
ATA ORDINÁRIA Nº 10/2022 

ATA DA DÉCIMA 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 doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte dois, às dezessete horas no Paço Municipal 

Irineu Bornhausen iniciou-se a Nona 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 posta em 

discussão e votação a Ata Ordinária nº 09/2022, sendo aprovada por unanimidade. No Horário 

Político a Vereadora Maria Aparecida e o Vereador Marcelo cumprimentaram a todos e disseram 

que aguardariam a ordem do dia. O Vereador Soni cumprimentou a todos e disse que já havia 

conversado com a Prefeita sobre algumas demandas e aguardaria a ordem do dia. O Vereador Tiago 

cumprimentou a todos e registrou o sucesso no dia de ontem (11.04) no lançamento do Mirante do 

Alto da Boa Vista, com a presença do Governador do Estado. Também comentou que estava 

conversando com o Fabrício que é um dos proprietários que comprou o terreno da Dona Dica, e a 

ideia é de construírem três hotéis e vinte restaurantes. O Vereador comentou que isto vem a calhar, 

pois o Município está com carência na área da gastronomia. O Vereador disse que aguardaria a ordem 

do dia. O Vereador Pedro cumprimento a todos e fez um agradecimento ao Secretário de Obras, 

senhor Alexsandro Erhardt, que fez algumas demandas necessárias na localidade de Mato Francês. O 

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

aguardaria a ordem do dia. O Vereador Vanderlei cumprimentou a todos e parabenizou o evento de 

ontem, demonstrando sua felicidade em ter participado do lançamento do Mirante da Boa Vista. 

Afirmou que foi um momento único para a Cidade, e nunca na história de Rancho Queimado viu 

tantas autoridades juntas. O evento foi conduzido com muita maestria pela Prefeita Municipal. 

Também elogiou a nova cobertura da Praça Leonardo Sell dizendo que há mais coisas por vir, pois a 

Prefeita trabalha muito. O Vereador disse que aguardaria a ordem do dia. O Presidente da Casa 

também registrou o Evento do dia de ontem (11.04), que foi grandioso. A Prefeita conseguiu fazer 

uma mobilização na Grande Florianópolis jamais vista durante muito tempo, pois havia presente 17 

dos 22 prefeitos da região. Todas as Cidades da Grande Florianópolis estavam representados ou com 

o Prefeito ou o Vice-Prefeito. Rancho Queimado foi valorizado e isto precisa ser registrado. Também 

havia presente cinco Deputados Estaduais: Paulinha, Dirce, Nazareno, Vampiro e o Weber. O 

Deputado Federal Chiodini e Darci também se fizeram presentes. Foi um momento único com o 

Governador do Estado visitando a Cidade e saindo com uma boa impressão. Comentou que estas 

informações não sabem até onde chegam, e quando se faz um evento precisa ser com qualidade. A 

Prefeita e sua equipe conduziram com maestria o dia de ontem (11.04), e ficou marcado na história 

do Município.  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. A seguir o Presidente informou que o 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” que foi dado entrada no dia 29 de março de 2022 e estava em análise nas comissões. 

O Presidente solicitou que fosse feito a leitura dos Pareceres da Comissão de Assuntos Gerais. O 

Presidente suspendeu a sessão por 10 minutos para que os Vereadores se reunissem com a Assessora 

Jurídica, para tratar do trâmite do projeto. Reaberta a sessão o Presidente solicitou que a 1ª Secretária 

fizesse a leitura do ofício a ser encaminhado para o Executivo Municipal, solicitado pela comissão 

de Assuntos Gerais suspendendo a tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 03/2022 até a 

formação do Conselho, Audiência Pública e encaminhamento para a Câmara. O Presidente registrou 

que este projeto altera a distância das margens dos rios, e afirmou que não adianta fazer as coisas as 

pressas e fazer errado; vão fazer as coisas da forma certa. Precisam do Conselho do Meio Ambiente 

ativado para que então possa retomar a tramitação do projeto na Casa. O Presidente afirmou que ele 

e a Dra. Natália reuniram-se com a Prefeita, e chegaram à conclusão que a melhor forma seria 

suspender o projeto e aguardar resposta do Executivo. Quando o Conselho estiver formado, farão a 

Audiência Pública, encaminharão à Casa e o projeto será posto em votação. Nos Comentários Finais 

o Vereador Vanderlei registrou que no dia de ontem (11.04) foi o dia do Prefeito, e parabenizou a 

Prefeita Cleci pelo excelente trabalho que está realizando. O Vereador Soni parabenizou a Prefeita 

e todos os evolvidos pelo belo evento de ontem (11.04).  Nada mais havendo a tratar foi encerrada a 

sessão e convocada a próxima para o dia 19 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 12 de abril de 2022. 

 

Presidente:  

Secretário:  


