
ATA ORDINÁRIA Nº 12/2022 

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA 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 três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte dois, às dezessete horas no Paço Municipal 

Irineu Bornhausen iniciou-se a Décima Segunda 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 Assessora fizesse a leitura de uma mensagem meditativa. No Pequeno Expediente 

foi a leitura da Ata Ordinária nº 11/2022. A Ata foi posta em discussão e votação sendo aprovada 

pelos Vereadores Presentes.  O Presidente justificou a ausência da Vereadora Juliane Hass Schiller 

em sessão que estava em consulta médica. Para compor a Mesa o Presidente convidou o Vereador 

Tiago para que ocupasse o cargo de 1º Secretário, e o Vereador Vanderlei para que ocupasse o cargo 

de 2º Secretário. No Horário Político o Vereador Soni cumprimentou a todos. Disse que sua filha 

iria retornar para casa com ele por causa do mau tempo, sendo que o ônibus escolar não conseguiria 

passar pela ponte. Conversou com a Prefeita sobre algumas demandas, sendo que o transporte escolar 

não está conseguindo chegar até alguns locais por conta do mau tempo. Assim que melhorar, 

começarão a arrumar a estrada do Rio Knaul e acredita que logo tudo voltará a normalidade. O 

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

cumprimentou a todos e disse que aguardaria a ordem do dia. A Vereadora Maria Aparecida 

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

a todos e disse que passou em algumas localidades, aproveitando que estava chovendo, e percebeu 

que há muitos locais alagados, principalmente em Taquaras. Conversou com a Prefeita sobre estas 

demandas e também com o Secretário de Obras, pois alguns bueiros precisam ser desentupidos. Disse 

que fica feliz que podem conversar com o Secretário Alexsandro; é uma pessoa do bem que está 

sempre disposto a ajudar. Fez uma reclamação com relação ao Bradesco. Ressaltou que as pessoas 

vão até ali para receber e o que tem acontecido é: ou não tem dinheiro, ou está estragado o caixa ou 

não tem ninguém para auxiliar, pois a porta está sempre fechada. Questionou se há possibilidade de 

chamar a pessoa responsável pelo Banco para conversar e pedir melhorias no atendimento, que está 

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

e deixou registrado a inauguração da Pavimentação Asfáltica na localidade de Pinheiral. Disse que a 

obra foi muito bem-feita. Agradeceu o Secretário Alexsandro por ter atendido a algumas demandas 

pedidas na semana passada. O Vereador disse que aguardaria a ordem do dia. O Vereador Pedro 

cumprimentou a todos e agradeceu ao Presidente pela atenção que teve com os Vereadores que foram 

a Brasília, e a todos que colaboraram para que desse tudo certo. O Presidente passou a presidência 

para a Vice-Presidente Vereadora Maria Aparecida para que pudesse se pronunciar. A Presidente 

em Exercício concedeu a palavra ao Vereador Antonio que cumprimentou a todos. Registrou que 

conversou com a Prefeita antes do início da sessão. Lembrou que no mandato passado aprovaram o 



projeto do FINISA no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), que ainda não foi totalmente 

utilizado. A Câmara na época aprovou o projeto com muita responsabilidade. Houve algumas críticas 

de que a Prefeitura não daria conta. Registrou que a Prefeitura até agora não atrasou nenhuma parcela 

e hoje possuem em conta R$ 14.452.358 (quatorze milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil e 

trezentos e cinquenta e oito reais). Ressaltou que quando as coisas dão certo, ninguém elogia, mas se 

estivessem com uma parcela atrasada diriam que a culpa é dos Vereadores. Afirmou que o saldo 

expressivo é fruto da boa gestão da Prefeita, mas também dos Secretários e Vereadores que se 

envolvem para isso acontecer. Dá orgulho participar da inauguração das obras da Cidade, pois veem 

o Município crescendo, se desenvolvendo. Há 26 obras em plano e 46 até o final do ano. Rancho 

Queimado é um canteiro de obras e está crescendo em uma celeridade que nem mesmo o Vereador 

acreditava ser possível. Até pouco tempo não acreditava no potencial turístico do Município até que 

a Prefeita disse que ia fazer acontecer. Uma prova disso é o grande movimento na Praça Leonardo 

Sell aos sábados. Comentou que inclusive precisam ver a necessidade de mais estacionamentos, o 

que é uma dificuldade atualmente. O Vereador parabenizou a Prefeita pela sua bela gestão e afirmou 

que quando surgem problemas também leva para ela para que possam ser resolvidos.  O Presidente 

parabenizou os Vereadores que participaram da Marcha da CNM a Brasília e a Marcha da UVB, 

dizendo que estes eventos anuais já trouxeram uma quantidade expressiva de valor para o Município. 

Fica feliz pelo crescimento de Rancho Queimado e tem certeza que irá continuar crescendo. O 

Vereador Antonio finalizou a sua fala e a Presidente Interina devolveu a presidência. 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. Esta resposta foi dada 

inicialmente pelo protocolo via e-mail do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 04/2022 – 

“ Cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente/ COMDEMA e dá outras providências ”, 

no dia 29 de abril de 2022 às 16h:13min. O Presidente solicitou que a assessora fizesse a leitura do 

Projeto. O Projeto foi encaminhado para análise nas comissões. A seguir o Presidente solicitou que a 

assessora fizesse a leitura do PROJETO DE LEI Nº 05/2022 – “Autoriza a Celebração de Convênio 

com Instituições Bancárias ou de Cooperativas de Crédito para concessão de empréstimos 

consignados aos servidores públicos municipais e dá outras providências”, protocolado via e-mail no 

dia 02 de maio de 2022 às 17h:44min. O projeto foi encaminhado para as comissões onde ficará em 

análise até a próxima sessão ordinária. O Presidente ainda concedeu a palavra ao Vereador Marcelo 

que aproveitando a presença da Polícia Militar pediu que o Policial Zenon levasse um agradecimento 

de sua comunidade ao Sargente Geizon. Ressaltou que as rondas ostensivas, as fotos nas comunidades 

compartilhadas nas redes sociais causam um grande impacto na população, em saberem que não estão 

sozinhos. Agradeceu em nome da comunidade de Rio das Antas e a comunidade da Cidade da 

Esperança, por estarem se fazendo presentes. Registrou o carinho e sentimento de gratidão que estas 

pessoas têm pela polícia. O Presidente também agradeceu a Polícia Militar de Rancho Queimado e 

o Corpo de Bombeiros pela intervenção em uma tentativa de homicídio. Agradeceu pelo trabalho 

realizado no Município dizendo que as câmeras de segurança trouxeram mais tranquilidade aos 



moradores, mas a presença física da Polícia Militar nas rondas continua sendo muito importante. O 

Vereador Vanderlei também agradeceu a polícia pelo trabalho que estão realizando nas 

comunidades de Rio Bonito e Taquaras.  Falou sobre a importância do uso do cinto de segurança, 

pois salva vidas. O Presidente suspendeu a sessão por 10 minutos para que as comissões pudessem 

se reunir para elaborar os pareceres das comissões. Reaberta a sessão, o Presidente solicitou que a 

assessora jurídica fizesse a leitura dos Pareceres do Projeto de Lei Complementar nº 04/2022. O 

Projeto foi posto em discussão e votação sendo aprovado pelos Vereadores presentes. O Presidente 

parabenizou o Poder Executivo e a Secretária Kety como Presidente do Plano Diretor. Ressaltou que 

possuem ainda muitas demandas a respeito deste projeto. Possuem pressa em aprová-lo, mas é preciso 

fazer tudo com responsabilidade, da maneira mais correta possível. Depois de criado o Conselho do 

Meio Ambiente, será chamado uma audiência pública e após isso o projeto volta para a Câmara para 

votação, sendo que as comissões já deram os pareceres, e está tudo certo. Reafirmou que as coisas 

precisam ser feitas com rapidez, mas também da forma correta, para que mais para frente os 

interessados não sofram com algum problema e as construções sejam barradas. O Vereador Marcelo 

parabenizou a Prefeita pela presteza e pelo interesse que as coisas aconteçam de maneira certa e 

rápida. Falou que há muitas pessoas interessadas na aprovação deste projeto, na regularização de 

condomínios e loteamentos por exemplo. Foi feito mais algumas discussões sobre o assunto atentando 

ao fato de que em comparação a outros Municípios, Rancho Queimado está muito adiantado na 

questão de Plano Diretor, Estudo Social Ambiental e lei de distanciamento dos rios. Nos 

Comentários Finais o Vereador Vanderlei agradeceu ao Deputado Fábio Schiochet que conseguiu 

a verba para que fosse feito o morro do Pinheiral. Todos elogiam muito esta obra que é maravilhosa. 

Parabenizou também a empresa Borguesam que executou a obra com muita qualidade. Agradeceu a 

Prefeita pelo fato de logo iniciarem as melhorias no asfalto do Rio Bonito. Nada mais havendo a tratar 

foi encerrada a sessão e convocada a próxima para o dia 10 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 03 de maio de 2022. 

 

Presidente:  

Secretário:  


