
ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2022 

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 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. 

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

Irineu Bornhausen iniciou-se a Primeira Sessão Extraordinária 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. Na Ordem do Dia o 

Presidente solicitou que a 1ª Secretária fizesse a leitura do Ofício de Encaminhamento dos seguintes 

Projetos de Lei: PROJETO DE LEI  Nº 07/2022 – “Autoriza a alteração da Lei Municipal de n. 

1.691 de 17 de agosto de 2021 que dispõe sobre o Plano Plurianual 2012 a 2025 e dá outras 

providências ”; PROJETO DE LEI  Nº 08/2022 – “Autoriza a alteração da Lei Municipal de n. 

1.994 de 19 de outubro de 2021 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 

financeiro de 2022 e dá outras providências”; PROJETO DE LEI  Nº 09/2022 – “Dispõe sobre 

abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente”. Todos os projetos foram 

protocolados via e-mail no dia 18 de maio de 2022 às 16h:42min. O Presidente a seguir concedeu a 

palavra à Prefeita Municipal que deu explicações a respeito dos projetos. A Prefeita cumprimentou 

a todos e agradeceu a Câmara por atender ao pedido de urgência e realizar a sessão para apreciar o 

projeto que trata de dotação. Explicou que quando vão pedir alguma coisa já levam o projeto pronto. 

Vem cobrando desde o ano passado a questão do Projeto de Taquaras à BR 282, com 4 quilômetros 

e 180 metros em um valor de R$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil reais). Quando esteve 

em São Pedro de Alcântara, cobrou mais uma vez do Secretário e ele disse deveriam licitar porque o 

Plano 1000 saiu para várias cidades grandes e os Prefeitos ainda não licitaram os projetos. Há a 

questão da lei eleitoral até 04 de julho e quem não tiver todos os projetos licitados, conseguirá verbas 

apenas no próximo ano. A Prefeita explicou que ainda não possuem a Portaria, e precisam desta 

dotação. Estão com uma grande expectativa, e disse que precisam correr para tentar conseguir o 

recurso. Também está incluso no projeto o Campo Society de Rancho Queimado que também possui 

projeto. Agradeceu ao Poder Legislativo pela parceria e pediu a aprovação do projeto. O Presidente 

solicitou que fosse feito a leitura do Parecer conjunto do Projeto de Lei nº 07/2022, Projeto de Lei 

nº 08/2022 e Projeto de Lei nº09/2022. O Projeto foi posto em discussão e a Vereadora Maria 

Aparecida parabenizou a Prefeita dizendo que não sabia que este era um projeto que a Prefeita tinha 

em mente. Tem certeza que se não sobrar verba este ano para que esta obra seja iniciada, no próximo 

conseguirá, mas acredita que as chances são grandes. O Vereador Tiago parabenizou a Prefeita pela 

expertise de ir conversar com o Secretário de Infraestrutura, de ter este gancho e a possibilidade de 

conseguir a verba. Ressaltou são poucos os que fazem o que a Prefeita Cleci faz e como disse o 

Presidente:  o “não” já possuem, mas há grande possibilidade de conseguirem o “sim”. Parabenizou 

a Prefeita e o Vice-Prefeito pela dedicação. O Projeto de Lei nº 07/2022, Projeto de Lei nº 08/2022 

e Projeto de Lei nº09/2022 foram postos em votação, sendo aprovados pelos Vereadores presentes. 



Nos Comentários Finais o Vereador Tiago comentou que ontem (19) o Secretário de Turismo esteve 

em seu Chalé e é muito bom o trabalho que está fazendo, catalogando todas as hospedagens do 

Município. Logo haverá um diagnóstico de quantas hospedagens há e a situação de cada uma delas. 

Também falou que um asfalto ligando o Centro, Taquaras, Rio Bonito e Boa vista será muito bom 

para quem está investindo no Turismo. Parabenizou o Secretário pelo seu trabalho. O Presidente 

registrou que sobre o Projeto aprovado, são R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais) para a 

construção do Campo Society no Centro de Rancho Queimado, e R$ 4.990.000,00 (quatro milhões e 

novecentos e noventa mil reais)  para drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização da estrada de 

ligação entre o Bairro Taquaras e a BR 282 e R$ 45.872,99 (quarenta e cinco mil, oitocentos e setenta 

e dois reais, e noventa e nove centavos para drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização da estrada 

de ligação entre o Bairro Taquaras e a BR 282, totalizando o valor de R$ 5.525.872,99 (cinco milhões, 

quinhentos e vinte cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos). O Vereador 

Pedro comentou que hoje (20) observou que passou o lixeiro, e acredita que seria muito bom se ele 

pudesse passar na entrada do Mirante, pois foi colocado muito lixo no local. Pensando no fim de 

semana e no grande movimento de turistas, seria bom que tudo ficasse limpo. Nada mais havendo a 

tratar foi encerrada a sessão e convocada a próxima para o dia 24 de maio de 2022 às dezessete horas 

e para constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo Presidente e Secretário.  

 

Sala das sessões em 20 de maio de 2022. 

 

Presidente:  

Secretário:  


