
ATA ORDINÁRIA Nº 34/2021 

ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA 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, JULIANE H. SCHILLER, 

MARCELO S. PEREIRA, MARIA A. S. M. ABREU, PEDRO S. NETO, SONI GUCKERT, TIAGO 

SCHÜTZ, VANDERLEI DA SILVA. 

Aos quatorze 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 Quarta 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 Informo que as seguintes atas foram encaminhadas via 

WhatsApp aos Vereadores, para que pudessem fazer a leitura:  Ata Ordinária nº 31/2021, Ata 

Ordinária nº 32/2021, Ata Extraordinária nº 11/2021. As Atas foram postas em discussão e 

votação sendo aprovadas por unanimidade. No Horário Político o Presidente questionou se algum 

Vereador gostaria de se pronunciar. O Vereador Soni cumprimentou a todos. Falou que recebeu 

muitas reclamações a respeito da carga de pedras depositada em frente ao ginásio de esportes Dona 

Otília. Lembrou que havia jogo no fim de semana e o espaço para estacionamento já é pequeno; as 

pedras acabaram por limitar ainda mais o espaço. O Presidente deixou registrado que sobre o Plano 

Diretor, a Câmara está sendo pressionada para que logo seja aprovado. Destacou que ainda possuem 

algumas demandas que estão acontecendo, inclusive o P.L. 2510 que passou no Senado e vai para 

sanção do Presidente. Conversando com a Dra. Natália chegaram a um consenso, de que mais 

interessante seria aprovar o Plano Diretor do jeito que está. Se necessário for, podem fazer algumas 

emendas. Podem pedir a aprovação do Conselho para que depois façam as adequações, por que se 

não irá atrasar muito a aprovação do projeto. Estas adequações implicam em uma nova audiência 

pública, e isto demanda tempo. Como o Projeto de Lei do Plano Diretor já atende a muitas 

demandas assim como está, e como os Vereadores participaram de praticamente todo o processo, o 

Presidente reforçou que seria interessante fazerem a aprovação do projeto e posteriormente as 

emendas necessárias. Os Vereadores fizeram algumas discussões sobre o assunto. 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.  Ainda, indicou que tinha sido realizada a segunda reunião da Comissão 

de Assuntos Gerais, com parecer exarado na data. O Projeto continuou nas comissões em análise. 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. O Presidente concedeu a palavra ao 



Secretário de Turismo que deu explicações sobre o projeto. Foi feito a leitura dos Pareceres das 

comissões. O Projeto de Lei nº 27/2021 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 no dia 07 de 

dezembro de 2021 e estava em análise nas comissões. O Presidente solicitou que fosse feito a 

leitura dos Pareceres das comissões. O Projeto de Lei nº 29/2021 foi posto em discussão e votação 

sendo aprovado pelos Vereadores Presentes. O Presidente solicitou que a assessora fizesse a leitura 

do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2021 – “Dispõe sobre a Revisão Geral Anual 

da remuneração dos Servidores Públicos Municipais de Rancho Queimado/ S.C., de que trata o art. 

37, inciso X, da Constituição da República Federativa do Brasil, e art. 17, inciso VII da Lei 

Orgânica Municipal referente ao ano de 2021 e dá outras providências”, que foi dado entrada na 

Secretaria da Câmara em 14 de dezembro de 2021. O Presidente encaminhou o Projeto para as 

comissões onde ficaria em análise até a próxima sessão ordinária. Nos Comentários Finais o 

Vereador Pedro agradeceu ao Secretário pela manutenção no morro próximo a sua residência; 

pedido que havia feito na última sessão. Informou que uma das câmeras de vigilância do Município 

estava quebrada e pediu que a Administração fosse até o local para averiguar a situação. Nada mais 

havendo a tratar foi encerrada a sessão e convocada a próxima para o dia 21 de dezembro às 17:00 

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

Sala das sessões em 14 de dezembro de 2021. 

Presidente:  

Secretário: 


