
ATA ORDINÁRIA Nº 06/2022 

ATA DA SEXTA 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. 

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

Municipal Irineu Bornhausen iniciou-se a Sexta 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 o Presidente solicitou que a 1ª Secretária fizesse a leitura da Ata Ordinária nº 02 de 

2022. A Ata foi posta em discussão e votação sendo aprovada por unanimidade. No Horário 

Político o Vereador Marcelo cumprimentou a todos. Colocou que no sábado (12/03) estavam com 

um paciente com câncer, em fase de quimioterapia e chegou a desmaiar. Disse que a Cidade da 

Esperança é um local religioso e não um local médico/ambulatório. Colocou que seus equipamentos 

são particulares e ao medir a pressão estava em 8/4, a glicemia em 50, estava saturando em 90 o 

oxigênio, e baixando muito rápido. Ela estava em uma hipovolemia, e precisam colocá-la no soro. 

A acompanhante pediu que o Vereador ligasse para o SAMU, e ele explicou que no local não 

pegava sinal de telefonia. A solução foi colocá-la em um carro e levar para o Hospital de Angelina 

que é o mais próximo. Afirmou que isto já aconteceu várias vezes e justifica que há necessidade 

urgente que haja outro sistema de comunicação com o SAMU, por que só por telefone com a 

Central não é possível (tratando-se do caso de sua comunidade e da comunidade do Vereador 

Pedro). A Vereadora Juliane cumprimentou a todos e destacou a reportagem noticiada no Jornal 

da SC no dia 12/03 feita com a Vó Nair e seu artesanato. Esta senhora de 96 anos começou com 

esta arte aos 70 anos e é um exemplo de vida para todos e um orgulho para Rancho Queimado. 

Informou que no dia 19 de março às 14h:00min será a homenagem em comemoração ao Dia da 

Mulher, no Ginásio de Esportes Dona Otília. A Vereadora disse que aguardaria a ordem do dia. O 

Vereador Soni cumprimentou a todos e disse que já conversou com a Prefeita sobre algumas 

demandas em seu gabinete. Agradeceu a Prefeita pelo projeto das galerias. Comentou que sua mãe e 

seu pai estão com alguns problemas de saúde, e fizeram alguns exames. O resultado de um deles foi 

entregue pela própria prefeita e agradeceu por isso. O Vereador disse que aguardaria a Ordem do 

dia. O Vereador Pedro cumprimentou a todos e fez o pedido a Secretaria de Obras para que desse 

uma atenção ao morro próximo a sua casa que é uma estrada municipal. O Vereador Celso 

cumprimentou a todos e disse que já falou sobre suas demandas com a Prefeita, e acredita que o 

Município está no caminho certo. Agora terão o projeto a respeito das galerias e vê que Rancho 

Queimado está cada vez melhorando. O Vereador disse que aguardaria a ordem do dia. O Vereador 

Tiago cumprimentou a todos e falou à Prefeita sobre a necessidade de um mutirão para que seja 

feito manutenção nas estradas. Disse que este é um problema crônico, mas assim como ela superou 

vários desafios, tem certeza que vai superar mais este. Sabe que possuem algumas dificuldades 



como maquinários quebrados, mas afirmou que precisam dar um jeito e concentrar as energias em 

atender a esta situação emergencial. O Vereador disse que aguardaria a ordem do dia. A Vereadora 

Maria Aparecida cumprimentou a todos e fez um agradecimento à Prefeita por ter atendido a um 

pedido feito por ela na semana passada a respeito de uma estrada. Sabem das dificuldades 

enfrentadas com os maquinários, mas sabem também que a Prefeita faz todo o possível para atender 

as necessidades da população. A Vereadora disse que aguardaria a ordem do dia. O Vereador 

Vanderlei cumprimentou a todos. Agradeceu a Prefeita por ter lhe ajudado em algumas demandas. 

Ressaltou que os Vereadores vêm para a sessão prontos, porque antes passam em seu gabinete, são 

sempre muito bem atendidos e trazem todas as demandas à ela. A Prefeita sempre dá um jeito de 

atender aos pedidos e afirmou que é uma guerreira. Agradeceu a Secretaria de Obras por ter 

atendido as necessidades da comunidade do Rio Pequeno. Infelizmente as chuvas de fim do dia 

acabam estragando o serviço feito, mas com estradas de chão é assim. Acredita que logo todos os 

morros estarão prontos e os problemas estarão resolvidos. O Vereador disse que aguardaria a ordem 

do dia. 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 do ofício de encaminhamento do 

PROJETO DE LEI Nº 03/2022 – “Dispõe sobre a criação do Programa Municipal ‘Troca Ponte’ e 

dá outras providências”, dado entrada na secretaria da câmara no dia 14 de março de 2022 às 

11h18min. O Presidente encaminhou o projeto para as comissões onde ficará em análise até a 

próxima sessão ordinária. Também foi feito a leitura do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 02/2022 – “Cria e acresce a Lei Complementar nº 01/2016 e dá outras providências”, dado 

entrada na secretaria da câmara no dia 15 de março de 2022 às 15h45min. O Presidente encaminhou 

o projeto para as comissões onde ficará em análise até a próxima sessão ordinária. A seguir foi feito 

a leitura do PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 01/2022 – “Que o Poder Executivo Municipal envie 

informações a respeito do atual Plano de Saúde contratado para os servidores”, requerido pelo 

Vereador Pedro Soares Neto. O Presidente solicitou que a Secretária Tamy encaminhasse o 

pedido ao gabinete da Prefeita Municipal. Ainda foi feito a leitura do REQUERIMENTO Nº 

01/2022 – “Que o Poder Executivo Municipal encaminhe ao Legislativo Municipal antes da 

publicação das licitações de obras ou serviços de engenharia, os projetos básicos e/ou executivo”, 

requerido pelo Vereador Tiago Schütz. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Tiago para 

que fizesse a defesa do requerimento. O Vereador Tiago colocou que o requerimento foi feito com 

o intuito dos Vereadores saberem como estão acontecendo e como serão feitas as obras do 

Município. Fizeram a visita às obras há pouco tempo, mas às vezes não possuem acesso aos 

projetos antes que aconteçam as licitações. Pediu que tenham acesso aos projetos antes de serem 

licitados, para que possam acrescentar e contribuir, ou até mesmo passar as informações para os 

munícipes, que muitas vezes os questionam como ficará determinada obra. O Presidente colocou o 

Requerimento em votação para que fosse dada sequência. Nenhum Vereador se opôs e o Presidente 

solicitou que a secretária encaminhasse o pedido ao gabinete da Prefeita Municipal. O Presidente 

concedeu a palavra para a Prefeita Municipal que cumprimentou a todos. A Prefeita colocou que 

sempre espera os Vereadores em seu gabinete às terças-feiras com um café, para que tirem todas as 

suas dúvidas, façam suas indicações e que consigam resolver as coisas dentro do gabinete. Pediu 

que fosse registrado que não iria responder aos requerimentos por escrito, e sim aproveitar sua 

presença em sessão para fazê-lo. A respeito do pedido de informação feito pelo Vereador Pedro, 

explicou que hoje o plano de saúde dos funcionários municipais é licitado. Em uma licitação 



passam várias empresas e ganha quem tem o menor preço e o Vereador Pedro sabe como funciona, 

pois já trabalhou na Prefeitura. Para que o contrato possa mudar é necessário que haja reclamações 

formais. Quem recebe estas reclamações é o RH, e a Prefeita afirmou que ou não há reclamações 

formalizadas no setor ou são poucas. Pediu ao Vereador que quando uma pessoa reclamar 

novamente para ele a respeito do plano de saúde, que informe sobre a necessidade de se conversar 

com o RH e que deixe registrado. Reforçou que o registro é a forma legal que possuem para retirar 

o plano. Explicou que hoje funcionário público não paga pelo plano de saúde, e por lei a Prefeitura 

tem que oferecer um plano de excelente qualidade. Reiterou o pedido aos Vereadores de que 

quando houver uma reclamação, que possam orientar dizendo sobre a necessidade de entrar em 

contato com o setor competente. O Vereador Pedro disse que poderia explicar para a pessoa a 

informação dada pela Prefeita, mas acredita que seria interessante haver uma reunião com os 

funcionários para repassar esta questão, para que não haja dúvidas e saibam a quem recorrer. A 

Prefeita colocou que foi chamado cada funcionário individualmente, fizeram a ficha, colocaram os 

dados e sabem como funciona. Cada um também recebeu os exames a que tem direito, onde e como 

podem ser realizados. Quando uma pessoa não for atendida por algum profissional, esta reclamação 

registrada no RH vai passar para o jurídico e a empresa será cobrada por que o médico não realizou 

o atendimento. A Prefeita informou que seu registro em ata serve como resposta aos 

questionamentos do Vereador Pedro. Ainda sobre as licitações, colocou que por mais que queiram 

que vença uma empresa excelente, é feito o processo licitatório e ela como Prefeita não participa 

desta parte e não recebe ninguém. Ganha quem oferece o menor preço, e infelizmente nem sempre é 

a empresa que fornece a melhor qualidade. Têm no quadro do seu gabinete anotado alguns projetos 

e indicações, e qualquer Vereador pode entrar na sua sala e perguntar a respeito de qualquer item; 

este mesmo acesso cada um tem no setor de licitação. Explicou que há muitos projetos e 

infelizmente não pode ficar correndo atrás de cada Vereador. O Vereador Tiago em aparte colocou 

que o intuito do Requerimento não é detalhar o projeto, mas sim que os Vereadores saibam 

arquitetonicamente como é que está acontecendo as obras; como é que vai ser o Morangão, como 

vai ser o campo, entre outros. Algumas pessoas chegam até o Vereador para saber como será o 

Morangão, e não sabe responder. A Prefeita disse que o Vereador tem livre acesso no setor de 

licitação. O Vereador Tiago disse que seu pedido é de que apenas fosse encaminhado um projeto 

simples, como o enviado às empresas que participarão da licitação; algo que fosse mais prático para 

os Vereadores, e que pudessem até mesmo ser encaminhado pelo WhatsApp em PDF, para que 

pudessem possivelmente opinar sobre algum ponto, se necessário, antes que a licitação acontecesse. 

A Prefeita disse que toda terça feira os projetos serão deixados à disposição no setor de licitação e 

engenharia para conhecimento do Vereador. O Vereador Marcelo também fez considerações sobre 

o assunto e disse que entendeu o que quis dizer o Vereador Tiago. Na verdade ele apenas está 

formalizando uma discussão na Câmara que vem sendo feita há tempo. Colocou que quando a 

Prefeita era Vereadora na Casa, houve o problema do calçamento do morro do Mato Francês. 

Diziam que a obra foi feita e os Vereadores não acompanharam a execução; assumiram que isso foi 

um erro e que não deveriam deixar isso acontecer novamente. Esta conversa vem desde aquela 

época e apenas agora foi formalizado pelo Vereador Tiago. Ressaltou que já é prerrogativa do 

Vereador fiscalizar as obras, e a Prefeitura tem que estar com as portas abertas para responder ao 

que o Vereador quiser saber, seja em qual área for. Ao visitarem as obras junto a Prefeita, algo 

inédito feito por esta Administração, mostrou que o trabalho está sendo participativo entre os 

Poderes. Entendeu o que o Vereador Tiago requereu, e também é testemunha de que esta discussão 

vinha sendo feito há muito tempo na Casa. Expôs que toda terça-feira os Vereadores podem ver no 



quadro de sua sala todas as obras em andamento e a Prefeita sempre se coloca a disposição para dar 

informações. Disse que cada Vereador sabe do seu tempo e não são todos que conseguem vir até a 

licitação e acompanhar as obras, mas ajudaria muito. Não entendeu o Requerimento como uma 

forma de cobrança, mas sim uma forma de participar e crescer.  O Vereador Tiago ainda 

questionou a Prefeita como poderiam visualizar os projetos antes de chegarem à licitação. Fez o 

pedido de que todos os projetos estruturais sejam encaminhados ao Legislativo antes de serem 

licitados para que possam saber como vai ser a ponte, o morangão, ou a piscina, por exemplo. Sente 

a necessidade de saber como será o projeto antes que aconteça, e possam informar aos munícipes 

que muitas vezes questionam sobre as obras. Destacou que não quer um projeto com o memorando, 

apenas uma foto, algo básico. Gostaria de ver o desenho em si de como vai ficar. Então quando o 

engenheiro aprovou o projeto e será encaminhado para a licitação, que antes encaminhe para o 

Legislativo uma foto do desenho em si para saber como vai ficar; basicamente isso. A Vereadora 

Maria Aparecida tendo a palavra informou que a Associação de Granfpolis juntamente com o 

Deputado Federal Daniel Freitas convidam para receber a Ministra da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos, Damares Alves. O Evento será realizado no dia 25 de março, às 17h00min na 

sede da Granfpolis. O Presidente registrou que o Pedido de Informação do Vereador Pedro foi 

respondido e o Requerimento do Vereador Tiago seria encaminhado. Colocou que o seu modo de 

agir é sempre ir até o setor de licitação ou com a própria Prefeita e tirar suas dúvidas, mas acha 

válido o pedido dos Vereadores e um direito que cada um possui. Nos Comentários Finais o 

Vereador Pedro informou que este pedido de informação não é pra ele, mas sim foi feito em nome 

dos funcionários públicos. O Vereador Vanderlei disse que entende o pedido feito pelo Vereador 

Tiago, mas também sempre que precisa de alguma informação tem feito o pedido para a Prefeita. O 

Vereador Soni colocou que na Terça-Feira passada antes de entrar na Prefeitura, duas funcionárias 

públicas também o cercaram para falar sobre o mesmo assunto colocado hoje pelo Vereador Pedro: 

problemas com o Plano de Saúde. O Presidente colocou que estava no processo e ele acredita que 

se tirarem esta empresa, os funcionários ficarão sem plano de saúde. Pensa que se agora está ruim, 

pode ficar pior. Os Vereadores fizeram mais algumas discussões sobre o assunto e chegou-se a 

conclusão de que realmente é necessário que seja feito o registro de reclamação no RH a respeito de 

problemas com o Plano de Saúde, quando houver. O Presidente registrou que na segunda feira 

(21/03) a Vereadora Maria Aparecida irá acompanhar a Prefeita em uma viagem à Brasília e será 

solicitada uma alteração no modelo da ambulância que ganharam, pois não se adequa as 

necessidades do SAMU. A Vereadora agradeceu a ele por ter dado esta oportunidade, mas o 

Presidente disse não se trata disso. Registrou que a passagem mais as diárias para Brasília sairá no 

custo de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mas quando a pessoa esta doente, e é aquela que com certeza 

vai reclamar que a Vereadora foi gastar dinheiro público, quando ela ligar para o SAMU ela vai 

esquecer que a Vereadora foi lá pedir. Lembra bem quando há alguns anos a Vereadora Maria 

Aparecida era Secretária da Saúde e foi a São Paulo acompanhando a Prefeita para ganharem uma 

ambulância nova para o SAMU, sendo que Rancho Queimado foi uma das poucas cidades do 

Estado que foram contempladas. Afirmou que se hoje possuem uma ambulância nova é por causa 

do esforço da Vereadora Maria Aparecida juntamente com a Prefeita. A Vereadora fez um pedido 

para o Deputado Chiodini e tem esta disponibilidade financeira da Câmara para fazer a viagem. Não 

está dizendo que a viagem é barata, pois realmente é caro, porém quando chegar na hora de uma 

pessoa ligar para o 192 e estiverem sem ambulância, irá lembrar-se de como saiu barato a viagem 

para conseguir a ambulância nova. Desejou uma boa sorte à Vereadora e sabe que a batalha não é 

fácil, pois se trata de uma troca. Afirmou que a Vereadora e a Prefeita não estão indo a passeio e 



sim a trabalho. Quando o Legislativo e Executivo vão a Brasília sempre vão com um objetivo. As 

viagens a Brasília não tem sido gastos, mas investimentos, na busca de recursos. A Vereadora 

Maria Aparecida agradeceu ao Presidente e o elogiou por ter a mente aberta, afirmando que está 

conduzindo a Casa com muita certeza no que diz e faz, e só tem a agradecer. Ficou preocupada com 

o custo da viagem, e se não fosse possível entenderia, mas segundo a Prefeita o que precisam 

resolver é direto no Ministério e vão tentar. Informou que a Secretária de Administração e Finanças 

sofreu um acidente e já estavam com uma ambulância reserva no SAMU, pois a conseguida pela 

Prefeita há alguns anos está dando problemas. A ambulância que conduziu a Secretária ao hospital, 

no meio do caminho estragou a sirene, então falou sobre a grande importância de terem uma 

ambulância muito boa para atender as pessoas. Não possuem médicos 24h na Cidade e nem 

Hospitais e o salva vidas de Rancho Queimado é a ambulância e os funcionários do SAMU. A 

Secretária elogiou muito a equipe que a atendeu e a Vereadora fica muito orgulhosa, pois é sua 

equipe de trabalho também. Afirmou que é de grande valia irem a Brasília e conseguirem a 

ambulância. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão e convocada a próxima para o dia 22 

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 15 de março de 2022. 

 

Presidente:  

Secretário:  


