
ATA ORDINÁRIA Nº 11/2022 

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA 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, VANDERLEI DA SILVA. 

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

Municipal Irineu Bornhausen iniciou-se a Décima Primeira 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 a leitura da Ata Ordinária nº 10/2022. A Ata foi posta em discussão e votação sendo 

aprovada por pelos Vereadores Presentes. O Presidente justificou a ausência do Vereador Tiago em 

sessão que não pode se fazer presente por questões de saúde. No Horário Político o Vereador Pedro 

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

todos e deixou registrado que começaram a arrumar o calçamento da localidade de Invernadinha, e 

acredita que agora as coisas vão funcionar. O Vereador disse que aguardaria a ordem do dia. O 

Vereador Vanderlei cumprimentou a todos e registrou que teriam a inauguração de duas obras no 

Mato Francês: a revitalização do Ginásio e o Centro de Convivência, no dia 20.04.2022. Ressaltou 

que já havia feito alguns pedidos para o Secretário Alexsandro Erhardt e disse que na medida do 

possível está atendendo a todos e fazendo um bom trabalho. O Vereador disse que aguardaria a ordem 

do dia. A Vereadora Maria Aparecida cumprimentou a todos e registrou que na semana passada 

havia pedido uma demanda para o Secretário de Obras senhor Alexsandro, e no outro dia já foi 

atendida. A Vereadora disse que aguardaria a ordem do dia. A Vereadora Juliane cumprimentou a 

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

aguardaria a ordem do dia. A Vereador Soni cumprimentou a todos e colocou que conversou com a 

Prefeita sobre algumas demandas das estradas, como na Rua do senhor Paratrício, onde o ônibus 

escolar não está mais indo pegar uma menina porque em tempo de chuva o carro não sobe mais. 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. 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. O 

Presidente informo que a tramitação do Projeto de Lei Complementar no 03/2022 está suspensa, 

aguardando resposta do Executivo Municipal. Reforçou que foi feito um documento ao Executivo 

pedindo que fosse formado o Conselho do Meio Ambiente. Reforçou que todos têm pressa, estão 

cobrando e a Casa Legislativa quer dar andamento ao processo o mais rápido possível, mas não 



adianta fazerem rápido e errado. Querem que a Lei seja aprovada e da forma correta. Dando 

continuidade o Presidente pediu que a Secretária fizesse a leitura do PROJETO DE LEI Nº 04/2022 

– “Altera disposições da Lei nº 1.735/2019, e dá outras providências”. O Projeto foi protocolado via 

e-mail no dia 19 de abril de 2022 às 00h:59min. O Projeto foi posto em discussão. A sessão foi 

suspensa por 10 minutos para que as comissões pudessem se reunir para elaborar os pareceres das 

comissões. Reaberta a sessão, o Presidente solicitou que a Secretária fizesse a leitura dos Pareceres. 

O Projeto de Lei nº 04/2022 foi posto em votação sendo aprovado pelos Vereadores Presentes. Nos 

Comentários Finais o Presidente desejou uma boa viagem ao Vereadores à Brasília na próxima 

semana. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão e convocada a próxima para o dia 03 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 19 de abril de 2022. 

 

Presidente:  

Secretário:  


