
ATA ORDINÁRIA Nº 14/2022 

ATA DA DÉCIMA QUARTA 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, JULIANE HASS SCHILLER, 

MARCELO S. PEREIRA, Maria a. s. m. abreu, PEDRO S. NETO, SONI GUCKERT, TIAGO 

SCHÜTZ, VANDERLEI DA SILVA. 

Aos dezessete 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 Quarta 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 13/2022. A Ata foi posta em discussão e votação 

sendo aprovada pelos Vereadores Presentes. No Horário Político o Vereador Soni cumprimentou a 

todos e deixou registrado uma reclamação da comunidade de Linha Scharf quanto a alguns bueiros 

entupidos. Pediu que o Secretário de Obras dê atenção a estas necessidades. 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 Juliane cumprimentou a todos e 

parabenizou a comunidade de Invernadinha pela excelente festa no final de semana. Parabenizou a 

Prefeita, a Secretaria de Agricultura senhora Marciléia, os senhores Fabrício e Lucas e o SICOOB 

pela parceria na Palestra a respeito das responsabilidades no meio rural. Explicou que foi explanado 

questões como o E-social, Nota de Produtor e algumas adequações que os agricultores terão que fazer. 

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

Vereador Vanderlei cumprimentou a todos e agradeceu ao Presidente por ter justificado sua falta na 

semana passada sendo que estava com uma gripe muito forte. Sobre a parceria entre Sicoob e 

Secretaria de Agricultura, ressaltou que na palestra foram esclarecidas muitas coisas, até mesmo sobre 

aposentadoria. Elogio o evento e fica feliz que esta parceria irá continuar a ajudar os agricultores; 

lembrou e agradeceu também o apoio da Pureza para a realização do mesmo.  O Vereador agradeceu 

o Secretário de Obras por ter tomado providências quanto a alguns bueiros entupidos na localidade 

de Taquaras, e outras localidades, destacando sua prontidão em atender os pedidos. Agradeceu a 

Prefeita pelo início das obras de recapeamento do asfalto do Rio Bonito, dizendo que espera que fique 

bom. No início viu algumas coisas que não lhe agradaram, mas afirmou que irá esperar o andamento 

do serviço para ver se ficará de qualidade. Afirmou que irá fiscalizar a obra, lembrando que isso é um 

dos papéis dos Vereadores. O Vereador disse que aguardaria a ordem do dia. O Vereador Pedro 

cumprimentou a todos e também registrou que há muitos bueiros entupidos na localidade de Mato 

Francês. Conversou com o Secretário de Obras e a Prefeita Cleci e disseram que será verificado a 

situação. Comentou que todos estão elogiando o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretária 

de Agricultura senhora Marciléia, e acredita que isto é muito bom e mostra que a agricultura está 

caminhando em um ritmo certo. 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. O Presidente colocou que o 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 05/2022 – “ Dispõe sobre a concessão e pagamento 

de diária, no âmbito do Poder Executivo, aos Agentes Políticos e Servidores, regulamentando o art. 

109 e 110 do Estatuto dos Servidores (Lei Complementar nº 01/2016) e dá outras providências”, foi 

protocolado via e-mail no dia 13 de maio de 2022 às 15h:47min. O Presidente solicito que a 1º 

Secretária fizesse a leitura do projeto. O Projeto foi encaminhado para as comissões. O Presidente 

também solicitou que fosse feito a leitura do PROJETO DE LEI Nº 06/2022 – “Dispõe sobre as 

alterações da Lei Nº 1.807/2021 e dá outras providências”, protocolado via e-mail no dia 16 de maio 

de 2022 às 15h:37min. O Presidente encaminhou o projeto para as comissões.  A sessão foi suspensa 

pelo período de 15 minutos para que as comissões pudessem se reunir para elaborar os pareceres dos 

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

Projeto de Lei Complementar nº 05/2022. O Projeto foi posto em discussão e votação sendo 

aprovado por unanimidade. A seguir foi feito a leitura dos pareceres do Projeto de Lei nº 06/2022. 

O projeto foi posto em discussão e votação sendo aprovado por unanimidade. Nos Comentários 

Finais o Presidente registrou que estão aguardando o Executivo encaminhar na próxima semana as 

atas do Conselho do Meio Ambiente para que possam dar continuidade na apreciação e votação do 

Projeto de Lei Complementar nº 03/2022. O Presidente registrou que estão fazendo melhorias no 

calçamento da Linha Scharf. Falou que estão para inaugurar também o calçamento da localidade de 

Rio Capivaras. Também dará início na retirada de lajotas do morro da localidade de Mato Francês. 

Sobre a pavimentação da estrada da localidade de Rio Knaul, já foi feito o alargamento da estrada; a 

obra já foi licitada e logo será feito o concreto rígido. A Vereadora Maria Aparecida também falou 

sobre o projeto da piscina, onde foi feito a concretagem, e a respeito da obra do Mirante da Boa Vista 

que está muito adiantado. A Vereadora também registrou que visitou a obra do “Morangão’. Foi hoje 

(17) até a localidade de Linha Scharf e disse que a estrada estava muito ruim, mas na volta (antes 

mesmo de conversar com a Prefeita sobre) já encontrou as máquinas da Prefeitura trabalhando. Sobre 

as melhorias no calçamento da mesma localidade disse que está ficando muito bom. O Vereador 

Vanderlei registrou que fez um pedido à Secretária de Administração de confecção de duas placas 

de divisa de Angelina com Rancho Queimado e já ficaram prontas. Conversou com o Secretário de 

Obras e logo serão instaladas: uma em Rancho de Tábuas e outra em Rio Bonito. O Vereador Tiago 

comentou que algumas pessoas foram visitar o mirante e estavam subindo na obra. Alertou sobre o 

perigo de acidentes e a necessidade de cercar o local. Pediu que a Prefeita tomasse providências 

quanto a isso. O Vereador Soni comentou sobre o calçamento na localidade de Linha Scharf em 

frente à igreja, dizendo que onde foram feitas as bocas de lobo atravessando a estrada já baixou o 

nível do calçamento. Ressaltou que isto ocorreu por que a base do calçamento não foi bem-feita. Os 

Vereadores fizeram alguns comentários sobre a situação e o Vereador Vanderlei falou sobre a 

importância de ter uma pessoa em cada obra para fiscalizar. Sabe que são muitas obras mas afirmou 

que o acompanhamento de um Secretário faz toda a diferença para que as coisas sejam bem-feitas. O 

Presidente comentou que geralmente os Vereadores antes da sessão conversam com a Prefeita e já 

resolvem lá a maioria das situações. Pelo fato de a Prefeita não estar presente hoje (17), estas situações 



não puderam ser discutidas, mas irá informá-la sobre as solicitações feitas. O Presidente ainda 

informou que o cronograma do Secretário de Obras é fazer melhorias na estrada da Terceira Linha, 

Cidade da Esperança, Rio Knaul, Paratriz e Rio das Antas (lembrando que antes estavam trabalhando 

na estrada da Invernadinha). O Vereador Marcelo comentou que as vezes é necessário perder um 

pouco mais de tempo e fazer o serviço bem feito, falando sobre as estradas. Percebe que não adianta 

querer dar conta de tudo e não fazer um serviço com qualidade. Colocou que a última vez que o 

funcionário Jean arrumou a estrada de sua localidade, ficaram quase dois anos sem precisar de 

manutenção. O Vereador Soni complementou dizendo que é preciso abrir sarjetas e valetas nas 

estradas, porque se não as estradas não aguentam. O Vereador Tiago ainda deixou registrado um 

agradecimento à Prefeita pela reforma no Monumento ao Tropeiro, que ficou muito bonito. O 

Vereador Pedro ainda registrou que conversou com o Secretário de Obras e ele pediu o prazo de três 

meses para reclamações. 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 17 de maio de 2022. 

 

Presidente:  

Secretário:  


