
ATA ORDINÁRIA Nº 13/2022 

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA 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. 

Aos dez 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 Terceira 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 feito a leitura da Ata Ordinária nº 12/2022. A Ata foi posta em discussão e votação sendo aprovada 

pelos Vereadores Presentes. O Presidente justificou a ausência do Vereador Vanderlei da Silva em 

sessão por motivo de problemas de saúde. Foi feito a leitura das correspondências recebidas, entre 

elas o Ofício nº 77/2022 recebida pelo Gabinete da Prefeita solicitando autorização, nos termos do 

Regimento Interno da Câmara, visando licença à Prefeita Municipal para ausentar-se do Município e 

do País, para empreender viagem internacional para a Alemanha, no período de 27 de maio à 10 de 

junho do corrente ano, com intuito de participar da “International Federation for Alternative Trade” 

(IFAT) 2022, bem como para a realização de intercâmbio de interesse público em Nurenberg e Erfurt 

(Böhlen). Quebrando o protocolo o Presidente informou sobre a MOÇÃO DE APLAUSO Nº 

02/2022 – “Aos envolvidos no atendimento da ocorrência no dia 25 de abril de 2022, relativa à 

tentativa de suicídio no Município de Angelina”. Considerando que a ocorrência foi acompanhada 

por diversas instituições, foram homenageados: o Soldado da Polícia Militar Juliano Medeiros 

Correa, o Sargento da Polícia Militar Osmar Zenon da Silva, o Cabo da Polícia Militar Oesle Rempp, 

o socorrista do SAMU Matheus Thomazi da Silveira, o técnico do SAMU Anderson da Silva Silva, 

o Bombeiro comunitário Alessandre de Andrade, o Bombeiro Comunitário Cesar Henrique Trilha e 

o Bombeiro Militar Sargento Jailson Cravo. O Presidente solicitou que a 1º Secretária fizesse a 

leitura da Moção. A Moção nº 02/2022 foi posta em votação sendo aprovada pelos Vereadores 

Presentes. No Horário Político o Vereador Celso cumprimentou a todos e disse que aguardaria a 

ordem do dia. O Vereador Pedro cumprimentou a todos e disse que antes da sessão conversou com 

a Prefeita e o Secretário de Obras senhor Alexsandro e já está tudo certo. O Vereador disse que 

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

aguardaria a ordem do dia. O Vereador Soni cumprimentou a todos e agradeceu pelas melhorias que 

estão sendo feitas no calçamento da localidade de Linha Scharf. Percebe que estão fazendo um bom 

trabalho no local. O Vereador disse que aguardaria a ordem do dia. O Vereador Marcelo 

cumprimentou a todos e comentou que na semana passada registrou um agradecimento a Polícia a 

respeito das rondas ostensivas. Ressaltou que isto tem um efeito muito positivo e sua comunidade e 

agradece pelo apoio. Falou pessoalmente com o Coronel e disse que sua comunidade tem uma relação 

muito estreita com a polícia de amizade e respeito, assim como em outras comunidades, e são gratos 

por serem sempre muito bem atendidos. O Vereador Tiago cumprimentou a todos e disse que a 



respeito das calçadas de Taquaras, tiveram um problema com a empresa. A Prefeita está vendo toda 

a parte burocrática para substituírem a empresa e darem continuidade à obra que garantirá qualidade 

da mobilidade na comunidade. Deixou registrado a qualidade do projeto “Movimenta Rancho”. 

Possuem a parceria com a Cresol, que vai fazer um aporte financeiro para a aquisição de material 

esportivo para crianças e idosos. Elogiou este grande projeto realizado pela Secretaria de Esportes. 

Confirmou a realização da Festa do Morango nos dias 26 e 27 de novembro. Agradeceu a Prefeita 

pela manutenção que está sendo feita no asfalto do Rio Bonito. Registrou que haverá uma Audiência 

Pública para validação do Contur, que será realizado na Câmara de Vereadores no dia 25 de maio às 

18:00 horas. Deixou seu agradecimento à Polícia Militar pelas rondas preventivas feitas em todos os 

cantos do Município. Ressaltou que há muito tempo não ocorreram mais furtos e isto é fruto do belo 

trabalho que a Polícia tem realizado. O Vereador disse que aguardaria a ordem do dia. A Vereadora 

Juliane cumprimentou a todos e registrou sua preocupação com os estragos feitos pelas chuvas dos 

últimos dias no Município de Anitápolis. Parabenizou a Prefeita que fez uma mobilização de ajuda 

ao Município vizinho neste momento difícil. Registrou que Anitápolis é sua Cidade Natal, e muitos 

de seus parentes moram lá. Agradeceu aos funcionários da Secretaria de Obras que ajudaram muito 

e registrou que é louvável a iniciativa que algumas pessoas têm em ajudar o próximo, colocando-se 

à disposição. Também agradeceu ao Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar que se envolveram no 

dia da mobilização. Agradeceu a Prefeita por ter este olhar de cuidado não apenas com o povo de 

Rancho Queimado mas também com os Municípios Vizinhos. Ressaltou que a Moção feita a Polícia 

é muito merecida e quando fez a leitura do documento teve de conter a emoção pois lembrou que seu 

pai também se suicidou. Agradeceu o cuidado e a coragem da Polícia em intervir nesta ocorrência de 

tentativa de suicídio, salvando a vida da pessoa naquele momento. Também parabenizou o trabalho 

realizado no Município de Rancho Queimado. A Vereadora disse que aguardaria a ordem do dia. O 

Presidente passou a presidência à Vice-Presidente Vereadora Maria Aparecida para que pudesse se 

pronunciar. A Vice-Presidente Interina concedeu a palavra ao Vereador Antonio que 

cumprimentou a todos. Parabenizou novamente o Policial Juliano, dizendo que o conheceu há pouco 

tempo, mas sabe que é uma pessoa do bem que faz a diferença. O parabenizou por sua coragem 

dizendo que não é para qualquer pessoa fazer o que ele fez. Percebe que se colocou a disposição e 

gosta do seu trabalho, e é isso que faz a diferença na Polícia Militar. Também registrou que esteve no 

gabinete da Prefeita, pela manhã, onde receberam o Prefeito de Biguaçu senhor Salmir e o Vice-

Prefeito Alexandre, que são pessoas diferentes. Destacou que a Granfpolis esteve em Anitápolis onde 

tiveram uma reunião com nove Prefeitos. O Prefeito Salmir é um entusiasta; não saiu satisfeito da 

reunião e vieram até Rancho Queimado onde montaram um mutirão com 40 pessoas para ajudarem 

amanhã (11) em Anitápolis, com o Caminhão do Corpo de Bombeiros e Hidrojato da Casan. 

Ressaltou que isto não se trata de propaganda de Facebook, mas trata-se de ação. A Prefeita Cleci se 

colocou à disposição de Anitápolis e está responsável por todo o mutirão. Acredita que este respaldo 

ao Município vizinho é muito importante e registrou e parabenizou a Prefeita Cleci e o Prefeito 

Salmir, e o empenho da Granfpolis em ajudar Anitápolis. Agradeceu a todas as pessoas e organizações 

que também estão apoiando quem precisam e também se colocou a disposição. 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. O Presidente também informou 

sobre o 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, e dado entrada no dia 03 de maio de 2022. O Presidente solicitou que fosse feito a leitura 

dos pareceres das comissões. O Projeto de Lei nº 05/2022 foi colocado em discussão e votação sendo 

aprovado pelos Vereadores presentes. O Presidente ainda solicitou que a 1ª Secretária fizesse a 

leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2022 que: “ Concede licença a Prefeita Municipal 

para ausentar-se do País”. O Presidente encaminhou o Projeto de Decreto para as comissões e 

suspendeu a sessão por dez minutos para que fossem feitos os pareceres. Reaberta a sessão o 

Presidente solicitou que a 1ª Secretária fizesse a leitura dos Pareceres do Projeto. O Presidente 

colocou o Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2022 em discussão e votação sendo aprovado pelos 

Vereadores presentes. Nos Comentários Finais a senhora Leonita parabenizou a Prefeita dizendo 

que nunca viu uma pessoa tão inspirada, iluminada e ágil. Elogiou sua iniciativa em ajudar o 

Município de Anitápolis que sofreu muito com as chuvas e enchentes, além de ajudar outros 

Municípios que necessitam. Enalteceu o trabalho da Polícia Militar em todos os sentidos e reforçou 

que as rondas precisam permanecer porque ainda estão acontecendo roubos no interior. Ainda 

reforçou que é preciso um maior acompanhamento das obras que estão acontecendo no Município, 

com a fiscalização de profissionais da área. Sugeriu que fosse dado atenção as entidades abandonas 

como o Conselho Comunitário e SARQ. A senhora Leonita agradeceu o espaço. O Presidente a 

seguir concedeu a palavra para a Prefeita Municipal que cumprimentou a todos. Agradeceu a 

Câmara por ter aprovada a sua viagem fora do país e falou sobre as expectativas do que vão trazer 

deste fórum. Hoje na Granfpolis querem colocar uma usina de reciclagem e pelo consórcio vai ficar 

na cidade de Águas Mornas. Nesta viagem poderão conhecer tecnologias voltadas para a questão do 

meio ambiente. Sobre a fala da senhora Leonita a convidou para ir até o gabinete. Explicou que tem 

o grupo de cada obra e todos os dias não vai dormir sem antes perguntar como está a situação de cada 

uma, se não fez visita in loco. Os Vereadores também ajudam a fiscalizar e sempre entram em contato 

caso algo não esteja certo. Falou que é importante que as pessoas avisem a administração caso notem 

algum problema, por que por mais que esteja acompanhando e possua uma equipe para lhe dar apoio, 

são 26 obras e infelizmente não dão conta de tudo. Estão trabalhando muito para que as coisas 

aconteçam da melhor forma possível. Sobre o Conselho Comunitário e o SARQ, afirmou que a 

Prefeitura não tem responsabilidade a respeito disso. Uma das entidades que a Prefeitura está 

cuidando é a APAE, para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com as entidades 

anteriormente citadas. O Presidente ainda concedeu a palavra para a munícipe Jussara, que reside 

em Rancho Queimado há dois anos no Condomínio Verdes Colinas e utiliza a estrada geral do Morro 

Chato. Ela colocou que a estrada está um horror e nunca viu ninguém fazer uma obra ali. Destacou 

que é um trecho que possui muitos buracos e já ocorreram muitos acidentes. Também não há 

acostamentos e não há como fugir se acontecer alguma coisa. Pediu melhorias na estrada pois 

ninguém aguenta mais, e é um risco para a população. O Presidente deu explicações dizendo que a 

demanda é infinita e o recurso é finito, e tem certeza que se a Prefeita pudesse, com certeza já teria 

feito. Respeita a opinião da senhora e disse que a reclamação é muito válida, e o local para fazê-lo é 

na Câmara como o fez. A senhora Jussara reforçou que seu pedido é apenas para que tapem os 

buracos. A Vereadora Maria Aparecida deu explicações dizendo que já possuem projeto para 



recuperar a estrada e ressaltou que asfalto só se arruma com asfalto, e para isso é preciso muito 

dinheiro. Reforçou o dito pelo Presidente de que infelizmente o orçamento da Prefeitura é limitado e 

os problemas são infinitos. Explicou que o trecho citado pela senhora Jussara está realmente em 

péssimas condições e o mau estado do calçamento em muito se deve ao fato de que a CASAN está 

refazendo toda a sua tubulação. Colocou que não existe melhorias em uma via sem que haja alguns 

transtornos. Em se tratando do asfalto, será refeito conforme já informado pela Prefeita. A Prefeita 

também deu explicações sobre as reclamações feitas pela senhora Jussara a respeito dos buracos no 

asfalto. Ressaltou que é mais fácil conseguir um asfalto novo do que uma recuperação de asfalto. 

Fizeram o projeto em 2018 mais por conta de processos burocráticos da Caixa Econômica, ainda não 

foi aprovado. Estão fazendo o possível e há trechos em Mato Francês que estão em piores situações, 

mas infelizmente não conseguem fazer tudo. Pediu paciência à população e se colocou a disposição. 

O Vereador Marcelo também colocou que são 400 quilômetros de estradas vicinais que a Prefeitura 

tem que dar conta, e depois de três dias de chuvas, o número de reclamações é imenso. A 

administração tem que dar conta de uma infinidade de necessidades, e infelizmente o recurso é 

limitado. Possui o bom senso de ver que a Prefeita e sua equipe estão fazendo o possível e o 

impossível. Pediu paciência pois acredita que as coisas vão melhorar e justificou isso tendo em vista 

que o que viram acontecer nesta Cidade nos últimos seis anos em que a Prefeita Cleci esteve à frente 

da Prefeitura, não tem precedente; foi uma mudança da água para o vinho. São nítidas as mudanças 

e a Câmara defende tanto a Prefeita porque é uma pessoa que vai pelo correto. O Presidente deixou 

claro que a Câmara é o local para reclamar, mas também é o local para se explicar o que está 

acontecendo. Disse que a senhora Jussara sempre será bem-vinda a Câmara. Nada mais havendo a 

tratar foi encerrada a sessão e convocada a próxima para o dia 17 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 10 de maio de 2022. 

 

Presidente:  

Secretário:  


