
ATA ORDINÁRIA Nº 01/2022 

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO 

DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO 

QUEIMADO. 

Presidente: ANTONIO ROBERTO GRIGA 

VEREADORES PRESENTES NA SESSÃO: ANTONIO R. GRIGA, CELSO S. FILHO, MARCELO 

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

VANDERLEI DA SILVA. 

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte dois, às dezessete horas no Paço 

Municipal Irineu Bornhausen iniciou-se a Primeira Sessão Ordinária do Segundo 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. Observando a representação de todos os partidos que exige o regimento desta 

Casa e conforme acordo dos representantes, passou-se para a proclamação das Três Comissões 

Permanentes para o Ano Legislativo de 2022: Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

Final: Presidente: TIAGO SCHÜTZ, Relator: VANDERLEI DA SILVA, Vereador Membro: 

CELSO SCHAFER FILHO; Comissão de Finanças e Orçamentos: Presidente: MARIA 

APARECIDA DA SILVA MELO ABREU, Relator: MARCELO DA SILVA PEREIRA, Vereador 

Membro: SONI GUCKERT; Comissão de Assuntos Gerais: Presidente: JULIANE HASS 

SCHILLER, Relator: TIAGO SCHÜTZ, Vereador Membro: PEDRO SOARES NETO, Vereador 

Membro: CELSO SCHAFER FILHO. A seguir o Presidente solicitou que fosse feito a leitura de 

uma mensagem meditativa. No Pequeno Expediente foi feito a leitura da Ata Extraordinária nº 

12/2021. A Ata foi posta em discussão e votação sendo aprovada pelos Vereadores presentes. No 

Horário Político foi feito chamada nominal dos senhores Vereadores para que fizessem uso da 

palavra. O Vereador Soni cumprimentou a todos. Parabenizou a Prefeita Municipal pelo excelente 

trabalho que está sendo feito no calçamento da estrada de Rio Scharf. Percebe que a obra está sendo 

bem-feita, e acredita que não haverá problemas. Comentou que amanhã (09) seria pavimentada a 

Rua da localidade de Pinheiral e o Município só está crescendo. Vê que quase todo dia tem uma 

obra sendo iniciada, e isto é muito bom para Rancho Queimado. O Vereador Pedro cumprimentou 

a todos e fez um agradecimento à Prefeita Cleci por ter feito a ponte próxima a residência do senhor 

Nilton, no Mato Francês. Também fez o pedido de melhorias na mesma ponte, mas foi informado 

pela Prefeita que a ponte ainda está em manutenção. O Vereador Celso cumprimentou a todos e 

disse que tem acompanhado a obra que está sendo feita no morro da localidade de Rio Bonito e 

chegou a conclusão que não adianta mais fazer calçamento, mas sim asfalto, por que assim acaba a 

metade dos problemas. Parabenizou a Administração pela bela obra que está sendo feita. O 

Vereador Marcelo cumprimentou a todos. Disse que estava com saudade de todos e concorda com 

o Presidente de que com certeza Deus abençoará a Casa Legislativa, e que estão sempre à 

disposição do trabalho. Ressaltou como é bom estar fora da Cidade e ouvir falar bem de Rancho 

Queimado. Isto faz bem e percebe que estão no caminho certo; que o trabalho que estão fazendo 

realmente é sério. Aproveitou para dizer que não sabe quem vai dar continuidade ao trabalho, mas a 

responsabilidade vai ser muito grande. O Vereador Vanderlei cumprimentou a todos e desejou 

toda a sorte e um bom trabalho ao Vereador Antonio que está ocupando a posição de Presidente da 



Casa. Comentou que Rancho Queimado já era conhecido, mas hoje as pessoas falam mais ainda e 

por onde passa todos elogiam o Município. Só tem a agradecer a Prefeita e sua equipe pelo 

empenho para que Rancho Queimado prospere. Agradeceu e parabenizou a Prefeita pelas obras no 

Município. Disse que é uma honra estar na Casa Legislativa e saber que a Cidade cresce a cada dia 

mais. Parabenizou ao Secretário de obras pelo serviço de roçagem nas beiras de estrada na 

localidade de Morro Chato. Elogiou aos funcionários que fizeram um trabalho maravilhoso. O 

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

todos. Disse que está em falta com seu trabalho, mas não tem conseguido visitar as obras pelo 

Município por que tem trabalhado muito no Centro de Atendimento do Covid, sendo que o número 

de positivados deu um salto. Agradeceu todo o apoio da Prefeita e toda a assistência que possuem 

para conseguirem desenvolver um bom trabalho. Informou que ontem (07/02) saiu do isolamento e 

graças a Deus desta vez não teve nenhum sintoma. A Vereadora disse que aguardaria a ordem do 

dia. O Vereador Tiago cumprimentou a todos e desejou um bom ano de 2022 e que todos possam 

trabalhar com muita responsabilidade e discernimento. Ressaltou que o Município tem sido bem 

guiado pela Prefeita. Colocou que não seria retórico pois todos já elogiaram as obras, e estas estão 

sendo executadas com cada vez mais qualidade. Algumas obras tiveram problemas e estão tentando 

corrigir e fazer as próximas cada vez melhor. Registrou que seria feito um reparo no asfalto da 

localidade de Rio Bonito. Visitou as obras na Escola de Taquaras e destacou o capricho da empresa 

que está tocando a obra. Poucas vezes viu no privado a qualidade que está vendo nesta obra pública. 

Agradeceu o funcionário Jaime que substituiu o Secretário de Obras Alceu que pegou férias. 

Colocou que o Secretário sabe de algumas demandas que possuem, infelizmente possuem alguns 

equipamentos em manutenção o que não torna fácil manter todas as estradas. Agradeceu a Prefeita 

pela retomada das creches em período integral, quem tem filho pequeno sabe a necessidade que 

possuem e o quanto isto ajuda. Falou que hoje (08/02) entra na Casa um projeto criando alguns 

cargos e será posto em votação. Falou à Prefeita que tiveram muitos problemas no setor de tributos, 

e ela chamou mais um engenheiro e um funcionário para ajudar o Funcionário Rafael dos Santos. 

Disse que este é o setor que tem a maior arrecadação em termos de IPTU e está com “um gargalo” 

muito grande. Há hoje uma demora em algumas obras mas tem certeza que com a contratação do 

novo engenheiro e com a quantidade de obras que possuem no Município isto irá melhorar muito a 

situação. O Vereador disse que aguardaria a ordem do dia. Findo o Horário político o Presidente 

concedeu a palavra para a Prefeita Municipal que cumprimentou a todos e disse que todos 

continuam sendo bem-vindos em seu gabinete, que a porta está sempre aberta. Também disse que 

está à disposição por telefone a qualquer hora do dia ou da noite para resolver os problemas que 

surgirem. Informou que assinaram na sexta feira (04) 19 ordens de serviço. São 19 obras no 

Município e foram pedidos não apenas da Prefeita, mas também das comunidades através dos 

Vereadores entre eles: a obra do Rio Knaul; a piscina de hidroterapia, pedido da Vereadora Maria 

Aparecida; o Morro de concreto, para o Rio Pequeno pedido do Vereador Vanderlei; a Creche de 

300 m² em Taquaras, pedido feito pelo Vereador Tiago; o concreto rígido da Terceira Linha pedido 

pelo Vereador Soni. A Prefeita disse que já estão sendo feitos novos pedidos pelo Legislativo e 

Executivo aos Deputados e espera que os poderes continuem tendo esta ligação forte para atender 

cada vez mais os munícipes. Desejou sabedoria e serenidade, que possam sempre conversar e tirar 

todas as dúvidas e que possam crescer juntos para o melhor do povo. Convidou a todos para que 

sempre participem das sessões e se colocou à disposição de todos, agradecendo pelo uso da palavra. 

O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Marcelo que fez o pedido à Prefeita e ao Setor 

Jurídico de que vissem a questão da regularização fundiária, que é uma questão urgente no 



Município e sabe que já andou caminhando. O Assessor Jurídico senhor Samuel Carlos Lima fez 

considerações sobre o assunto dizendo que a regularização fundiária está ainda aguardando algumas 

questões por que hoje com a nova lei da área consolidada, os afastamentos das áreas de preservação 

podem ter uma redução, desde que se faça um estudo e avaliem onde há área consolidada e onde 

pode-se reduzir estes afastamentos. Isto tem tudo a ver com a regularização fundiária por que 

fazendo esta redução, irá diminuir a área da regularização fundiária e aumentar a área 

potencialmente construtiva. Está sendo finalizado este estudo e será enviado projeto de lei para a 

Câmara, regularizando esta redução conforme todos os Municípios estão fazendo.  O Vereador 

Marcelo agradeceu as explicações dadas pelo Dr. Samuel. 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 está 

aguardando na mesa até decisão final do processo judicial; A seguir o Presidente solicitou que a 

Secretária fizesse a leitura dos seguintes projetos de Lei: PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 01/2022 –  “Altera e Acresce as Leis Complementares nº 1/2016 e 

2/2016”, protocolado via e-mail no dia 04 de fevereiro (sexta feira) do ano de 2022, às 12h:39min; 

PROJETO DE LEI Nº 01/2022 –  “Altera disposições da Lei nº 1804/2021, e dá outras 

providências”, protocolado na Secretaria da Câmara no dia 07 de fevereiro do ano de 2022, às 

17h:35min; PROJETO DE LEI Nº 02/2022 –  “Altera disposições da Lei nº 1808/2021, e dá 

outras providências”, protocolado na Secretaria da Câmara no dia 07 de fevereiro do ano de 2022, 

às 17h:35min. Os projetos foram encaminhados para as comissões. O Presidente concedeu a 

palavra a Diretora do IPRERQ, senhora Vivian Heinz Lazai para fazer considerações a respeito 

dos Projetos de Lei nº 01 e 02/2022. O Presidente suspendeu a Sessão por 05 minutos para que as 

comissões pudessem se reunir e elaborar os pareceres dos projetos de lei. Reaberta a sessão, 

passou-se para a leitura dos Pareceres das comissões: foi feito a leitura dos Pareceres do 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2022 – “Altera e Acresce as Leis 

Complementares nº 1/2016 e 2/2016”. O Projeto de Lei foi posto em discussão e votação sendo 

aprovado com sete votos a favor e um voto contrário do Vereador Pedro, que justificou o mesmo 

pela má elaboração do projeto que colocou a criação de cargos comissionados juntamente com a 

criação de cargos efetivos para a educação. Não aceita que a criação de cargos comissionados fique 

condicionada a necessidade dos cargos para a educação. Deveriam ter sido analisados de maneira 

separada. Foi feito a leitura dos Pareceres do PROJETO DE LEI Nº 01/2022 – “Altera disposições 

da Lei nº 1804/2021, e dá outras providências”. O Projeto de Lei foi posto em discussão e votação 

sendo aprovado pelos Vereadores presentes. Foi feito a leitura dos Pareceres do PROJETO DE 

LEI Nº 02/2022 – “Altera disposições da Lei nº 1808/2021, e dá outras providências”. O Projeto de 

Lei foi posto em discussão e votação sendo aprovado pelos Vereadores presentes. O Presidente em 

seguida justificou a ausência da Vereadora Juliane Hass Schiller em sessão sendo que estava 

cuidando de sua cunhada Lucélia. Pediu que todos fizessem uma oração por ela e pelas pessoas que 

acompanham de perto esta situação difícil.  Nos Comentários Finais o Vereador Celso pediu ao 

Presidente que ao final da sessão fizessem uma oração pelo estado de saúde da senhora Lucélia. O 

Vereador Vanderlei registrou a melhora de saúde do Dr. Armando Taranto. Ficou muito feliz em 

ouvir sua voz, uma pessoa que dedicou a vida a Rancho Queimado, trabalhando tanto por todos e 

agora já está trabalhando novamente. O Vereador Marcelo também deixou um abraço para o Dr. 

Armando e registrou que em janeiro teve covid, a Vereadora Maria Aparecida o questionou se 

tomaria o kit, e lhe respondeu que sem dúvida iria fazer uso da medicação, pois foi algo que 

defenderam e brigaram amplamente. Disse que seria uma incoerência não fazer uso da medicação; 



fez uso e passou muito bem. O Presidente concedeu a palavra a senhora Leonita para que fizesse 

considerações. Cumprimentou a todos e parabenizou a Prefeita por tudo que tem sido feito pelo 

Município. Além disso parabenizou toda a equipe da administração registrando que em todos os 

setores, sempre é muito bem atendida. Comentou que sofreu com contágio de covid, mas foi muito 

bem atendida tanto pela rede privada como pelo SUS. Falou sobre a importância do 

acompanhamento de profissionais da área da saúde para retomar seu estado físico após o covid e 

duas cirurgias. Parabenizou toda a equipe municipal de saúde, mas alertou ao fato de que acredita 

haver uma deficiência na área de fisioterapia. Colocou que por orientação médica precisa de 

drenagem linfática com fisioterapeuta, e procurou no posto de saúde, sendo informada que a 

profissional não realiza este procedimento por que é uma sessão estética. A senhora Leonita 

afirmou que se tratava de uma orientação médica e não estética, e entrando em contato com a 

funcionária Luana da Apae, agendou atendimento para sua necessidade de saúde. Colocou que as 

vezes alguns funcionários não atendem como deveriam e as pessoas não devem se calar.  A senhora 

Leonita também questionou a respeito das carteiras de identidade no Município. A senhora Leonita 

agradeceu o espaço. O Presidente concedeu a palavra a Prefeita Municipal que respondeu aos 

questionamentos feitos. Informou que a fisioterapeuta concursada pediu as contas e estão sem este 

profissional. Agora estão fazendo nova chamada. Disse que alguns procedimentos não são capazes 

de atender por conta da grande demanda de pessoas a serem atendidas. Estão vendo a possibilidade 

de contratar inclusive duas profissionais da área, pois esta necessidade na área da saúde é muito 

grande. A Prefeita informou que foram compradas consultas com ortopedistas, vascular, 

cardiologista e oftalmologista e agora estão fazendo os atendimentos aos sábados. Pela licitação 

pagam o valor de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) por consulta, mas era uma necessidade da 

população e agora estão atendendo cerca de 25 pessoas a cada sábado. Há muita demanda na área 

de fisioterapia, e estão fazendo a piscina para ajudar nesta questão. Reforçou que não conseguem 

atender a tudo mas estão esforçando-se muito e esperam que a nova fisioterapeuta ajude muito a 

todos que precisam de atendimento. Colocou também que agora possuem o programa ouvir melhor 

no setor da saúde e já foram entregues alguns aparelhos auditivos aos munícipes a valores que 

chegam de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a R$ 12.000,00 (doze mil reais). Já fizeram a segunda 

etapa, pois viram que era uma necessidade no Município. O que percebem como necessidade na 

saúde, estão tentando contratar. Sobre o Educador Físico estão tentando melhorar a questão dos 

profissionais que vão para o esporte. A Vereadora Maria Aparecida, lembrou a senhora Leonita 

que a fisioterapeuta da Apae também trabalha para o setor da Saúde Municipal, por que é pago um 

convênio para que ela, a fonoaudióloga e a psicóloga atendam a todas as pessoas do município. A 

Prefeita também informou que estão tentando contratar junto a Apae uma equipe de terapia 

ocupacional para atender crianças com necessidades especiais e que estão sendo atendidas até o 

momento, fora do município.  A Prefeita concedeu a palavra ao senhor Vice-Prefeito que fez 

considerações a respeito do cargo de assessor em seu gabinete. Afirmou que pelo período de dois 

anos nem ele e nem a Prefeita tiraram férias e em janeiro atendeu a diversas demandas do gabinete 

da Prefeita e de outros setores da Prefeitura. Colocou que precisa de alguém para lhe ajudar pois 

também possui suas demandas de trabalho. A respeito das carteiras de identidade, explicou que 

possuem um órgão dentro da Prefeitura que está junto com a polícia e que instituirá este processo 

em Rancho Queimado. Santa Catarina mudou a sistemática da Carteira de Identidade, que agora 

será um documento único. Já mandaram o convênio 2022 para o Estado, porém ainda não 

assinaram, pois precisam falar pessoalmente com a Prefeita Municipal, por que envolve custos para 

a Prefeitura como compra de equipamento e mão de obra. O Estado ainda está capacitando os 



municípios de médio e grande porte para prestarem este serviço. Estão aguardando o IGP fazer o 

convênio, preparar o curso para a funcionária que possuem, e a prefeitura comprar o equipamento. 

O Vice-Prefeito também deu informações a respeito do plano de saúde dos funcionários municipais, 

dizendo que ele é o mesmo dos comerciantes da Grande Florianópolis, e lembrou que nenhum plano 

possui cobertura completa, pois é preciso haver um pagamento compartilhado. O plano dos 

servidores pode ser considerado mais humilde mas lembrou que não pagam mensalidade, e não é 

descontado nenhum centavo no contracheque. O que o funcionário paga é a coparticipação quando 

utiliza o plano, para exames ou consultas, por exemplo. O Vereador Marcelo colocou que a  fala 

da senhora Leonita está muito correta e ela tem razão, pois se a pessoa tem necessidade, precisa 

pedir. Nunca havia ficado doente e explicou que por ter pego covid e ainda sofrer um pouco com 

falta de ar, terá que procurar uma fisioterapia respiratória, o que não espera ter que fazer. As vezes o 

administrador por não estar doente não tem a visão da necessidade da população. Nos últimos anos 

quadriplicou a oferta de serviços da secretaria de saúde municipal de Rancho Queimado. Agradeceu 

todo o carinho com que foi atendido, e teve que ficar doente para saber como é o atendimento da 

saúde. Disse que não podem fugir da realidade e fica feliz em morar no Município com sua filha e 

sua família, pois são muito bem assistidos. Vê o esforço da administração para tentar resolver tudo, 

mas infelizmente o poder público não dá conta de tudo. O Estado não tem condições de resolver 

todas as situação de todas as pessoas. O povo de Rancho Queimado tem que agradecer todos os dias 

pelo lugar que moram e pelo amparo que possuem. Está há 22 anos no Município e não podem fugir 

desta verdade. É importante que a comunidade venha às sessões e avise sobre suas necessidades, 

mas é importante também ter reconhecimento por que o que recebem aqui, não é qualquer cidade 

que oferece. As cidades vizinhas enfrentam situações muito difíceis e é por isso que os 

ranchoqueimadenses precisam agradecer e torcer para que as coisas cada vez mais deem certo, que 

a administração tenha saúde e continue trabalhando pelo povo. É preciso ver quanto o Município 

cresceu. É necessário apontar os erros e necessidades, mas também é necessário reconhecer que 

Rancho Queimado é uma Cidade excelente para se viver. A administração está de parabéns. O 

Presidente para encerrar informou que tiveram uma visita do Deputado Federal Chiodini na quinta 

feira (03/02), e agradeceu o Deputado pela parceria em especial o calçamento da localidade de Rio 

Capivaras e a piscina. Comentou que nunca havia pensado que precisaria usar uma piscina para 

hidroterapia, até que seu segundo filho precisou deste acompanhamento. Falou que seu filho faz 

fisioterapia, hidroterapia em Alfredo Wagner,  e Osteopatia em Rio do Sul, então e uma demanda 

muito grande. Agradeceu mais uma vez a Prefeita e o Deputado por mais estas conquistas para 

Rancho Queimado. Sobre a fala do Vereador Marcelo, colocou que está há nove anos como 

Vereador e também nunca imaginava que ocuparia este cargo, mas é uma oportunidade de ajudar as 

pessoas. Escutam muitas reclamações todos os dias e isto diminuiu bastante nos últimos anos por 

que a Administração está fazendo a parte dela. Aprendeu que a demanda é infinita, mas o recurso é 

finito. Elogiou as senhoras Leonita e Janete que dificilmente faltam a uma sessão e sabem de tudo 

que passa pela Casa. Afirmou que os Poderes estão constantemente tentando ajudar e amparar a 

população da melhor forma possível. Agradeceu muito a Prefeita Cleci por todo o seu trabalho e 

dedicação. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão e convocada a próxima para o dia 15 

de fevereiro de 2022 às dezessete horas e para constar foi lavrada a presente ata que vai assinada 

pelo Presidente e Secretário.  

 

Sala das sessões em 08 de fevereiro de 2022. 



 

Presidente:  

Secretário:  


