último mês em que 

esteve no Poder Legislativo, e se colocou à disposição se um dia pudesse lhe ajudar. Nada mais 

havendo a tratar foi encerrada a sessão e convocada uma sessão extraordinária para as 18h00min no 

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

Sala das sessões em 30 de novembro de 2021. 

Presidente:  

Secretário: 


