
ATA ORDINÁRIA Nº 04/2022 

ATA DA QUARTA 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, TIAGO SCHÜTZ, VANDERLEI DA SILVA. 

Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte dois, às dezessete horas no Paço 

Municipal Irineu Bornhausen iniciou-se a Quarta 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 1ª Secretária fizesse a leitura de uma mensagem meditativa. No Pequeno 

Expediente foi feito a leitura da Ata Ordinária nº 02/2022 sendo colocada em votação e aprovada 

por unanimidade. No Horário Político foi feita chamada nominal dos senhores Vereadores para 

que fizessem uso da palavra. O Vereador Tiago cumprimentou a todos e falou que a viagem que 

fizeram à Brasília na semana passada foi muito proveitosa. Acabaram reforçando alguns pedidos 

feitos pela Casa Legislativa e alguns já foram contemplados. Registrou a captação de recursos no 

valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para revitalização da Praça de Taquaras. Este 

recurso foi conseguido junto ao Deputado Daniel Freitas que está intermediando a vinda da emenda 

para a Prefeitura. Teve a oportunidade de ver o projeto da Praça e ficará maravilhoso. Informou 

sobre a visita que fizeram hoje (01/03) às obras do Município na companhia da Prefeita Municipal. 

Muitas obras foram feitas com qualidade e algumas poderiam ter ficado um pouco melhor. Deixou 

registrado o pedido à Prefeita de que quando forem feitos os novos calçamentos, que não façam 

com seis metros de largura. Nas vias públicas em frente a igrejas por exemplo, quando os carros 

estacionam em dias de festa, impossibilita o tráfego de dois veículos ao mesmo tempo em sentidos 

opostos. Destacou que é necessário pensar num futuro a médio/longo prazo destas ruas e ao invés 

de seis, seria melhor que fossem feitas com sete metros para que possam trafegar com tranquilidade. 

Também registrou que conversou pessoalmente com a Prefeita pedindo a melhoria de algumas 

estradas. Sabem a dificuldade que hoje possuem com relação a caçambas, mas não podem se basear 

apenas nisso. Há muitas obras que estão em andamento em Rancho Queimado, mas não podem se 

desligar das estradas públicas, que são por onde escoam toda a produção agrícola do município. 

Mostrou uma postagem em rede social a Prefeita de uma estrada onde há valetas muito fundas, que 

por coincidência vai para o terreno de seu pai onde venderam algumas terras e há vários sítios. Há o 

risco de carros encalharem e não há nem ao menos sinal de telefonia para pedir ajuda. O Vereador 

disse que a Prefeita se comprometeu a iniciar as melhorias nesta estrada nesta semana e se isto não 

acontecer, registrou que faria uma Indicação na próxima semana. A respeito do assunto da semana 

passada em que falaram do Vereador Pedro, colocou que também falaram de sua pessoa. Foi 

averiguar e a pessoa estava em sessão. Sabe quem é e tem certeza que ela fará a leitura desta ata. 

Ela fez a seguinte colocação: “ – O Vereador Pedro votou contra, o Vereador Tiago questionou 

muito e quase votou contra”. Disse que se trata de alguém que está querendo denegrir sua imagem 

politicamente, pois ela apoia outra pessoa e isto já está declarado no Município. O Vereador 



afirmou que ela vai ler esta ata e quer que ela escute. Conversou pessoalmente com os monitores, 

pegaram a ata, leram e viram que em nenhum momento foi questionado o cargo de monitor. A 

única coisa que foi questionado foi a situação dos cargos do Executivo irem juntos com os do 

legislativo, que na sua opinião foi “empurrado de goela abaixo”. Se os Vereadores fazem uma 

emenda em um dos cargos do Executivo teria atrasado em uma semana a aprovação do Projeto e 

prejudicado todos os monitores, motoristas e demais profissionais da educação. Deixou registrado 

estas considerações pois a pessoa vai ler a ata, afirmou. O Vereador Marcelo cumprimentou a 

todos e registrou o dia agradável que tiveram hoje (01/03). Foi algo inédito a comando do Poder 

Executivo, um convite para que os Vereadores visitassem e fiscalizassem as obras em andamento 

no Município. Em todos os anos em que esteve como Vereador, registrou que esta é a primeira vez 

que isto acontece. Falou que hoje mostraram a harmonia e equilíbrio entre os Poderes. Alguns 

podem dizer que fiscalizar já é função do Vereador, e que o Executivo não precisa convidar os 

Vereadores a visitar as obras, porém não vê por este lado, mas sim o lado do equilíbrio e da 

maturidade; de como o trabalho está se desenvolvendo e funcionando. Foi muito bom esta visita as 

obras pois as vezes o Vereador não dá conta de todo o Município. Com certeza cada um se dedica 

um pouco mais na área em que mora e tem seu eleitorado e isto é normal. Geralmente é muito 

difícil alguém que consegue dedicar o mesmo tempo e atenção a sua comunidade e as outras. É 

muito bom ver o crescimento das comunidades, passar nos mesmos locais depois de tanto tempo e 

haver a troca de informações entre os Vereadores. Deixou registrado seu agradecimento à Prefeita 

pelo convite e pelo dia maravilhoso que tiveram. Comentou que hoje (01) não foi ponto facultativo 

pelo Poder Público Municipal, mas o comércio e a Cidade fizeram seu ponto como quiseram. O 

Poder Legislativo também está trabalhando e afirmou que por várias vezes vieram questionar o 

Presidente e os Vereadores, que os horários nunca fechavam com os interesses da comunidade. Que 

as pessoas gostariam de participar das sessões, mas os horários marcados não possibilitavam isso. Já 

tiveram sessões às 17h00min, às 18h00min, às 19h00min, e passaram também para as 10h00min. 

Houve sessões que também foram feitas às 16h00min e por regimento interno firmaram o horário 

de 17h00min. Hoje (01/03), veem o comércio praticamente fechado, poucas pessoas circulando e a 

sessão está praticamente vazia, então o problema da falta de participação não é o horário, e sim  

uma questão de interesse de cada um. Ressaltou que esta situação representa ao Vereador que a 

Cidade está muito bem. Se houvesse algo um pouco mais sério, uma confusão ou atrito no Poder 

Legislativo, ou uma ata mal redigida, à sessão estaria lotada. Mais uma vez afirmou que a Cidade 

está muito bem e fica muito feliz por isso. O Vereador Pedro cumprimentou a todos e disse ao 

Vereador Marcelo que pelo menos quando estão presentes as mesmas poucas pessoas de sempre, 

não surgem fofocas como as ocorridas na sessão retrasada. Deixou registrado o agradecimento a 

Prefeita pelo dia de hoje (01/03), e acredita que nenhum Vereador esperava que fosse tão produtivo. 

Pediu a Prefeita que isto se repita mais vezes. O Vereador Celso cumprimentou a todos e também 

falou sobre sua satisfação pelo dia que tiveram, dizendo que poderiam fazer esta visita às obras pelo 

menos duas vezes por ano. Colocou que nas comunidades os Vereadores passam toda semana, ou 

de quinze em quinze dias, mas esta iniciativa da Prefeita foi muito importante. Parabenizou a 

Prefeita e a equipe de Vereadores e disse que aguardaria a ordem do dia. O Vereador Vanderlei 

cumprimentou a todos e disse que concorda com o Vereador Celso que precisam passar nas obras 

do Município ao menos duas vezes por ano. Comentou que os Vereadores visitam as comunidades, 

mas é difícil o Vereador que consegue passar em todas as obras do município. Disse que procura 

fazer esta visita as obras pelo menos uma vez por semana e conversa com os funcionários para 

saber do andamento, mas esta visita com a Prefeita e todos os Vereadores foi muito importante. 



Visitaram dezesseis obras e puderem ver o valor incrível de cada uma e saber do montante total. 

Questionou quem diria que Rancho Queimado hoje teria capacidade de fazer tudo que está fazendo. 

Todo este crescimento é maravilhoso e tem certeza que o Município só vai prosperar cada vez mais, 

e isto é bom para todos. Agradeceu aos Vereadores que assinaram a Moção de Protesto e reafirmou 

que em sua opinião o atendimento da Central do SAMU não está bom. Espera que esta iniciativa 

surta efeito e contribua para uma melhor regulação na Central. O Vereador Soni cumprimentou a 

todos e agradeceu a Prefeita pelo dia. Falou que não se tratou de uma passeio, mas sim um dia de 

trabalho onde puderam verificar o andamento de dezesseis obras no Município. Comentou que não 

é qualquer Cidade do porte de Rancho Queimado que possui esta quantidade de obras sendo 

executadas. Conversou com a Prefeita sobre algumas questões e ela já ligou para os responsáveis 

para tentar resolver tudo que foi colocado. Destacou a importância de verificar e fiscalizar as obras 

para garantir que tudo seja bem feito. Fez um agradecimento em nome do senhor Edésio Machado, 

pelas melhorias feitas na estrada do Morro Chato. Há quatorze dias fez o pedido de melhorias no 

local e fica feliz que tenha sido atendido. Comentou que seria muito importante reunir Prefeita e 

Vereadores para fazer a verificação das obras pelo menos três vezes ao ano. Como o Vereador 

Vanderlei comentou, sabe que cada Vereador faz também suas visitas às comunidades para 

conhecer as necessidades dos munícipes. A Vereadora Juliane cumprimentou a  todos e também 

falou sobre o dia produtivo que tiveram e a importância de estarem juntos, Legislativo e Executivo. 

Comentou que o trabalho da câmara não é só na Casa, e foi importante acompanhar as obras e 

trocar ideias, pois são 16 obras muito importantes para o Município. Comentou que há algumas 

questões que os Vereadores fiscalizam e tentar resolver, conversando com a Prefeita que repassa 

para as empresas responsáveis. Referente a obra do Mirante é algo fenomenal para o município. 

Viram toda a estrutura que já foi montada e isso é maravilhoso para o turismo e também para os 

empreendimentos que já existem na Cidade. Falou sobre a importância dos Vereadores fazerem 

estas visitas e fiscalizações com mais frequência. A princípio definiram a próxima data para dois de 

abril, para que os Vereadores se reúnam, visitem as comunidades e haja essa troca de ideias. Cada 

um já faz seu trabalho individual nas comunidades e leva as demandas para a Prefeita, mas seria 

importante manter este elo entre os Vereadores. Há a questão partidária, mas isso já foi deixado na 

eleição, e agora este trabalho e união só vêm a somar ao Município. A Vereadora Maria 

Aparecida cumprimentou a todas e disse que não poderia deixar de falar também sobre o dia de 

hoje (01/03), que sem sombra de dúvida foi muito bom e proveitoso. Acredita que todos os 

Vereadores ficaram assustados com o tamanho das obras que a Prefeita está fazendo, e a única coisa 

que podem fazer é parabenizá-la e reconhecer seu trabalho. Não tinha ideia que havia tantas obras 

no Município e do valor que está sendo investido em Rancho Queimado, que é muito grande. 

Nenhum município está aos pés do nosso, afirmou a Vereadora, e realmente a Prefeita está de 

parabéns. Em novembro esteve em Brasília, juntamente com a Vereadora Juliane e o Vereador 

Tiago e levaram o pedido de uma ambulância do SAMU ao Deputado Carlos Chiodini. Ele esteve 

no Município no início de fevereiro, mas não pode estar presente na oportunidade pois estava com 

covid. Quando desceu do helicóptero, ligou para a Vereadora e ela lhe disse que era uma grande 

necessidade conseguirem uma ambulância nova para o SAMU. Explicou que a antiga ambulância 

que possuíam quando a Vereadora entrou, era de 2015 e estava em péssimas condições. A 

ambulância conseguida pela Prefeita Cleci há quatro anos, infelizmente também já está dando 

problema, pois percorre constantemente estradas de chão em Angelina, no Garcia e em tantos outros 

lugares. Nesta semana estavam atendendo Alfredo Wagner por que a ambulância de lá estava 

baixada, então não há como o carro aguentar. O Deputado Chiodini atendeu ao pedido feito pela 



Vereadora com uma emenda de R$ 283.817,000 (duzentos e oitenta e três mil e oitocentos e 

dezessete reais). A Prefeita disse que talvez a Prefeitura tenha que dar uma contrapartida, pois é 

provável que o valor não seja suficiente para comprar a ambulância, mas que o veículo será sim 

adquirido. Deixou registrado que nem sempre as viagens a Brasília são a passeio e que às vezes 

conseguem algum recurso sim. A Vereadora disse que aguardaria a ordem do dia. O Presidente a 

seguir passou a presidência para a Vice-Presidente Vereadora Maria Aparecida para que pudesse se 

pronunciar. A Presidente Interina concedeu a palavra ao Vereador Antonio que cumprimentou a 

todos. Registrou que o dia de hoje (01/03) foi diferente e na semana passada conversou com a 

Prefeita sobre a possibilidade de fazer uma visita nas obras. A Vereadora Juliane deu a sugestão 

para que fizessem isso no dia primeiro de março, e deu certo. Colocou que visitar as obras duas 

vezes ou uma vez por ano é muito, porque está há nove anos na Câmara e este tipo de coisa nunca 

havia sido feita. Comentou que sempre estará disposto para fazer esta visita as obras, em outras 

oportunidades que surgirem. O dia foi diferente, não falaram em política e apenas concentraram-se 

na importância de ver as obras que estão acontecendo. Nunca imaginou que seria feito três 

quilômetros de calçadas em Taquaras, pensava que era um trecho muito menor. Para isso a 

importância das visitas in loco. Explicou que pra ele, parar um dia de serviço para fazer estas visitas 

nas obras, é muito difícil. O que pode fazer é, ao passar nas comunidades, ver o que está sendo 

feito. Disse que estas obras não são mérito só da Prefeita, pois há uma equipe que a apoia, mas 

todos sabem do trabalho que ela tem feito e que se “largar de mão” as coisas não acontecem, 

afirmou o Vereador. Ninguém é insubstituível, mas a Prefeita Cleci está fazendo um trabalho 

diferente em Rancho Queimado. Colocou que seria muito importante pelo menos uma vez por ano 

reunir todos os Vereadores e a Prefeita Municipal e fazer novamente esta visita às obras. Também 

agradeceu o Vice-Prefeito por tê-los acompanhado e disse que ele não tem um cargo de expectativa, 

mas que faz um trabalho diferente; conhece muito sobre muitos assuntos e tem contribuído 

grandemente com o crescimento do Município. Deixou registrado que fizeram visita as seguintes 

obras: Escola Modelo do Cento, na adutora da Casan no Morro Chato, no Rio Scharf, na Piscina do 

Morro Chato, muro de arrimo no Morro Chato, pavimentação do Pinheiral, colégio Mariazinha em 

Taquaras, calçadas em Taquaras, Centro de Convivência e Posto de Saúde do Mato Francês, Escola 

Altamiro Diniz do Mato Francês, Mirante da Boa Vista, o Morangão no Centro, Colégio Menino 

Jesus no Centro, calçamento do Rio Capivaras, o Portal de Rancho Queimado e a Praça coberta. 

Comentou também que há obras por começar: o muro de contenção em Taquaras, o Centro de 

Convivência de Taquaras, o morro do Rio Knaul, o morro do Rio Pequeno, o morro da Terceira 

linha, o morro do Mato Francês e a reforça do Ginásio do Mato Francês, o Campo Society em 

Taquaras. São dezesseis obras em andamento mais oito que serão em breve iniciadas. O Vereador 

Tiago em aparte colocou que sobre as calçadas a Prefeita na época fez o projeto, bancou, correu 

atrás e buscou o dinheiro. Algumas pessoas disseram que na frente de suas residências não seria 

feito, mas ao iniciarem as obras e verem como estava ficando e que seria muito bom para a 

comunidade, acabaram cedendo e aceitando. Disse que é um grande projeto que vai facilitar muito a 

mobilidade urbana da comunidade e visitantes. A Presidente interina devolveu a presidência ao 

Vereador Antonio. 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. Nos Comentários Finais o Presidente informou que pelo Regimento Interno quem 

é o responsável por fazer a leitura da Mensagem Meditativa, da ata e de qualquer documento que 

chega à casa é o 1º Secretário. Conversou com a 1ª Secretária Juliane e hoje começou a fazer a 



leitura dos documentos.  Acredita que é importante seguirem o Regimento. O Vereador Soni 

comentou sobre a necessidade de os calçamentos serem feitos com sete metros, assunto comentado 

anteriormente pelo Vereador Tiago. Em frente a igrejas em dias de festas os carros estacionam dos 

dois lados, e se a pavimentação for feita muito estreita dificultará muito o tráfego de veículos de 

pequeno e grande porte. O Presidente ainda comentou que sobre a licitação das obras e a 

importância da terraplanagem. Quem está no Poder Executivo quer sempre fazer o máximo com o 

menor custo possível. Falou sobre a importância de quando forem feitas as obras, que tudo seja 

licitado, pois se houver algum problema podem cobrar melhorias. As empresas têm a 

obrigatoriedade de dar garantia pelo período de cinco anos. Viram que isto aconteceu em Mato 

Francês, em frente ao senhor Tadeu, na Invernadinha, e em muitas outras situações. Comentou que 

ao verem a obra do Pinheiral em que foi licitado também a terraplanagem, percebem a qualidade da 

obra entregue. Se acontecer algum problema naquele asfalto a empresa tem total responsabilidade 

por cinco anos. Acredita que seria mais importante fazer uma obra um pouco menor e licitar a 

terraplanagem junto, pois a garantia de qualidade é muito maior. O Vereador Tiago registrou que 

no dia 04 de março haverá um amistoso com pessoas mais idosas, e é um evento que vale a pena 

conferir. Também convidou a todos que quisessem participar de um torneio em Taquaras que 

começará de manhã e vai até o final da tarde. Sobre a Prefeita informou que foram em uma 

comitiva à Brasília, com pessoas não apenas da Granfpolis, mas de outras regiões do Sul. Comentou 

que a articulação da Prefeita é muito grande e foram inúmeros os problemas de outros municípios 

que conseguiu resolver e também agilizar recursos que estavam trancados como FNDE. Colocou 

que o Presidente concedeu uma diária, e o próprio Vereador custeou a passagem e o hotel, mas 

afirmou que vale a pena cada oportunidade que possuem para ir a Brasília. A cada vez, novas portas 

são abertas e conhecem novas oportunidades. Comentou que não concorda com tudo que a Prefeita 

faz, mas deixou registrado que essa mulher é um fenômeno. O poder de captação de recurso e a 

articulação dela dentro dos ministérios é um absurdo, algo estratosférico. Ela é reconhecida em 

todos os cantos.  Estiveram em alguns ministérios e faziam alguma solicitação e era negada, mas 

hoje todos os recursos que possuem são de emendas parlamentares, pois os deputados estão 

“nadando em dinheiro”. Reforçou a importância em pedir e aproveitar as oportunidades, tendo a 

persistência de ir à Brasília. Disse que a Prefeita sabe fazer isso muito bem e continuará na busca de 

recursos para Rancho Queimado. O Vereador Pedro registrou que alguns deram a sugestão de que 

fizessem a visita às obras uma ou duas vezes por ano. Lembrou que há obras que ficarão prontas em 

menos de seis meses e não custa à câmara organizar uma visita a uma obra específica e convidar a 

Prefeita para acompanhá-los. Acredita que seria mais interessante estarem inteirados sobre o 

andamento das obras com frequência, até para mostrar ao povo que estão trabalhando. O Presidente 

ainda concedeu a palavra a senhora Leonita que cumprimentou a todos. Disse que ninguém tem 

uma prefeita como a nossa e não sabe de onde ela tira tanta energia. Tem sido uma benção para os 

munícipes. Ela corre atrás de tudo e tira tempo pra tudo. Falou que o montante de recursos vindos 

para Rancho Queimado é muito grande e ninguém tem dúvida de que estão sendo bem aplicados, 

mas questionou como estas empresas estão entregando o trabalho que está sendo contratado. 

Destacou que é necessário ter um olhar muito crítico e atencioso a este ponto. Comentou que em 

seus passeis, às vezes para e observa as obras que foram feitas e repara em um piso mal colocado, 

uma fuga de três milímetros que foi colocada com seis; ressaltou que tudo pode ser feito com 

capricho do início à finalização da obra. Comentou que a fiscalização da obra é muito importante, 

pois depois de finalizada a correção é muito mais difícil. Acredita que o dever de fiscalizar as obras 

não é apenas dos Vereadores, mas de todos os cidadãos. Colocou que na licitação ganha o menor 



preço, mas não significa que tenha que ser a pior qualidade; é necessário que o material seja bom e 

o trabalho executado também seja muito bom. Comentou que gostaria de acompanhar os projetos 

do Município e citou o caso da revitalização da Praça de Taquaras onde será empregado o montante 

de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Fica feliz por conseguirem esse recurso, mas achou um 

valor altíssimo e gostaria de acompanhar o processo para saber o que, e como será feito. Pediu que 

quando for feito os projetos, as pessoas interessadas sejam chamadas a participar e dar ideias. 

Comentou sobre a piscina que está sendo construída no morro chato. Acredita que foi o melhor 

local que poderiam ter escolhido, mas há o problema de ser instalada ao lado da casa mortuária, por 

causa do barulho (caso haja sonorização para a prática esportiva). Também ressaltou que a piscina 

não pode ser muito pequena, pois ela deve ser pensada não apenas para idosos ou pessoas com 

deficiência, mas também para crianças e bebes recém-nascidos, jovens e adultos. Todos deveriam e 

poderiam usufruir deste conjunto esportivo que é a natação, e para isso é preciso que haja espaço. 

Visitou o local e mostraram como vai ser feito, mas acredita que o espaço da piscina é pequeno. 

Comentou que sobre as obras é muito importante pensar na drenagem. Aprendeu com um grande 

pedreiro que fez a obra da casa da senhora Dolores, o seu Deda, que todas as casas de Rancho 

Queimado, antes de serem construídas deveriam passar por uma drenagem, pois depois começam a 

surgir problemas no reboco e outros. A senhora Leonita ainda parabenizou os Poder Legislativo e 

Executivo, pois sabe o quanto trabalham, só queria contribuir sobre a importância de se ter um olhar 

de capricho nas obras da Cidade. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão e convocada a 

próxima para o dia 08 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 01 de março de 2022. 

 

Presidente:  

Secretário:  


