
ATA ORDINÁRIA Nº 03/2022 

ATA DA TERCEIRA 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, JULIANE 

HASS SCHILLER, MARCELO S. PEREIRA, MARIA A. S. M. ABREU, PEDRO S. NETO, SONI 

GUCKERT, VANDERLEI DA SILVA. 

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

Paço Municipal Irineu Bornhausen iniciou-se a Terceira 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 e solicitou que a Secretária fizesse a leitura de uma mensagem meditativa. No 

Pequeno Expediente foi feito a leitura das correspondências recebidas, entre elas o pedido de 

indicação de dois membros titulares e dois membros suplentes da Casa Legislativa para compor o 

Conselho de Desenvolvimento Integrado do Município de Rancho Queimado pelo período de três 

anos. Registra-se que em acordo chegou-se ao seguinte: Membros Titulares: Tiago Schütz e Juliane 

Hass Schiller; Membros suplentes: Antonio Roberto Griga e Maria Aparecida da Silva Melo Abreu. 

O Presidente ainda justificou a ausência do Vereador Tiago em sessão sendo que acompanhava a 

Prefeita em comitiva a Brasília, representando a Câmara Municipal de Vereadores. No Horário 

Político foi feita chamada nominal dos senhores Vereadores para que fizessem uso da palavra. O 

Vereador Pedro cumprimentou a todos e fez o pedido de que o Secretário de Obras desse uma 

atenção no morro da Localidade de Rio Pequeno, pois segundo reclamações de um morador, a 

estrada não está em boas condições. O Vereador Celso cumprimentou a todos e fez também um 

pedido ao Secretário de Obras de melhorias na estrada da Localidade de Invernadinha que está em 

péssimas condições. Com as últimas chuvas os bueiros acabaram ficando todos entupidos. O 

Vereador disse que aguardaria a ordem do dia. O Vereador Soni tendo a palavra cumprimentou a 

todos e também falou sobre as fortes chuvas dos últimos dias, necessárias para a produção agrícola, 

mas que infelizmente causam alguns prejuízos nas estradas. Também pediu que fosse dada atenção 

a sua comunidade, pois infelizmente há trechos que precisam de providências. Falou que a 

população precisa ter paciência, pois todo o Município necessita ser atendido, mas alertou ao fato 

de que o transporte escolar está tendo dificuldades de passar em alguns locais. O Vereador 

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

cumprimentou a todos e deixou registrado o pedido de ajuda na divulgação por parte dos colegas 

Vereadores de que foi aberto o Edital de Concorrência Pública nº 02/2022 referente à concessão e 

construção dos quiosques na Praça Leonardo Sell, que ocorrerá no dia 14 de março.  A Vereadora 

também informou que ocorreria a eleição suplementar do Conselho Tutelar com abertura de cinco 

vagas para suplentes, com período de inscrição do dia 15 de fevereiro a 18 de março. A eleição se 

dará no dia 08 de maio. O Presidente registrou que conforme foi colocado no dia da aprovação do 

projeto em sessão, é de extrema importância esta informação sobre a licitação dos quiosques, vir até 

a câmara e ser publicado inclusive no site da Casa, pois há muitas pessoas que querem participar e 

por falta de divulgação não chegam a ter conhecimento dos prazos para inscrição. Informou que 



inclusive iria postar estas informações em suas redes sociais para ajudar na divulgação.  A 

Vereadora Maria Aparecida cumprimentou a todos e disse que aguardaria a ordem do dia. O 

Vereador Vanderlei cumprimentou a todos e disse que visitou a comunidade do Rio Pequeno, 

também citada pelo Vereador Pedro. Conversou com o funcionário Jaime, que estava em exercício 

como Secretário de Obras, por conta da viagem do Secretário Alceu a Brasília. Ele lhe disse que 

estão enfrentando dificuldades com os maquinários, pois muitos estão em manutenção. Lembrou 

que estes temporais de final de tarde castigam muito as estradas de todo o município, e atender a 

todas as demandas leva tempo. O Vereador comentou ainda sobre a necessidade de uma roçagem de 

beira de estrada na localidade de Rio Pequeno. Na localidade de Rio Acima a comunidade também 

pediu que fosse feito a roçagem das estradas. De todos os lugares que visitou, a maioria das pessoas 

relatou que a maior necessidade é a roçagem das beiras de estrada, só em alguns locais de morro 

que há necessidade de manutenção com maquinário. Entende que manter todas as estradas do 

Município em boas condições em períodos de chuva é muito difícil. Também conversou com o 

Secretário Jaime e o Secretário Distrital Alexsandro e vai ser feito tanto as roçadas de beira de 

estrada nas estradas principais como nas vicinais, deixando tudo bonito. Deixou registrado que 

conversou com os Secretários e disseram que logo estarão resolvidos todos os problemas das 

estradas. O Vereador disse que aguardaria a ordem do dia. O Presidente passou a presidência para a 

Vice-Presidente Vereadora Maria Aparecida para que pudesse se pronunciar. A Presidente em 

Exercício concedeu a palavra ao Vereador Antonio que cumprimentou a todos. Disse que recebeu 

uma cobrança a respeito da Lei nº 2.510 que trata do recuo dos rios. Falou que este assunto já foi 

discutido na Casa e esteve conversando também com a Secretária de Administração sobre. Em 

suma informou que isto pode ser resolvido através de decreto ou lei específica e está sendo 

finalizado o estudo socioambiental. O Vereador solicitou à Presidente em Exercício se poderia 

conceder a palavra a Secretária de Administração presente em sessão senhora Kety – para que 

fizesse algumas considerações sobre o assunto aos senhores Vereadores e público presente – sendo 

autorizado. A Secretária Kety cumprimentou a todos e informou que o Município que já tem o seu 

Plano Diretor Revisado, aprovado e tem suas áreas consolidadas, pode legislar fazendo por decreto 

ou lei, e não precisa passar pelo conselho. Porém ressaltou que é preciso haver o laudo técnico das 

diferentes áreas do Município. Estão finalizando este estudo técnico para poder encaminhar esta lei 

para votação. Acredita que no máximo até a segunda semana de março estarão com isso pronto. 

Também estão trabalhando no Código de Obras e Posturas, porém é um processo um pouco mais 

demorado, pois demando um estudo feito no Município, e precisam seguir o mínimo exigido nas 

leis nacionais. Possuem como objetivo até a segunda semana de abril, encaminhar este projeto para 

a Casa Legislativa. A Secretária informou que Rancho Queimado foi o único Município que 

cumpriu a Revisão do Plano Diretor dentro do prazo, e a mesma coisa em se tratando do Código de 

Obras e Posturas. Serão pioneiros na criação desta nova lei, e lhe parece que os demais Municípios 

estão esperando ver o que fazem para então seguirem o mesmo caminho. A Presidente agradeceu a 

Secretária pela participação, e devolveu a presidência ao Vereador Antonio que havia encerrado sua 

fala. 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. O Presidente 

também solicitou que fosse feito a leitura da INDICAÇÃO Nº 01/2022 proposta pelo Vereador 

Pedro Soares Neto indicando: “Que o Poder Executivo Municipal nomeie o novo prédio da Escola 

Municipal da Sede, em homenagem a Sra. Lígia Ester Schauffler Meurer”. Também foi feito a 

leitura da INDICAÇÃO Nº02/2022 proposta pelo Vereador Vanderlei da Silva indicando: “Que o 



Poder Executivo Municipal busque maneiras de prestar manutenção do campo de futebol do Rio 

Pequeno”. A seguir leu-se a MOÇÃO DE PROTESTO Nº 01/2022 proposta pelo Vereador 

Vanderlei da Silva: “A Central de Atendimento Telefônico do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU) de Santa Catarina”.  O Presidente solicitou que a Secretária encaminha-se o 

documento ao Exmo. Sr. Michel Scaff – Presidente da FAHECE (Fundação de Apoio ao 

Hemosc/Cepon). Também concedeu a palavra ao Vereador Vanderlei para que fizesse a defesa da 

Moção. O Vereador Vanderlei colocou que o trabalho dos funcionários do SAMU de Rancho 

Queimado é excelente e não deixa nada a desejar. O grande problema que enfrentam é com a 

Central, pois se está tendo dificuldade de contato, e inclusive falou sobre situações preocupantes 

que passou no atendimento de pessoas quando trabalhava no SAMU, e a Central não deu o suporte 

necessário. Pediu o apoio dos demais colegas Vereadores para que subscrevessem, apoiando a 

Moção. Ainda fez a defesa da Indicação nº 01/2022, dizendo que com relação à quadra do Rio 

Pequeno, foi procurado e quando foi Secretário Distrital tinha o interesse em ativar o local. 

Procurou o pessoal e disseram que não seria possível, pois a área não era do Município e sim da 

Associação. Agora procurou o senhor Samuel que disse não haver problema nenhum em colocar o 

campo novamente em funcionamento, apenas deixou claro que não conseguiria fazer a manutenção. 

O Vereador registrou que iria ver com a Prefeita o que seria possível fazer no local. Fica feliz pela 

oportunidade da comunidade fazer uso deste espaço que há tanto tempo estava parado. O Vereador 

Marcelo em aparte deu a sugestão de que fosse encaminhada a Moção de Protesto nº 01/2022 

também para a Assembleia Legislativa em nome do Deputado Neodi Saretta – Presidente da 

Comissão de Saúde, por que com certeza outros Municípios estão passando pela mesma 

dificuldade. Disse que o Governador é do Corpo de Bombeiros, Militar e teria a obrigação de se 

sensibilizar, mas se o problema antes era financeiro agora não é mais, pois o Estado está numa 

situação financeira muito confortável. Afirmou que não é por causa de dinheiro que o SAMU 

deixará de atuar ou ampliar estas regulações. O Vereador se colocou a disposição para assinar a 

Moção. O Presidente a seguir concedeu a palavra para a Coordenadora do SAMU de Rancho 

Queimado, senhora Rosana Sell que cumprimentou a todos. Colocou que quando a Dona Tina caiu 

no Rio Bonito, a técnica do Samu estava no Posto de saúde e foi levada até o local. Ligaram e lhe 

disseram que estavam tentando contato com o 192 e não estavam conseguindo. Relatou que 

infelizmente a situação não está fácil. Também tiveram outro acidente na Queimada Grande e 

conseguiu regular o atendimento às 9h45min com a Dra. Vivian e às 9h:50min disseram que as 

viaturas estavam liberadas. A de Rancho Queimado estava em atendimento na Água Mineral Santa 

Rita, a de Alfredo estava baixada por questões que desconhece, a de Águas Mornas também não 

estava no posto, e questionou se não poderiam encaminhar uma viatura de outro local pois se 

tratava de um atendimento de uma senhora de idade. Disseram que iriam enviar a viatura. Às 

12h02min a viatura de Rancho Queimado voltou ao posto em código vermelho. Ressaltou que este 

Moção é muito importante para muitos Municípios e não apenas para Rancho Queimado, pois 

atendem também Angelina, Anitápolis, Alfredo Wagner e os Municípios próximos. Disse que levar 

este pedido a Assembleia, como colocou o Vereador Marcelo, seria mais importante ainda, pois há 

quinze dias ficaram oito horas sem médico para regular a SAMU na Região da Grande 

Florianópolis. Colocou que isto é um absurdo, pois a ambulância estava no posto e se alguém 

passou mal, não pode ser atendido porque não havia médico na regulação. O Estado está numa 

situação financeira muito boa, e todos os servidores inclusive ela receberam um aumento muito 

bom. O Estado tem dinheiro e se não estão fazendo e cumprindo não é por falta de recurso. O 

Vereador Vanderlei em aparte falou que quando trabalhava na SAMU, ligavam para a Central e 



não eram atendidos já na segunda tentativa, aconselhava a irem até o local dar o atendimento, e 

depois resolverem a situação com a Central. Disse que quem paga o salário do funcionário do Samu 

é a Prefeitura de Rancho Queimado, e não teriam nenhum prejuízo financeiro por terem atendido 

uma ocorrência sem a autorização da Central. Como Coordenadora, acredita que a Senhora Rosana 

tem esta liberdade para direcionar a viatura, e no caminho tentar contato com a Central. Se houver 

problemas depois o Secretário de Saúde e a Prefeita farão a defesa dos funcionários. Destacou que 

às vezes um minuto perdido tentando fazer contato com a Central pode ser decisivo para vida ou 

morte de uma pessoa, e sempre preferiu pecar pelo excesso do que por negligência. Falou que 

inclusive sempre ficavam vestidos com o uniforme na base, para que não se perdessem muito tempo 

vestindo o macacão e a bota. Sempre tiveram consciência que os minutos que perdem preparando o 

material de trabalho pode fazer a diferença na vida das pessoas. A senhora Rosana agradeceu as 

considerações do Vereador e informou que tiveram uma reunião sobre isto e toda a equipe está 

ciente de que tem o tempo de 1minuto e três segundos para sair da base assim que recebem o 

chamado, logo todos sempre estão com os seus uniformes para agilizar o atendimento ao máximo. 

A senhora Rosana ainda fez mais comentários sobre sua preocupação com o 192, que não está tendo 

uma boa funcionalidade, e que inclusive ao ligarem está caindo no 190, que é a Central da Polícia. 

Explicou que não há falta de vontade em atender, porém alguns funcionários não querem sair da 

base sem a regulação. Possuem oito funcionários, a Prefeita às vezes liga e pede para saírem em 

atendimento, e quem atende a ligação as vezes não é o funcionário e estão tento diversos problemas 

que tentarão resolver. O Secretário de Saúde por estar com covid ainda não conseguiu ver algumas 

questões, mas assim que retornar, irão conversar. Colocou que houve uma polêmica nas redes 

sociais no último domingo, mas explicou que foi liberado pelo 192 para que a SAMU desse 

atendimento a pessoa, e quando o técnico chegou até o local disse que não havia necessidade e 

retornou à ligação ao 192. A senhora Rosana disse que a pessoa tinha um histórico de problemas 

cardíacos, está na UTI e não sabe o que vai acontecer. Os funcionários são efetivos, mas alguns 

acham que é “Bico”. Colocou que a pessoa que colocou nas redes sociais deveria ter feito à 

reclamação referente à equipe que estava de plantão e não a todos os funcionários que trabalham no 

posto de atendimento, não deveria ter generalizado. Destacou que há uma escala e todos os 

funcionários não podem ser responsabilizados por conta de um erro de uma equipe que estava na 

função. A senhora Rosana fez agradecimentos pela oportunidade de uso da palavra. O Presidente 

agradeceu a participação da senhora Rosana e fez agradecimentos pelo seu trabalho e elogiou sua 

dedicação em tudo que faz. O Presidente concedeu a palavra ainda ao senhor Ismael que 

cumprimentou a todos e disse que a Geografia em Rancho Queimado é muito montanhosa e mais de 

60% do Município não possui sinal de telefonia móvel. Ressaltou que pode haver duas mil pessoas 

atendendo da central da SAMU, mas se não houver sinal na área do ocorrido, não adianta. Acredita 

que seria interessante um projeto para Santa Catarina de atualização nos serviços de telefonia. Deu 

o exemplo de seus pais que fazem uso de ligações via WhatsApp, pois não há sinal de telefonia na 

residência. Acredita que não adianta uma atualização de pessoal e faltar à atualização tecnológica.  

O Vereador Marcelo complementando a fala do Munícipe disse que estas duas questões já 

surgiram na Câmara. Já foi sugerido que fizessem estas marcações por WhatsApp e houve a 

dificuldade da Central em efetivar isso. Partiu também uma cobrança à TIM pedindo uma satisfação 

porque por exemplo, a localidade de Rio das Antas e Mato Francês não pega telefone, e a resposta 

foi que a lei exige que façam uma cobertura mínima de uma porcentagem, e este mínimo está sendo 

cumprido em Rancho Queimado; a operadora de telefonia tem a sua defesa. O Vereador Pedro 

ainda fez comentários de que é muita burocracia para salvar uma vida, e acredita que este contato 



com a Central não seria necessário. Agradeceu à senhora Rosana que lhe ajudou quando precisou de 

atendimento do SAMU a um familiar seu, e elogiou toda a equipe de funcionários que trabalham do 

Posto de Atendimento de Rancho Queimado. O Vereador Marcelo colocou que moram em uma 

cidade séria e simples, mas a quantidade de trotes que o192 e o190 recebem por dia é muito grande. 

Então a defesa destas redes de atendimento é que precisam saber o que está acontecendo, porque 

enviar uma ambulância com funcionários, com custos e gastos há certa distância para ser uma 

brincadeira, é muito complicado. O SAMU já foi questionado o porquê de tanta burocracia. Essa 

briga começou há quinze anos, mas justificam que precisam saber que o atendimento será feito para 

uma pessoa que realmente precisa. O Presidente ainda passou a palavra para a senhora Luciana 

Griga que colocou que enquanto CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, 

lançaram a eleição Suplementar para Conselheiro Tutelar. Esse edital esta publicado no DOM/SC e 

no site da Prefeitura. A eleição será para cinco vagas suplementares. Também falou sobre a 

campanha do “Leão Amigo” a respeito da arrecadação do Imposto de Renda. Quem tem a pagar, 

pode restituir este valor para o Município, desta forma pode-se contribuir com projetos 

socioassistenciais. No ano passado a arrecadação do FIA em Rancho Queimado chegou ao valor de 

R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e isto foi muito positivo. Neste ano terão os seguintes projetos: 

escolinha de futebol, escola de balé e escola de laço. Farão a publicidade destes projetos no site. O 

edital para inscrição de projetos para 2023 já foi lançado e está na página do DOM/SC do dia 11 de 

fevereiro. A senhora Luciana se colocou a disposição para esclarecer eventuais dúvidas e pediu 

ajuda na divulgação, pois se trata do período de um mês para as inscrições. Nos Comentários Finais 

o Presidente parabenizou a Prefeita e o Secretário Alcior pela dedicação com o transporte dos 

alunos. Sabe da dificuldade que possuem e sobre o transporte para faculdades informou que hoje há 

dezessete alunos e entrarão mais três no mês de junho. Falou que este projeto foi uma das propostas 

de sua campanha, no governo do Ex-Prefeito Valcir Hugen, de que os alunos que terminam o 

Ensino Médio pudessem dar continuidade aos estudos e tivessem um transporte garantido para o 

ingresso nas universidades. A senhora Jamile na época comprou a briga, e deu apoio para que isso 

acontecesse. Deu certo e é muito grato ao Prefeito Valcir por ter apoiado o projeto. Hoje a Prefeita 

Cleci deu continuidade a esta iniciativa e são muitos os jovens que foram e são beneficiados com 

este incentivo à profissionalização. Colocou que as coisas melhoraram muito no município e hoje os 

alunos da rede municipal e estadual tem o transporte garantido até suas escolas. Tempo atrás eram 

poucos os veículos e fica feliz que hoje Rancho Queimado possa garantir ainda mais qualidade na 

educação e em tantos outros setores. O Vereador Vanderlei ainda agradeceu a Polícia Militar pelo 

trabalho que fizeram, pois tiveram um assalto na localidade de Morro Chato. A polícia resolveu o 

problema e pegaram o responsável. O Presidente registrou que convidou o Sargento Geison para 

estar presente na sessão de hoje (22/02), mas ele não pode se fazer presente. Nada mais havendo a 

tratar foi encerrada a sessão e convocada a próxima para o dia 01 de março de 2022 às dezessete 

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

 

Sala das sessões em 22 de fevereiro de 2022. 

 

Presidente:  

Secretário:  


