
ATA ORDINÁRIA Nº 08/2022 

ATA DA OITAVA 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, Maria a. s. m. abreu, PEDRO S. NETO, SONI GUCKERT, TIAGO SCHÜTZ, 

VANDERLEI DA SILVA. 

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

Municipal Irineu Bornhausen iniciou-se a Oitava 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. A seguir o Presidente solicitou que a 1ª Secretária fizesse a leitura de uma mensagem 

meditativa. O Presidente a seguir justificou a ausência do Vereador Marcelo em sessão, pois teve 

um compromisso em Florianópolis, impossibilitando que chegasse a tempo. No Pequeno 

Expediente o Presidente informou que as Atas ordinárias nº 04/2022, nº 05/2022, nº 06/2022 e nº 

07/2022 foram encaminhados para os senhores Vereadores. As Atas foram postas em discussão e 

votação sendo aprovadas pelos Vereadores presentes. No Horário Político o Vereador Soni 

cumprimentou a todos e deixou sua gratidão a Prefeita por ter atendido ao seu pedido feito na 

semana passada. A comunidade de Linha Scharf agradeceu por ter sido tapado o buraco. Também 

agradeceu o Secretário de Obras pelo serviço. Falou que está há muito tempo pedindo melhorias na 

rua do senhor Lindolfo. Colocou que fez a roçagem das beiras de estrada da rua e também refez a 

cerca no local. Conversou com a Prefeita e assim que possível será melhorado aquela saída. Expôs 

sua gratidão em ter conversado com o senhor Lindolfo que autorizou que fizessem as melhorias, 

pois a rua é muito estreita e a saída é muito ruim. O Vereador Pedro cumprimentou a todos e disse 

que aguardaria a ordem do dia. A Vereadora Juliane cumprimentou a todos. Deixou registrado que 

no final de semana teve a oportunidade de conhecer a “Unika” no Mato Francês, e destacou a 

receptividade do senhor Bruno e toda a sua equipe. É uma experiência muito interessante ir até o 

local e conhecer o processo de produção da cerveja. Ressaltou que recentemente a Unika foi 

premiada, e sem dúvida é a segunda melhor cerveja do Brasil. Também registrou a visita da 

Ministra Damares no dia 25 de março na Associação dos Municípios. É uma mulher corajosa por 

ter abordado assuntos como: estupro de recém-nascidos, violência da mulher e idosas, destacando 

sua determinação e paixão por sua pasta. Registrou que a anfitriã no momento foi a Prefeita Cleci, e 

pode-se dizer que ela hoje tem amizade com quase todos os Ministros, o que faz com que Rancho 

Queimado tenha a porta aberta em muitos Ministérios. A Vereadora disse que aguardaria a ordem 

do dia. O Vereador Vanderlei cumprimentou a todos e parabenizou a Secretária Kety e sua equipe 

pelo belo trabalho feito com o Plano Diretor. Agora estão fazendo a nova metragem dos rios e 

acredita que isto irá ajudar muita gente. Esteve com a Prefeita e todas as demandas da rua já trouxe 

e passou para ela antes do início da Sessão. Como sempre, a Prefeita tem passado as necessidades 

aos Secretários para que na medida do possível, as comunidades sejam atendidas. O Vereador disse 

que aguardaria a ordem do dia. O Vereador Celso cumprimentou a todos e disse que concorda com 

o Vereador Vanderlei a respeito da redução da metragem dos rios, e acredita que irá ajudar muitas 



pessoas. A Vereadora Maria Aparecida cumprimentou a todos e registrou a viagem que fez junto 

a Prefeita dizendo que foi muito lucrativa. Receberam muito mais do que imaginavam. 

Conseguiram mais uma Van para a Saúde, verba para fazer exames e a ambulância do SAMU, que 

logo virá para Rancho Queimado. O Vereador Tiago cumprimentou a todos e registrou que estão 

em conversa com outros municípios para retomar a “Copinha Serrana das Crianças”. Os Secretários 

já se reuniram e estão se organizando para dar início novamente a este projeto em Rancho 

Queimado. Afirmou que as crianças estão sendo muito bem tratadas e amam as aulas. Tanto no 

Centro quanto em Taquaras há uma adesão muito grande a estes projetos, que estão sendo feitos de 

forma muito qualificada. O Presidente 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 tem uma amizade com o Secretário 

Alceu que está deixando a pasta da Secretaria de Obras no dia 31 de março. Afirmou que não quer 

deixar nenhuma aresta para aparar depois, e colocou ao Secretário que se houve algum mal-

entendido ou má interpretação de sua parte, gostaria que o Secretário o perdoasse. Também pediu 

perdão se foi um pouco insistente em suas cobranças, mas ele mesmo sabe que isto faz parte, pois 

também já foi Vereador. Ressaltou que o Vereador é o “para-choque” em muitas situações. 

Recebem muitas críticas e cobranças e é preciso passar as necessidades das comunidades para os 

responsáveis pelas Secretarias. Graças a Deus não perdeu a amizade do Secretário Alceu, mas pediu 

perdão pelas vezes que foi persistente em seus pedidos. Registrou que no último sábado estiveram 

em Palhoça na Arena Fut7 do Rogério juntamente com o Deputado Federal Chiodini. Falou que o 

Deputado é uma pessoa sensacional para o Município. Não sabe o que vai fazer de sua vida política 

ainda, pois há muitas aberturas, mas registrou a gratidão de Rancho Queimado, em especial de sua 

pessoa. Fez uma promessa no gabinete da Prefeita Cleci há um tempo e o Vereador não acreditava 

que pudesse se concretizar, mas hoje está acontecendo a Rua da Comunidade de Rio Capivaras. A 

quem teve a oportunidade de passar na rua, registrou que foi uma emenda conseguida por ele junto 

a Prefeita Cleci. Acredita que é importante prestigiarem este tipo de convite feito pelo Deputado, 

para dar o feedback ao Município e demonstrar a gratidão pelas pessoas que ajudam Rancho 

Queimado. Da mesma forma agradeceu a Deputada Dirce que é parceira do Município e já enviou 

mais de R$ 1.900.000,00 (Um milhão e novecentos mil reais) para a Cidade. Quando pensam em 

fazer alguma coisa de bom para as pessoas ou ajudar em algum projeto político, é preciso analisar 

estas situações. Deixou sua gratidão aos deputados que tanto apoiam o Município. Como colocou a 

Vereadora Juliane, não é qualquer Cidade com três mil habitantes que tem as portas dos Ministérios 

abertas. Percebe que Santa Catarina está sendo prestigiada pelo Governo atual, com a visita de 

tantos Ministros e isto precisa ser registrado. A gratidão precisa ser explícita. Parabenizou a Prefeita 

pela realização da obra do Morangão. Esteve no local no fim de semana e afirmou que ficará um 

espetáculo. Será um espaço muito bom e acredita que vai ser muito usado pela comunidade. 

Registrou que com a Beira Rio e agora o Morangão, vai criando-se a identidade turística do 

Município. Da mesma forma o Mirante da Boa Vista será uma obra maravilhosa e percebe que a 

Cidade está crescendo. Falou também que as alterações no Plano Diretor estão sendo feitas para 

melhorar a vida das pessoas. Há algumas construções hoje que estão em área de APP, mas a Lei 

2.510 (Criada pelo Deputado Peninha juntamente com o Deputado Darci de Matos, relator do 

projeto em Brasília) deu a oportunidade de os Municípios legislarem sobre o assunto. A Prefeita 

Municipal encaminhou um projeto que trata sobre, e logo será feito a leitura na ordem do dia. 

Afirmou que não tem dúvidas que o município está no caminho certo e isto é mérito do Poder 

Legislativo juntamente com o Poder Executivo e o setor Jurídico da Prefeitura e da Câmara 



Municipal. O Vereador ainda parabenizou a Secretária Kety pela audiência do Plano Diretor que 

tiveram ontem (28/03). Afirmou que não é para qualquer um presidir o Plano Diretor, e a Secretária 

o fez com muita competência, com o auxílio do Dr. Samuel e o senhor Isaac. Sabe que há muitas 

coisas que podem ser melhoradas no Plano Diretor, mas o Conselho está ativo e caso necessário 

será feito alterações. A Presidente Interina devolveu a presidência para o 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. Sobre o 

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

dá outras providências”, dado entrada na Casa no dia 15 de março de 2022 está em análise nas 

comissões onde permanecerá até a próxima sessão ordinária. A seguir o Presidente solicitou que 

fosse feito a leitura do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 03/2022 que “Define a Área 

de Preservação Permanente concernente às faixas marginais dos cursos d’água marginais, perenes e 

intermitentes consolidadas, previstas no Plano Diretor participativo de Rancho Queimado conforme 

previsto no parágrafo 10 do artigo 4º. da Lei Federal n. 12.651, de 25 de maio de 2012” protocolado 

via e-mail no dia 28 de março de 2022 às 16h56min. O Presidente encaminhou o projeto para as 

comissões onde ficará em análise até a próxima sessão ordinária. O Presidente ainda concedeu a 

palavra à Secretária de Administração e Presidente do Conselho do Plano Diretor, senhora Kety, 

para explanar a sequência do projeto até chegar na Casa. A Secretária Kety cumprimentou a todos 

e disse que seguiram todos os tramites para fazer a lei, principalmente a Lei Nacional. Explicou que 

o Plano Diretor de Rancho Queimado foi aprovado antes da lei que trata sobre as APPs (que na 

época ainda estava tramitando no Congresso), e por este motivo não pode ser incluído no 

documento. O assunto do distanciamento dos rios foi um assunto muito reivindicado pelas 

comunidades na maioria das audiências, e muitas pessoas tem essa dificuldade de regularizar o seu 

imóvel. Esclareceu que esta lei trata a respeito das áreas consolidadas urbanas pelo Plano Diretor e 

está previsto em Lei; as demais áreas continuam tendo que respeitar os trinta metros. Rancho 

Queimado é o primeiro Município a cumprir a revisão do Plano Diretor, e também o primeiro a 

realizar o diagnóstico socioambiental, e a Lei encaminhada para a Casa está baseada nisso. Acredita 

que será também o primeiro Município a aprovar essa lei e servirão de exemplo para muitas outras 

Cidades. Pediu que os senhores Vereadores analisassem o projeto com carinho, pois é uma demanda 

das comunidades já há muito tempo. Colocou-se à disposição junto também do funcionário Isaac 

que é quem ajuda muito nestas questões. Estudaram bastante junto ao Dr. Samuel, e o Vice-Prefeito 

Ino também os ajudou a pesquisar para fazerem uma lei que não venha a trazer problemas nem para 

o Legislativo nem para o Executivo, mas pelo contrário, que ajude muito a população. O Presidente 

deixou claro que para a área de expansão urbana esta lei não tem validade, pois ela é apenas para as 

áreas consolidadas. Da mesma forma, para as novas construções o processo continua o mesmo, com 

alvará de construção. Afirmou que o projeto é muito coerente. O Vereador Tiago fez 

questionamentos à Secretária a respeito da área consolidada de Taquaras. Analisando os mapas viu 

que a área consolidada do perímetro urbano vai apenas até a ponte próxima a residência do senhor 

Germano. Já no primeiro mapa do CINCATARINA – Consórcio Interfederativo Santa Catarina, 

constava que o perímetro urbano seria até o monumento ao tropeiro. A Secretária Kety em 

resposta disse que pode ter havido algum engano por que quando os mapas foram feitos pela 

segunda vez, o senhor Luiz entregou com alguns erros que tiveram que corrigir. Disse, porém que 

estes mapas passaram pela câmara, foram analisados e os Vereadores deveriam naquela época ter 

apontado que tinha um problema. A Secretária disse que iria averiguar a colocação do Vereador 

https://cincatarina.sc.gov.br/
https://cincatarina.sc.gov.br/


Tiago para ver se realmente o mapa estava com erros. O Presidente disse que o Projeto vai ser um 

avanço para a regularização dos imóveis, pois a maioria das Cidades de Santa Catarina foram 

construídas ao lado dos rios. Parabenizou mais uma vez o trabalho da Secretária Kety, pois ele 

como Vereador e também muitas outras pessoas cobraram esta situação. Lembrou que a pauta de 

todas as sessões no mandato passado e nas reuniões do Plano Diretor, principalmente na Sede, era a 

respeito do distanciamento dos rios. Explicavam que na época o código florestal não autorizava 

alteração. Por iniciativa dos Deputados Peninha e Darci de Matos, (pessoas que conhecem a 

realidade do Estado) foi dada esta possibilidade de regularização. Há pessoas que moram do lado de 

rios há 50 anos, e não existia lei sobre isso. Acredita que o Município vai ganhar muito com esta lei. 

A seguir o Presidente concedeu a palavra para a senhora Letícia que fez considerações a respeito da 

inauguração da “KNN Idiomas” em Rancho Queimado, que será realizado no dia 02 de abril.  O 

Presidente agradeceu a participação e parabenizou dizendo que a escola está ficando muito bonita e 

convidou aos Vereadores que quiserem conhecer. Afirmou que é mais um investimento feito na 

nossa Cidade para fomentar a educação. Deu boas-vindas à empresa e que tenham muita sorte. O 

Vereador Vanderlei também parabenizou a nova escola e deu as boas-vindas, esperando que 

tenham muitos alunos e que prosperem, pois Rancho Queimado está precisando disso. Nada mais 

havendo a tratar foi encerrada a sessão e convocada a próxima para o dia 05 de abril de 2022 às 

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

Secretário.  

 

Sala das sessões em 29 de março de 2022. 

 

Presidente:  

Secretário:  


