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

Municipal Irineu Bornhausen iniciou-se a Quinta 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. Agradeceu a 

presença de todos em especial a do Dr. Armando Taranto Junior, demonstrando sua felicidade em 

vê-lo na Casa.  Falou que teve o prazer de ser Presidente quando iniciaram o tratamento precoce no 

município. Naquele momento fizeram uma reunião e não tem dúvida de que vidas foram salvas com 

aquela atitude; com a coragem do Dr. Armando e da Prefeita, em encaminhar o protocolo do 

tratamento precoce do covid. Afirmou que os cidadãos de Rancho Queimado têm muito a 

agradecer. No Pequeno Expediente o Presidente informou que as atas nº 03 e nº 04 seriam postas 

em votação na próxima sessão ordinária, pois a Secretária Tamy esteve positivada para covid por 

quase duas semanas e agradeceu a Deus que hoje estão todos juntos. Quebrando o protocolo o 

Presidente concedeu a palavra ao Dr. Armando que cumprimentou a todos. Falou sobre a situação 

em que estão, também após o que passou. Fica feliz ao ouvir o Presidente dizer que ficou doente 

enquanto também estava doente e recorreu ao trabalho eficiente das senhoras Maria Aparecida e 

Lucimara no Centro Covid, que foi medicado e agora está bem. O Dr. falou que acredita que é um 

predestinado. Quando veio para Rancho Queimado há 45 anos, não imaginava que iria passar por 

tanta coisa, principalmente há dois anos quando foi iniciado o tratamento precoce, e a Prefeita, 

Vereadores e Conselho de Saúde confiaram em sua proposta. Hoje só pode agradecer a todos e 

também ao povo de Rancho Queimado. Desde o início lutaram, brigaram e confiaram nisso e esteve 

em muitas reuniões e entrevistas de televisão explicando o que era a doença, para que o povo 

pudesse entender também como funcionava o tratamento. Muitos achavam que se tratava de uma 

infecção apenas do pulmão. Sabem que a doença começa numa fase inicial que pode ser totalmente 

sem sintomas, sintomas leves como uma gripe ou sintomas moderados; pode-se passar para uma 

segunda fase onde começa a atacar o sistema circulatório, com um processo inflamatório dentro das 

veias e artérias. Explicava de maneira mais fácil para que as pessoas pudessem entender dizendo 

para imaginarem que o pulmão é uma esponja; ao soprar na esponja de um lado para o outro o ar 

consegue passar. Ao pincelar azeite em um lado da esponja, faz com que o ar não passe mais ao 

soprar. O covid é assim, provoca um processo inflamatório no pulmão; o ar chega, mas não penetra. 

Conforme a quantidade de pulmão comprometido é que a pessoa tem mais ou menos sorte. Quando 

o vírus começou ele era altamente virulento e normalmente quando as pessoas chegavam ao estágio 

três da doença e eram internadas e intubadas, apenas 5% a 10% voltavam vivas. Com o tempo o 

vírus foi se modificando, e começando a atingir a população, criando a famosa imunidade coletiva. 



Sempre destacou que quanto mais pessoas pegassem o vírus, melhor seria, e a melhor vacina 

sempre foi a própria doença. Começou uma guerra contra o tratamento precoce; pensou-se na 

vacina, mas esqueceram-se da medicação. Com isso a pandemia foi se instalando e morrendo muita 

gente. Desde que se formou, sempre disse que ninguém morre antes da hora, e quem fica, fica pra 

contar a história. Questiona quantas destas pessoas que morreram, se tivessem tomado o remédio 

poderiam ter vencido a doença. Registrou que o Presidente da OMS, em um depoimento ontem 

(07/03) disse que não estava pedindo desculpas para ninguém, porém estava chegando à conclusão 

de que realmente a ivermectina e a hidroxicloroquina são os remédios mais indicados para combater 

o vírus. O mundo todo está recebendo esta notícia e se alguém vai ser responsabilizado por isso, só 

Deus sabe, afirmou o Dr. Armando. Falou que quando no Centro Covid um teste dá positivo, se a 

pessoa tem ou não sintomas, logo iniciam o tratamento.  Se o resultado dá negativo e se está sem 

sintomas, fornecem a ivermectina e monitoram o quadro. Se o resultado é negativo e a pessoa 

possui sintomas, ela é tratada, pois existem muito testes que dão falso negativo. O Dr. Armando 

disse que não fez o certo. Começou a ficar doente na sexta feira, fez o teste e deu negativo; no 

sábado começou a piorar, fez o teste e deu negativo; domingo fez o teste e deu negativo e só então 

começou a tratar. Começou a tomar a ivermectina, e sentiu uma melhora mas já estava no quinto dia 

da doença. Sua situação piorou, fizeram uma tomografia e chegou a estar com 80% do pulmão 

comprometido. Falou que foi entubado, e teve sorte de ainda possuir 20% de pulmão sem estar 

tomado pela doença. Também ressaltou que não teve pneumonia bacteriana o que o ajudou na 

recuperação. Depois do sexto dia o tiraram da intubação e comprovou que se for feito o tratamento 

certinho, a grande maioria consegue se salvar desta doença. Informou que hoje em Rancho 

Queimado possuem 3.441 pacientes atendidos; destes 871 foram positivados e medicados, e 

continuam com apenas dois óbitos em que: um não quis ser medicado e o outro foi contestado. O 

Dr. Disse que assim que saiu da UTI e foi pra casa, fez contato com Rancho Queimado e está 

fazendo teleconsultas. Ressaltou que está acompanhando e possuem pouquíssimos casos de 

complicações pós covid. Afirmou que saiu da UTI com as duas pernas e os dois braços paralisados 

e teve sorte de ter seu filho a seu lado desde o início da doença além do acompanhamento de sua 

filha que é fisioterapeuta. Tem certeza que, se Deus quiser, vai recuperar os movimentos que ainda 

não voltaram a sua normalidade. Afirmou que em Rancho Queimado não tiveram nenhum caso de 

complicação mais grave como foi a dele. Atende pessoas de Florianópolis e outras cidades do 

Estado, assim como também pessoas de São Paulo, e há muitos casos de complicações pós covid, 

principalmente em Florianópolis. Há pessoas que ficaram paralíticas, outras com o sistema nervoso 

totalmente abalado, pulmão totalmente afetado, casos de amputação de membros, e afirmou que até 

nisso Deus foi bom conosco, que os casos pós covid estão sendo controlados e não está havendo 

complicações. Dos 3.400 pacientes, 10 pessoas consultaram, era indicado o tratamento e não 

quiseram fazê-lo. Destas 10 pessoas, 6 depois voltaram e pediram a medicação e hoje estão bem; 

graças a Deus os outros que não quiseram também estão bem. Como médico, e por sua dedicação 

de uma vida toda em Rancho Queimado só tem a agradecer a todos, a Prefeita Cleci, a população 

que confiou, e disse que Deus foi muito bom, pois hoje está comprovado que o tratamento para o 

covid é o realizado na Cidade. Colocou que até mesmo as pessoas que dizem que não tomam o 

remédio, tomam também. O Dr. colocou que sua saúde ainda não está 100%, mas que já está pronto 

para trabalhar. Acredita que Deus ao ver sua situação, disse que sua missão ainda não tinha acabado 

na Terra, e principalmente em Rancho Queimado. Tem o compromisso com a população, com a 

Câmara de Vereadores e a Prefeitura e principalmente consigo, com sua realização pessoal. Espera 

que na próxima semana voltará ao trabalho, e enquanto puder irá trabalhar e atender a população. 



Disse aos senhores Vereadores que estavam de parabéns pela coragem de assumirem o tratamento 

precoce. Agradece também por que a sua internação serviu muito mais para divulgar o tratamento 

precoce, e não imaginam até onde está o nome de Rancho Queimado. Várias cidades de interior, 

tanto do Estado de Santa Catarina, como São Paulo e Rio de Janeiro, aprovaram decretos sobre o 

fato de a vacina não ser obrigatória e também não sendo obrigatório o uso de máscaras em locais 

abertos, e isto baseando-se em dois municípios: Lontras, do Vereador Rabuja e Rancho Queimado, 

da Prefeita Cleci. Falou sobre o Dr. Antônio Jordão que é o coordenador do Médicos para a Vida, e 

faz parte do Sistema se Segurança Nacional, responsável por coordenar as pandemias e tragédias 

nacionais. Este médico quando soube que estava doente e seria entubado, preparou um avião e iriam 

buscá-lo para fazer seu tratamento em São Paulo. Quando ficaram cientes de que estava internado 

com o Dr. Fernando, que faz um tratamento para combater o covid (como o feito em Rancho 

Queimado), souberam que seria bem cuidado, até porque muito provável não teria chegado com 

vida em São Paulo se tivesse que viajar de avião. Chapecó na semana passada noticiou que haviam 

feito o decreto de que a vacina e as máscaras não eram mais obrigatórias. Antes disso o Prefeito 

ligou para ele e para a Prefeita Cleci (que já havia feito o Decreto) e também ligou para Lontras 

(onde a Câmara de Vereadores tinha feito a lei sobre o mesmo assunto), ou seja, tomaram por base 

o que Rancho Queimado e Lontras haviam feito, e isto a grande mídia não divulga. O Dr. Armando 

disse que baseado na sua doença, mais uma vez Rancho Queimado se sentiu valorizado e 

continuará. O tratamento vai continuar e se Deus quiser, cada vez terão resultados melhores. 

Agradeceu aos senhores Vereadores pela atenção e pelas orações, que foram muitas. Afirmou que 

continuarão juntos nesta luta e se Deus quiser a vitória será maior ainda. O Presidente agradeceu ao 

Dr. Armando por tudo que fez e continua fazendo pelo Município. Lembrou que a senhora Salete 

conta relatos de que quando o Vereador Tiago e seu irmão nasceram, o Dr. improvisou uma 

incubadora em Taquaras, e muito provável que não teriam sobrevivido se não fosse a dedicação e 

cuidado deste médico tão importante para a Cidade. A maioria das pessoas de Rancho Queimado 

têm uma história com o médico no Posto de Saúde que já atende há 45 anos. Agradeceu ao Dr., 

Armando pelas palavras, e disse que é um motivo de grande felicidade sua presença em sessão. 

Orou muito por ele, até mesmo por que estava em isolamento com covid no mesmo período. 

Demonstrou sua felicidade em poderem receber do Dr. na Casa Legislativa. O Presidente também 

agradeceu a parceria da Prefeita e lembrou que era Presidente quando o tratamento precoce foi 

adotado. O senhor Marcos era Secretário de Saúde, e foi uma decisão de coragem por que quem 

bateu de frente no início foi a Prefeita, o Dr. Armando e o próprio Vereador Antonio, Presidente do 

Legislativo à época. Ressaltou que esta decisão não foi tomada do dia para a noite, mas sim foi feito 

um estudo pelo Dr. Armando. Não se sabe quantas vidas foram salvas pelo tratamento, mas acredita 

que são muitas. O Presidente ainda concedeu a palavra a funcionária da Câmara Municipal, Tamy 

que fez agradecimentos ao Dr. Armando por toda a atenção que teve com ela e sua família, que 

positivaram para covid. Afirmou que mesmo no fim de semana o Dr. os atendeu por telefone, com 

muito carinho e atenção, assim como a senhora Maria Aparecida e a senhor Lucimara que 

tranquilizaram a todos e deram todas as orientações, acompanhando todos os dias de tratamento 

com mensagens perguntando se todos estavam bem. Agradeceu também a Prefeita Cleci e toda a 

equipe de saúde por toda a dedicação. O Presidente colocou que assim como a fala da funcionária 

Tamy, acredita que haveria mais uns 800 depoimentos como estes a serem dados por munícipes que 

foram atendidos pelos profissionais do Centro Covid. Estas pessoas são gratas pela coragem 

daquele momento em terem aceitado o desafio, e confiado na medicação proposta pelo Dr. 

Armando. No Horário Político a Vereadora Maria Aparecida cumprimentou a todos e disse que 



com certeza quando viu hoje o Dr. Armando a sensação foi de alívio, de vê-lo em pé, andando. 

Afirmou que ela e toda a população só têm a agradecer ao Dr. Armando, pois vê como as pessoas 

chegam no Centro Covid e como elas saem depois que todo o tratamento é feito. Ressaltou que a 

pandemia da ômicron agora é mais leve, mas mesmo assim as pessoas buscam e acreditam no 

tratamento do Dr. Armando. Alguns infelizmente criticam, e está muito revoltada se escuta alguém 

falar mal da secretaria da saúde municipal, por que acredita que para criticar algo, é preciso pelo 

menos fazer igual ou melhor. Parabenizou o Dr. Armando e afirmou que com certeza muitas vidas 

foram salvas por ele. Fica feliz e emocionada de vê-lo presente em sessão. O Dr. sabe também o 

que ela passou nas duas vezes que foi infectada pelo vírus. Desta vez quando começou a ficar rouca 

já começou o tratamento. Fez o teste, deu positivo e não acreditou, tanto que no outro dia fez o PCR 

para ter certeza, mas mesmo assim continuou a medicação pois acredita no tratamento do Dr. 

Armando. Comentou que são muitas as pessoas de Florianópolis e de outros lugares que chegam na 

Cidade e imploram a medicação. A Prefeita já liberou e às vezes ligam para o Dr. Armando pedindo 

orientação para tratar pessoas de outras cidades, porque a Prefeita disse que o tratamento é para ser 

dado a todos. Comentou que é muito triste quando uma pessoa chega a um posto de saúde, testou 

positivo, está com muita dor e febre e apenas receitam um dipirona. Se alguém não acredita no 

tratamento que é feito em Rancho Queimado, deveria antes ver como é a sensibilidade do Dr. 

Armando, da Prefeita e do Secretário de Saúde em tratar as pessoas. É uma grande felicidade e uma 

sensação de alívio o fato do Dr. Armando estar presente em sessão hoje. Orou muito por sua 

recuperação e tem certeza de que ficará por muito anos ainda ajudando a população de Rancho 

Queimado. Como disse a funcionária Tamy, sabe de muitas vezes em que o Dr. atendeu pessoas à 

noite, aos sábados e domingos e o Dr. não tem hora para atender a quem precisa. Não houve 

nenhuma vez em que precisou ligar para o Dr. que ele não a atendeu; pode não responder na hora, 

mas se está viajando para Joinville, o Dr. para o carro em um lugar que pega melhor o sinal, faz a 

receita e envia para ela. Afirmou que sua gratidão representa também a gratidão de todo o povo que 

pegou covid. Agradeceu também o apoio da Prefeita Cleci e do Secretário Nazareno. A Vereadora 

ainda comentou sobre o Dia da Mulher. Parabenizou a todas as mulheres presentes e comentou que 

neste dia recebem muitas homenagens e bilhetes e recebeu um que gostou muito e fez a leitura em 

sessão: “Existem mulheres fortes e existem mulheres que ainda não descobriram a sua força. Feliz 

dia da Mulher! ”.  A Vereadora disse que aguardaria a ordem do dia. O Vereador Celso 

cumprimentou a todos e disse que o Dr. Armando já salvou a vida de muitas pessoas e fica feliz por 

estar presente em sessão, pois foi uma batalha para que pudesse se recuperar. Em sua casa pegaram 

covid mas não passaram muito mal, porque foram tomando os medicamentos assim que 

apresentaram os sintomas, e mesmo antes que eles aparecessem. Acredita que isso foi decisivo para 

que logo recuperassem a saúde. Afirmou que a palavra ao Dr. Armando é gratidão. O Vereador 

disse que aguardaria a ordem do dia. O Vereador Pedro cumprimentou a todos e disse que quem 

mora em Rancho Queimado com certeza já passou pelas mãos do Dr. Armando, e afirmou que a 

Cidade tem sorte em ter este grande médico aqui. Comentou que a pedido dos funcionários gostaria 

de fazer alguns questionamentos sobre o plano de saúde que é oferecido pela Prefeitura. Parece-lhe 

ao escutar as reclamações de algumas pessoas que o Plano não é muito atuante, e que levam de três 

a quatro dias para responder mensagens no WhatsApp. Alguns funcionários até pediram para que o 

plano voltasse a ser o da Unimed. O Vereador Vanderlei cumprimentou a todos e disse que ficou 

feliz em ouvir as palavras da funcionária Tamy, e disse que resumiu o que todos gostariam de dizer 

para o Dr. Armando, que cuidou da saúde de todo mundo em Rancho Queimado. Quando o viu hoje 

foi obrigado a lhe dar um abraço e ele sabe do carinho que possui por sua pessoa e pelo seu 



trabalho. O Dr. lhe atendeu quando ele e sua esposa pegaram covid e passaram muito mal. Sempre 

diz para todos que se não fosse o tratamento precoce que o Dr. Armando junto com a Prefeita e o 

Secretário implantaram, talvez ele e sua esposa não estivessem aqui. Comentou que nunca precisou 

de hospital, e a única coisa que o deixou de cama foi o covid. Graças a Deus começou o tratamento 

logo no início dos sintomas. Disse que com o irmão do Vereador Tiago também aconteceu o 

mesmo, e se não fosse este tratamento talvez não tivesse sobrevivido. Emociona-se ao falar sobre o 

assunto por que sentiu na pele o quando é ruim os sintomas do covid. Afirmou que é lamentável que 

a grande mídia colocou panos em cima, porque não acreditavam. Comentou que o trabalho feito 

pelo Dr. Armando e pela Prefeita Cleci foi grandioso, mas não foi reconhecido pela mídia e apenas 

agora a OMS está reconhecendo a eficácia da medicação para tratamento do covid. Acredita que 

agora será reconhecido todo o trabalho desenvolvido pelo Dr. Armando e pela Prefeita Cleci e tudo 

que foi feito pelo povo de Rancho Queimado, e até mesmo o atendimento a pessoas de outras 

cidades. O Vereador ainda desejou um “Feliz dia das Mulheres”, e disse que no mais aguardaria a 

ordem do dia. O Vereador Marcelo cumprimentou a todos em especial as mulheres presentes, 

dizendo que é um dia especial que serve para nunca esquecerem que todo dia é dia da mulher e 

como os homens precisam delas, pois é uma questão de equilíbrio. O Vereador cumprimentou o Dr. 

Armando e disse que depois do Vereador Antonio, também pegou covid, e foi o último Vereador a 

ser infectado pelo vírus. A Vereadora Maria Aparecida o questionou no Centro Covid se iria querer 

levar a medicação, e respondeu de pronto que sim. Afirmou que teoria e prática precisam estar 

juntos e se defenderam tanto o tratamento precoce e compraram tanta briga, é lógico que iria fazer 

uso da medicação. Tiveram uma briga política muito grande no Estado e o Dr. Armando disse que 

com o tempo iriam saber quem estava certo ou errado. Falou ao Dr. que de uma coisa nem ele nem 

a Administração atual será penalizada, que é a omissão. Naquele momento o povo precisava de uma 

resposta, de uma segurança e sabem que o fator psicológico também afetou muito pois a quantidade 

de mortes que estavam vendo diariamente, teve um peso mais forte que um câncer. Quando uma 

pessoa pegava covid a primeira coisa que vinha a mente é que iria morrer, era sinônimo de morte. 

Isso psicologicamente afetou muito as pessoas. O povo de Rancho Queimado precisava de uma 

resposta de segurança e o Dr. Armando apresentou uma saída. A primeira coisa que fez ao ser 

infectado foi pegar seu kit e começar a medicação e a princípio ficou sem sequelas. Colocou que 

ficar doente no seu ponto de vista não é desonra nenhuma. É como se tivessem que provar alguma 

coisa, mas ninguém é invencível, e no momento da doença se a uma pessoa está tranquila em casa 

ou entubada em um hospital, aquele é um momento de conversação com Deus, e Ele sabe o que vai 

fazer naquele momento. Cada pessoa tem que passar por aquilo que tem que passar, afirmou o 

Vereador. O Dr. Amando é prova de tudo que defendeu até agora e de que o tratamento funciona: 

tomou a medicação e está de volta. Deu as boas-vindas novamente ao Dr. Armando falando sobre o 

apreço que tem por sua pessoa, com muitos anos de convivência e que orou muito por sua 

recuperação, assim como o fez toda a Cidade. A Vereadora Juliane cumprimentou a todos em 

especial todas as mulheres parabenizando-as. Resumindo as palavras do Vereador Marcelo 

afirmando que realmente: “atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher”. Falou 

sobre a alegria do dia de hoje em ver o médico da Cidade, o Dr. Armando de volta. Com certeza 

houve uma corrente muito grande de orações por sua recuperação e que a palavra é gratidão por 

tudo que tem feito pelo povo de Rancho Queimado. Agradeceu por ter respondido suas mensagens 

quando seu marido pegou covid, e o Dr. mesmo ainda se recuperando, a atendeu por telefone. 

Afirmou que na hora do aperto, sempre lembram do Dr. Armando que já fez tanto por todos os 

munícipes. Agradeceu também a Vereadora Maria Aparecida por todo o apoio. Mais uma vez falou 



sobre a gratidão pela melhora da saúde do médico e desejou que logo pudesse voltar aos 

atendimentos no posto de saúde. Também relatou que na semana passada no dia primeiro de março 

fizeram a visita às obras e ficaram todos felizes e admirados em ver o progresso da Cidade. Em 

algumas placas viram as informações das obras, mas em conversa posterior falaram sobre a 

possibilidade de um relatório simplificado para que tivessem em mãos as informações sobre 

valores. Assumiu a execução do documento e informou que das 15 obras que estão em andamento 

passam de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) o valor investido no Município, fora as outras 

obras que serão iniciadas. Recebeu uma mensagem da Prefeita no dia de hoje: “Seja uma mulher 

que inspira outras mulheres”. Afirmou que a Prefeita não inspira as mulheres apenas na questão da 

política, mas também pelo desempenho e dedicação em buscar recursos para o Município. A 

Vereadora disse que aguardaria a ordem do dia. O Vereador Soni cumprimentou a todos. 

Agradeceu também ao Dr. Armando por ter o atendido quando esteve com covid. Ligaram para ele 

às 22h00min para saber qual seria o melhor tratamento para a doença, já que tinha muita febre. 

Demonstrou sua gratidão por toda a atenção e por sempre cuidar tão bem do povo de Rancho 

Queimado. Parabenizou a todas as mulheres por seu dia, e afirmou que um homem sem uma mulher 

não e nada, em seu ponto de vista. O Vereador disse que aguardaria a ordem do dia. O Vereador 

Tiago cumprimentou a todos em especial o Dr. Armando e disse que sabem de sua história e de seu 

irmão, e que devem a vida a ele. Parabenizou o Dr. Armando, a Prefeita o Poder Legislativo e 

Executivo da última gestão por que são pessoas de coragem que assumiram riscos. Quando 

ninguém no Brasil queria fazer, Rancho Queimado fez, então tem que ter muita coragem; é 

necessário que sejam pessoas diferentes para tomar esta atitude. Confessou que quando soube que o 

médico estava entubado, seu coração bate forte, pois todos sabem o símbolo que é para Rancho 

Queimado, é o herói da Cidade. Acredita que todas as pessoas que pegaram ou não covid, ao 

saberem que estava internado, oraram por sua recuperação, e fica imensamente feliz em vê-lo bem 

hoje e presente na sessão da Casa. Falou um pouco sobre a situação das estradas e pediu 

providências à Prefeita, sendo que em virtude das últimas chuvas, muitas precisam de melhorias. O 

Secretário Alceu está fazendo o possível para atender a todas as demandas, pois há muitos 

maquinários em manutenção. Na última viagem a Brasília, fizeram a solicitação de mais caçambas 

para poder ajudar a Secretaria de Obras. Foi atendido a uma situação de emergência no Faxinal, 

onde havia pontos muito críticos, e agradece ao Secretário pela atenção. Comentou sobre o evento 

que tiveram no Ginásio de Esportes Dona Otília na sexta feira, muito prestigiado e elogiado por 

todos. Acredita que este tipo de evento deve se repetir. Parabenizou todas as mulheres e como disse 

a Vereadora Juliane: “Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher”. O Vereador 

disse que aguardaria a ordem do dia. O Presidente a seguir passou a presidência para a Vice-

Presidente Vereadora Maria Aparecida. A Presidente Interina concedeu a palavra ao Vereador 

Antonio que cumprimentou a todos. Cumprimentou a todas as mulheres presentes em sessão e 

acredita que logo os assentos no Poder Legislativo serão na maioria ocupados por elas, pois estão 

dominando o mundo. Cumprimentou de maneira especial ao Dr. Armando e afirmou que ao vê-lo 

seu coração bateu forte. Todos sabem de sua história e da importância que tem para o Município. 

Saber por tudo que passou e hoje estar presente em sessão é um motivo de grande alegria e gratidão. 

Logo depois que foi desentubado, no outro dia já queria voltar a trabalhar, por isso diz que este 

homem é um fenômeno. Todos os Vereadores pegaram covid e são todos gratos a ele. Assim como 

o fez a Tamy, acredita que se toda a pessoa que fez o tratamento tivesse a oportunidade de vir à 

Câmara, falaria o mesmo com muita gratidão. Falou mais uma vez que tem muita gratidão à Prefeita 

por ter a atitude de coragem em um momento em que todos precisam de uma saída. Ressaltou que 



se a Prefeita tivesse se negado ao tratamento apresentado pelo Dr., não sabe o que poderia ter 

acontecido. Falou que o médico deu uma possibilidade das pessoas se salvarem. Registrou a 

passagem do Dia da Mulher e comentou que iria falar um pouco diferente a frase dita por alguns 

colegas: “Ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher”. Antes os homens sempre 

ficavam a frente de tudo, e as mulheres ficavam lá atrás cuidando das coisas de casa. Hoje as coisas 

são diferentes e as mulheres podem estar onde quiserem. Lugar de mulher é onde ela quiser, 

afirmou. Tiveram este exemplo quando nas últimas eleições concorreram duas mulheres, e não 

tinham opção, seriam mandados por uma mulher na Prefeitura. Ficou muito contente que sua 

escolhida foi eleita e percebe claramente o empoderamento das mulheres em todos os setores. O 

Vereador disse que aguardaria a ordem do dia. A Presidente Interina devolveu a presidência ao 

Presidente Antonio. Quebrando o protocolo o Presidente concedeu a palavra para a Prefeita Cleci 

que cumprimentou a todos. Cumprimentou em especial o Dr., Armando e disse que sua maior 

alegria foi quando ouvi sua voz ao telefone assim que saiu do hospital. Logo falou que gostaria de 

voltar a atender as pessoas que precisavam de tratamento, mesmo de casa, pois ainda não estava 

totalmente recuperado. Quando foi visitá-lo já estava com muitas receitas e sabendo de todos os 

pacientes; o médico é uma pessoa que não para, sempre muito ativa e preocupada com todos, e é 

por isso que se identifica tanto com ele. A Prefeita contou um pouco sobre a trajetória e os desafios 

que tiveram até chegarem aqui, e como o estudo do Dr. Armando a respeito do tratamento precoce 

deu esperança a todos. Tiveram muita burocracia para comprar os remédios, e muitas dificuldades 

como na reunião do Conselho de Saúde onde uma parcela de 90% não queria este tratamento. Havia 

uma hipocrisia muito grande e isso só acabou a partir do momento em que passaram uma lei na 

Câmara aprovando uma gratificação para quem trabalhasse no Centro Covid. Após isso, pessoas 

que falavam mal do tratamento, começaram a serem os maiores defensores. Receberam muitas 

críticas quando fizeram o decreto do tratamento precoce, e a mídia foi contra tudo que vinha sendo 

feito na Cidade dizendo que não era eficiente, inclusive sofreram muitas ameaças por telefone. Hoje 

afirma que tudo isso valeu a pena, pois percebem que os resultados são muito positivos. Agradeceu 

de coração o Dr. Armando e afirmou que fariam tudo de novo, pelo bem do povo de Rancho 

Queimado. Agradeceu a toda a equipe da saúde por todo o trabalho que tem sido feito. Também 

estendeu sua gratidão ao Vice-Prefeito, à Secretária Kety a aos demais Secretários que acreditaram 

e os apoiaram. Agradeceu também aos Vereadores que sempre têm caminhado junto ao Executivo. 

A Prefeita também aproveitou a oportunidade e parabenizou as mulheres, Vereadoras, Secretárias, 

donas de casa, e disse que cada uma está no lugar onde quer. Muitas possibilidades passam e alguns 

dizem que não possuem sorte. Ainda dizem que negros, ou brancos ou mulheres precisam de cota, 

mas acredita que ninguém precisa disso. O que as pessoas precisam é de oportunidades e é 

necessário mostrar o potencial, independentemente de ser homem ou mulher. Muito se fala do 

empoderamento das mulheres, mas há mulheres que querem e precisam ficar onde estão. Quando se 

tem oportunidade é preciso fazer o certo, ter lealdade, gratidão, fazer o bem para as pessoas. Para 

finalizar a Prefeita agradeceu o companheirismo dos Vereadores em ter ido visitar as obras. Diz que 

cada obra é um problema e se ficarem sentados e não buscarem dinheiro as coisas não acontecem. 

Explicou que para uma obra sair é preciso seguir muitos passos. Começa na Prefeitura com a 

indicação para os Deputados, a verba chega e vai para a Caixa Econômica, há o projeto, vistoria, 

licitação... há muita burocracia até que uma obra chegue a ser feita. A respeito da licitação colocou 

que ganha a empresa que estiver adequada para fazer aquilo, e não a empresa que querem. Das 

empresas que participam do certame algumas são boas, outras não tão boas, por isso há um trabalho 

muito grande para fiscalizar estas obras. Quando há algum problema a empresa é notificada, e 



quando acontece isso ela não volta a participar de licitações por que a quantidade de obras em 

Rancho Queimado é muito grande e são muitas as empresas que querem participar. Colocou que é 

muito importante está fiscalização por parte do Legislativo. A Prefeita também agradeceu aos seus 

Secretários em especial do Secretário de Obras Alceu. Colocou que está dando os trinta dias e cada 

um tem a sua vida. Explicou que ele é motorista efetivo da saúde, e está perdendo dinheiro próprio 

para ajudar a Administração Municipal. Agradeceu publicamente por todo o trabalho, por estar 

junto ajudando para que o Município fosse para frente. Até o final do mês de março o Secretário de 

Obras será o senhor Alceu, e após assumirá a pasta o Secretário Alexsandro Erhardt. Pediu 

paciência à população pois faz quatro anos que compraram os maquinários que hoje possuem. Os 

maquinários vão quebrando e vão sendo arrumados. Nos primeiros meses as oficinas ficaram muito 

cheias de ônibus e carros da saúde, e agora está voltando ao normal e atendendo principalmente os 

maquinários de obras. Informou que furou o pneu do rolo nesta semana, mas é preciso fazer a troca 

também de outras peças quando isso acontece, então é muito moroso. Sabem que se forem passar a 

patrola em um morro com muita pedra, não adianta fazer o serviço sem que passem também o rolo. 

Então reforçou o pedido de calma pois tudo está no planejamento. Por muito tempo as estradas 

estiveram boas, mas quando chove dá aquela lavada nas estradas e infelizmente a maioria das 

pessoas não fazem uma valeta, ou um pequeno reparo que ajude para que o problema não se torne 

maior. Tudo é o poder público quem tem que fazer, então pediu paciência que tudo aos poucos vai 

se ajeitar. A Prefeita agradeceu o espaço ao Presidente. 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 ainda solicitou que a 1ª Secretária fizesse a 

leitura da INDICAÇÃO Nº 03/2022 – “Que o Poder Público municipalize ruas na localidade de 

Linha Scharf”, proposta pelo Vereador Soni Guckert. Foi concedido a palavra ao Vereador Soni 

Guckert para que fizesse a defesa da Indicação. O Presidente solicitou que a Secretária 

encaminhasse a Indicação à Prefeita Municipal. A seguir o Presidente solicitou que a 1ª Secretária 

fizesse a leitura da INDICAÇÃO Nº 04/2022 – “Que o Poder Executivo instale câmeras de 

monitoramento e melhore a iluminação no entorno do ginásio municipal da sede”, proposta pelos 

Vereadores Pedro Soares Neto, Celso Schafer Filho e Soni Guckert. Foi concedido a palavra aos 

Vereadores proponentes para que fizessem a defesa da Indicação. O Presidente solicitou que a 

Secretária encaminhasse a Indicação à Prefeita Municipal. Nos Comentários Finais o Presidente 

concedeu a palavra para o Pastor Sérgio que cumprimentou a todos. Disse que para ele o começo 

do ano também foi muito complicado. No dia 24 de dezembro seu pai foi internado com pneumonia 

dupla e infecção renal no hospital regional, e os médicos os preparavam por que era muito provável 

não conseguiria se recuperar. Simultaneamente sua pessoa teve herpes zoster na perna, que foi 

muito forte, e até que soube o que era e começou a tratar a situação ficou muito complexa, tanto que 

ainda não está totalmente recuperado. Veio em sessão para agradecer e dizer que o Dia da Mulher 

também é o dia da saúde, por que o que o Dr. Armando fez por Rancho Queimado foi e é muito 

importante. Agradeceu a Prefeita, ao Secretário de Saúde e também o Dr. Alexandre que está 

fazendo um trabalho muito intenso com os idosos, incluindo seu pai que está acamado, e graças a 

Deus sobreviveu. Através da Secretaria de Saúde conseguiram uma cama hospitalar, pois seu pai 

precisa que todos os cuidados sejam feitos na cama. Ele está muito fraco e o Dr. Alexandre tem o 

visitado assim como o enfermeiro Frederico. Tudo isso é por causa de sua idade avançada pois 

completará 92 anos em 17 de abril. Expressou sua gratidão pela ajuda que tiveram, até mesmo com 

ambulância, e parabenizou a equipe de Saúde em nome da Prefeita Municipal, pois sabe que em 



muito as coisas dependem de sua dedicação e é uma mulher inspiradora. Parabenizou também o 

gabinete dentário, pois esteve em sua inauguração. Destacou a importância da saúde, e já falou para 

a Prefeita, mas gostaria de deixar público que o Município está acertando. A Vereadora Juliane 

ainda agradeceu a funcionária Luísa pelos meses de serviço prestado na Câmara Municipal, e 

colocou que não é uma despedida, mas sim um até breve, pois manterão contato mesmo fora da 

Câmara Municipal. O Presidente também afirmou que pessoas como a Luísa vem para somar, e 

sempre são bem-vindas, até mesmo já a convidou para morar na Cidade pois ela gosta muito de 

Rancho Queimado. O Vereador Celso ainda parabenizou as mulheres pela passagem de seu dia, e 

agradeceu a funcionária Luísa pelos meses de parceria e amizade na Câmara Municipal. Nada mais 

havendo a tratar foi encerrada a sessão e convocada a próxima para o dia 15 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 08 de março de 2022. 

 

Presidente:  

Secretário:  


