
ATA ORDINÁRIA Nº 33/2021 

ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA 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, SONI GUCKERT, TIAGO 

SCHÜTZ, VANDERLEI DA SILVA. 

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

Municipal Irineu Bornhausen iniciou-se a Trigésima Terceira 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 Extraordinária nº 10/2021, sendo colocada em 

votação e aprovada pelos Vereadores Presentes. No Horário Político o Presidente fez chamada 

nominal dos Vereadores para que fizessem suas considerações. O Vereador Celso cumprimentou a 

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

registrado que os projetos do FIA já haviam sido aprovados e seriam executados em 2022, são eles:  

a “Escolinha de Futebol”, o projeto de balé “Minha primeira sapatinha”, onde será oferecido 9 

bolsas integrais, e também o projeto do CTG com a “Escolinha de Laço”. Cada projeto receberá o 

valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), e a Vereadora pediu que os colegas ajudassem na divulgação. 

Registrou também a conquista de uma emenda no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais) pelo Deputado Moacir Sopelsa, para o melhoramento genético. Disse que já foi licitado e 

duas empresas foram vencedoras: a Macrogen e a Semex do Brasil. Será enviado o total de 4.700 

doses de sêmen conforme as raças especificadas no processo. O Vereador Antonio cumprimentou 

a todos e falou que teve a oportunidade na semana passada de acompanhar um pouco a obra de 

calçamento na localidade de Invernadinha. Comentou que haviam sido convidados para fazer a 

inauguração da obra, mas foi cancelada e agradeceu isto, por que se não iria passar vergonha. 

Justificou dizendo que com os vários dias de chuvas que tiveram e as construções nos condomínios 

próximos, com vários caminhões de material passando no local todos os dias, haveria sem dúvida 

uma tendência de as lajotas cederem. Inaugurar do jeito que estava não seria muito bom, por que a 

obra tem cerca de um ano e já estava precisando de manutenção. Afirmou que a situação do 

calçamento é precária. Registrou que está sendo feito a manutenção mas acredita que ao invés de se 

licitar uma obra de 500 metros sem a base, seria mais interessante fazer 250 metros com a base. 

Explicou que dessa forma a empresa pode dar a garantia, e quando é feito a proposta na licitação, há 

a possibilidade de se cobrar da Empresa. Disse que este problema aconteceu também no Mato 

Francês: a Prefeitura quer ajudar e fazer a contrapartida, mas dessa forma não possuem garantia. Se 

a empresa fizer diferente, podem cobrar que façam novamente. A obra na Invernadinha é muito boa 

e faz a diferença na vida das pessoas, mas também é preciso analisar para que seja feito uma obra de 

qualidade. O Vereador Também registrou que havia sido dado início ao estaqueamento da Obra do 

Morangão; obra que é mérito da Prefeita que desde 2017 tinha este sonho. Agora foi dado o pontapé 

inicial e acredita que a empresa fará um belo trabalho. A respeito do Mirante da Boa Vista, ganhou 

a licitação uma empresa que é idônea, muito séria, e isto é muito bom para o Município. Falou 



sobre a importância de licitar empresas com a capacidade de iniciar e terminar as obras do jeito 

correto. O Vereador também elogiou a empresa que está tocando a obra da escola Municipal. Estão 

fazendo tudo com muito organização e capricho. A respeito do Plano Diretor o Vereador registrou 

que a Comissão de Constituição Justiça e Redação se reuniu nos dias 23 e 30 de novembro e a 

Comissão de Assuntos Gerais teve a primeira reunião no dia 07 de dezembro. A próxima reunião 

seria no dia 14 de dezembro. Afirmou que provavelmente até o dia 21 de dezembro de 2021 

estariam aptos a encaminhar o projeto para discussão e votação, em concordância com o Presidente 

da Casa. O Vereador Vanderlei cumprimentou a todos e disse que tinha alguns assuntos a tratar 

com a Prefeita, mas como ela não estava, iria deixar para a próxima semana. Deixou registrado o 

trabalho que a Secretaria de Obras estava fazendo no trecho que vai para Taquaras. As roçadas 

foram muito bem-feitas, um serviço excelente. A Vereadora Maria Aparecida cumprimentou a 

todos e parabenizou o evento de Natal realizado pela Administração. Não pôde fazer-se presente, 

pois estava viajando, mas acompanhou pelas redes sociais, e realmente foi algo diferenciado, feito 

com muita dedicação. Acredita que a população gostou muito, e a Prefeita está investindo no Natal 

que para muitos é uma data especial. A Vereadora colocou que aguardaria a ordem do dia. O 

Vereador Marcelo cumprimentou a todos e falou que retornava a Casa depois de trinta dias de 

licença. Justificou que primeiramente esta licença foi para cumprir um acordo feito em campanha, 

de que um suplente participasse da Casa Legislativa. Acredita que o Vereador Alex tenha aprendido 

com a experiência e tenha contribuído com a Casa, mesmo no curto período em que esteve. O 

Vereador disse que aproveitou estes dias para resolver assuntos e problemas particulares de suma 

importância. Sobre o Plano Diretor, lembrou que antes de entrar em licença pediu que os colegas 

agilizassem a aprovação, e retornando a Casa registrou que o projeto ainda está em análise nas 

comissões. Assim como afirmou o Vereador Antonio, expôs que também estava sendo muito 

pressionados para que o Plano Diretor fosse aprovado, e acreditava que estava acontecendo o 

mesmo com os demais colegas. Afirmou que em momento algum o mérito do Plano Diretor está 

sendo discutido. Explicou que como o projeto é muito extenso e o parecer jurídico tem que ser bem 

fundamentado, a Dra. Natália precisa de tempo e precisam entender isso. As Comissões estão se 

reunindo e tentando colaborar de alguma forma, e isto é importante. É necessário fazer as coisas da 

maneira correta, bem fundamentados, para que não sejam questionados depois. Sobre os projetos do 

FIA, questionou a Vereadora Juliane se havia espaço para que mais um projeto fosse criado. A 

Vereadora Juliane em aparte expôs que iria abrir edital em janeiro para outros cadastros. O 

Vereador Marcelo em resposta avaliou que isto era muito importante e os projetos que já foram 

executados deram muito certo. O Vereador Soni cumprimentou a todos e falou que também passou 

pela comunidade de Invernadinha na sexta feira última, e realmente seria uma vergonha inaugurar a 

obra do jeito como estava. Concordou que seria muito importante fazer uma base melhor para o 

calçamento. Colocou que estava com medo que nas próximas obras de calçamento a serem 

executadas no Município, ocorresse o mesmo problema. Informou que seria feito um calçamento 

em frente à igreja da localidade de Linha Scharf, e estava preocupado pois conhece o local e a cada 

chuva há uma enxurrada na estrada; se não fizerem uma base bem-feita, haveria problemas, 

afirmou. 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. Deu boas vindas ao colega Marcelo que retornava a Casa depois de trinta 

dias em licença. Informou que no dia 07 estava acontecendo as quartas de finais da Copa Cerej que 

é o campeonato Municipal do Ginásio de Esportes Dona Otília. Convidou aos colegas que 

quisessem prestigiar. Também haveria na mesma semana a rodada das quartas de finais do 

Campeonato de Veteranos. No domingo havia sido encerrado o Campeonato Municipal de Laço, 



em sua sétima edição. Parabenizou a Prefeita pelo Natal Solidário, dizendo que é muito importante 

e precisavam continuar apoiando a realização deste tipo de projeto. Falou que estavam tendo 

problemas com a empresa que está realizando a obra das calçadas em Taquaras. Não estava sendo 

feito a readequação dos meios-fios, e a princípio isto não estava na licitação. Detectaram o 

problema, conversaram com a Prefeita e foi feito um aditivo para que a empresa corrigisse todos os 

erros e adequasse os meios-fios. É importante prezar por qualidade nas obras. Sobre o calçamento 

da Invernadinha lembrou que conversou com a Prefeita para que não licitasse sem a base. Lembrou 

os problemas que tiveram com o calçamento do Mato Francês e o cuidado que é preciso ter para que 

isto não aconteça novamente. Parabenizou a Prefeita por ter recebido o título de “Responsabilidade 

Social 2021”, como Presidente da Granfpolis. Afirmou que isto é mérito dela e dos Prefeitos da 

Região que trabalham com responsabilidade. Destacou as linhas de ônibus abertas diariamente de 

Rancho Queimado a Florianópolis, que saem às 06h20min e retornam às 17h25min. Parabenizou a 

Vereadora Juliane por ter conseguido os botijões de sêmen para a Secretaria de Agricultura, dizendo 

que a Prefeitura sempre foi parceira dos produtores rurais. Sobre o Mirante da Boa vista comentou 

que a empresa que ganhou a licitação é idônea e muito competente; tem feito obras de excelente 

qualidade. Sobre o plano Diretor colocou que estão sob pressão, mas é necessário fazer as coisas 

com responsabilidade, sendo a necessidade do parecer jurídico, as correções e o prazos para as 

reuniões das comissões. Lembrou que a Audiência Final do Plano Diretor foi em agosto, mas o 

projeto só foi encaminhado para a Câmara em outubro, então ficaria no máximo 60 dias em 

discussão e análise para ser colocado em votação no dia 21 de dezembro. O Vereador disse que 

aguardaria a ordem do dia. O Presidente Interino devolveu a presidência ao Vereador Tiago. O 

Presidente da Casa ainda concedeu a palavra à Vereadora Maria Aparecida que fez 

esclarecimentos sobre uma postagem no facebook a respeito do covid. Foi posto que por causa da 

festa do natal, houve proliferação do vírus e as aulas inclusive já haviam sido suspensas por que 

haviam crianças com covid. A Vereadora afirmou que isto era uma mentira e nenhuma criança 

havia positivado para covid. Fez o teste em três crianças que estavam com diarreia e vômito, mas se 

tratava de uma virose. Uma professora positivou para covid mas estava em isolamento e desde o 

primeiro dia dos sintomas, não esteve mais em contato com os alunos. O Vereador Marcelo fez 

comentários dizendo que a Pandemia ensinou que a vida precisa continuar, e associar a festa de 

natal a um processo de doença é algo que não têm lógica. Falou que é preciso aprender a conviver 

com este problema, e com esta pandemia pois se todos pararem mais uma vez por causa dela, o 

mundo entraria novamente em grave crise financeira. Cada um tem que tomar seus cuidados e parar 

de associar coisas sem sentido; também é preciso que algumas pessoas parem com esta postura de 

viver para criticar por que isto é muito chato. O Vereador Antonio ainda fez comentários sobre a 

fala do Vereador Marcelo dizendo que sobre a crise financeira, o Brasil ainda está em uma situação 

favorável em comparação com outros países vizinhos. Os Vereadores fizeram mais discussões sobre 

a situação financeira do mundo por conta da pandemia.  O Vereador Celso reforçou os comentários 

sobre o calçamento na Invernadinha, dizendo que ligou para a Prefeita falando que a empresa não 

conseguiria terminar os reparos até a data que haviam programado a inauguração. A Prefeita estava 

em Brasília quando teve esta conversa e disse a ela que seria um “ tiro no pé” a inauguração da obra 

no estado em que se encontrava o calçamento. O Vereador Antonio colocou que as pessoas não 

estão criticando que a obra foi malfeita, mas sim que houve muita chuva e o grande tráfego de 

caminhões de concreto estragou o calçamento. Reforçou que foi muito bom não terem feito a 

inauguração da obra nas condições em que estava. Os Vereadores fizeram mais considerações sobre 

o assunto. O Presidente ainda comentou a respeito do projeto de jiujutsu que existia desde 2017 e 

era abastecido pelo FIA. O Professor comentou que não sabia dos editais, não foi avisado. O 



Vereador colocou que ficava triste por não ter sido dado continuidade em um projeto como este que 

acolhe crianças de várias idades. A senhora Vanúcia que estava na plateia também registrou que o 

grupo folclórico também não foi contemplado. O Presidente disse que era papel dos organizadores 

dos projetos irem atrás de informações, mas como a Prefeitura avisa tudo e todos sempre, acredita 

que não custava ter avisado os organizadores dos projetos que vinham sendo realizados nos anos 

anteriores. 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 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 Presidente ainda indicou que a 

Comissão de Assuntos Gerais havia se reunido no dia 07 de dezembro para fazer análise do projeto. 

O 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”, foi dado entrada 

no dia 30 de novembro de 2021 e estava em análise nas comissões. O Presidente solicitou que fosse 

feito a leitura dos pareceres das comissões. O Projeto de Lei Complementar nº 09/2021 foi posto 

em discussão e votação sendo aprovado pelos Vereadores Presentes. O 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”, foi dado entrada em 30 de novembro de 2021 e estava 

em análise nas comissões. Os Vereadores debateram amplamente o projeto de lei e decidiu-se 

mantê-lo mais uma semana nas comissões para rever algumas questões relativas ao uso do espaço 

das casinhas da Praça e do Portal, onde seriam feitos questionamentos à Administração Municipal. 

O PROJETO DE LEI Nº 28/2021 – “Dispõe sobre denominação do Centro de Especialidades 

Odontológicas”, foi dado entrada em 30 de novembro de 2021 e estava em análise nas comissões. 

Foi feito a leitura dos Pareceres das Comissões. O Projeto de Lei nº 28/2021 foi posto em 

discussão e votação sendo aprovado pelos Vereadores Presentes. O PROJETO DE LEI Nº 

29/2021 – “Autoriza o Poder Executivo Municipal a reconhecer o Plano de equacionamento do 

Déficit Atuarial do IPRERQ, correspondente ao exercício de 2020 e dá outras providências”, foi 

dado entrada na Secretaria da Câmara em 07 de dezembro de 2021 às 14h15min. Foi feito a leitura 

do projeto de lei e em seguida encaminhado para as comissões onde ficaria em análise até a 

próxima sessão ordinária. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão e convocada a próxima 

para o dia 14 de dezembro de 2021 e para constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo 

Presidente e Secretário. 

Sala das sessões em 07 de dezembro de 2021. 

Presidente:  

Secretário: 


