
ATA ORDINÁRIA Nº 15/2022 

ATA DA DÉCIMA QUINTA 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 vinte e quatro 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 Quinta 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. Quebrando o 

protocolo o Presidente concedeu a palavra ao Dr. Armando que cumprimentou a todos. O médico 

trouxe informações sobre o covid 19 no Município, afirmado que a situação está muito bem 

controlada. Pediu a Deus que continue protegendo a população. Colocou que com o advento do 

inverno, viroses e infecções respiratórias, pediu que seja mantido vigilância, principalmente quanto a 

quadros respiratórios. Está havendo muita confusão quanto a virose causada pela gripe e a virose 

causada pelo covid. Quando as pessoas chegam ao posto estão sendo orientadas e medicadas como já 

vinha sendo feito de costume, caso a pessoa positive para covid. As crianças que chegam com 

sintomas respiratórios no posto de saúde também passam por uma triagem e são encaminhadas para 

o médico pediatra, ou para o teste do covid caso haja indícios de contágio. Pediu que agora não seja 

baixado a guarda pois o covid não desapareceu, e ele vai fazer parte da vida como uma gripe. Os 

quadros de covid estão sendo mais infectantes, porém menos graves quando é feito o tratamento. 

Ressaltou que o covid está controlado em Rancho Queimado, e pediu mais atenção aos quadros 

respiratórios, principalmente em crianças, lembrando que há atendimento médico todos os dias. O 

Presidente agradeceu a contribuição e esclarecimentos prestados mais uma vez pelo Dr. Armando, e 

voltou a parabenizá-lo por seu trabalho junto a equipe da saúde no combate ao covid 19. No Pequeno 

Expediente foi feito a leitura da Ata Ordinária nº 14/2022. A Ata foi posta em discussão e votação 

sendo aprovada por unanimidade. Também foi feito a leitura da Ata Extraordinária nº 01/2022. A 

Ata foi posta em discussão e votação sendo aprovada por unanimidade. O Presidente direcionando 

sua fala ao Vereador Pedro colocou que sobre a questão do lixo, conversou com a Prefeita e 

provavelmente foi resolvido na sexta feira (20). O Vereador Pedro em resposta afirmou que passou 

no local e não foi recolhido o lixo. O Presidente colocou que houve uma mudança na empresa que 

presta este serviço e estão em uma fase de adaptação. Espera que logo tudo volte a sua normalidade. 

No Horário Político o Vereador Vanderlei cumprimentou a todos. Afirmou que não sabia que a 

Prefeita iria viajar e tem uma relação de pedidos a serem feitos a ela. Irá tentar resolver estas 

demandas pessoalmente com a Prefeita. No final de semana esteve andando pelas estradas do 

Município e afirmou que tem acompanhado o trabalho na Rua do Vereador Soni, onde foi arrumado 

as bocas de lobo. Foi feito melhorias e finalizada a obra. No Rio Bonito estão tapando os buracos 

maiores que há no asfalto, e estão fazendo um bom trabalho dentro do que foi orçado. Na semana 

passada falou sobre a importância de fiscalizar as obras. A empresa não pode tapar todos os buracos, 



mas dentro do orçamento que a Prefeitura tinha fizeram um bom trabalho, e vai melhorar muito a 

vida de quem precisa trafegar pela estrada. Em Mato Francês disse que parte da estrada está boa, mas 

a outra parte tem muita coisa a ser feita. Tem certeza de que o Secretário de Obras está se empenhando 

bastante e logo irá solucionar estes problemas. Logo todas as estradas estarão em boas condições. 

Falou que a estrada da comunidade onde mora o senhor Domingo Ventura também precisa de 

melhorias, pois a rua está em más condições e precisam de uma atenção especial. Informou que 

também esteve com a senhora Luciana no CRAS, discutindo algumas demandas e afirmou que a 

conversa foi proveitosa. A Vereadora Maria Aparecida cumprimentou a todos. Comentou que 

possuía uma demanda, mas fez o pedido pessoalmente à Prefeita e ao Secretário de Obras senhor 

Alexsandro e acredita que vai ser resolvido. A Vereadora disse que aguardaria a ordem do dia. O 

Vereador Celso cumprimentou a todos. Conversou com a Prefeita sobre algumas demandas e 

também com o Secretário Alexsandro, e acredita que dará tudo certo as melhorias nas estradas, se o 

tempo continuar a colaborar. Agradeceu ao Presidente por ter justificado sua ausência na última terça 

feira dia (17). Comentou sobre a Festa da Localidade de Invernadinha, onde correu tudo bem e foi 

muito boa. O Vereador disse que aguardaria a ordem do dia. O Vereador Pedro cumprimentou a 

todos. Sobre a ata anterior, onde afirmou que até três meses não reclamaria, explicou que em uma 

brincadeira com o Secretário Alexsandro, disse que jamais aceitaria pegar a Secretaria de Obras como 

foi feito. Afirmou que foi dado trinta dias para o Secretário anterior e em seu ponto de vista quando 

uma pessoa quer sair ele deve fazer isso na hora. Colocou que nestes trinta dias o Secretário fez apenas 

coisas particulares para ele, e o Secretário Alexsandro pegou um atraso de trinta dias nas obras das 

comunidades municipais. Disse que iria dar três meses para o Secretário Alexsandro trabalhar e 

conseguir tirar o atraso dos trinta dias nas obras das estradas municipais. Fora esta brincadeira, 

colocou que o Secretário precisa ir até a localidade de Mato Francês e passar pelo menos a patrola 

pois há muita necessidade de manutenção nas estradas. Afirmou que precisam ficar pelo menos uma 

semana na localidade. Sobre o lixo conversou com o Vice-Prefeito e entendeu a situação, mas 

ressaltou que não pegaram o lixo em frente ao mirante. Na comunidade de Mato Francês passaram 

na sexta feira e depois passaram novamente na segunda feira. Explicou que o povo não está sabendo 

qual o dia certo do recolhimento do lixo. Acredita que esta empresa deveria seguir o cronograma de 

recolhimento que a anterior utilizava nestes últimos quatro anos, pois as comunidades já estão 

acostumadas. O Vereador Tiago cumprimentou a todos. Informou que o Vice-Prefeito Ino esteve na 

localidade de Taquaras hoje (24) com a última empresa da licitação para que seja dado continuidade 

às obras das calçadas. Agora será analisado todo o processo, e verão os custos averiguando se a última 

licitação pode dar continuidade a obra. Sobre a recuperação do asfalto do Rio Bonito, colocou que 

acredita que a empresa poderia fazer de uma forma diferente. Estão jogando piche e se pegam um 

buraco que vai de um lado ao outro, depositam todo o material de uma vez e todos que passam de 

carro no local acabam sujando o veículo. Esteve no último sábado (21) na Feira da Praça e está um 

sucesso. Parabenizou os feirantes pois há muita coisa bonita e de qualidade. Comprou várias coisas 

para colocar em seus chalés. Reforçou que a feira está literalmente um sucesso. Conversou também 

com o senhor José Mário que está com expectativa de já em junho abrir a parte de gastronomia na 

Praça. Conversou com o Secretário Alexsandro que arrumou alguns bueiros em Taquaras e resolveu 

um problema crônico em frente à entrada do Condomínio Palo Alto, onde empossava água. Dentro 

do possível o Secretário tem resolvido as situações, um pouco aqui e um pouco ali nas comunidades, 

tentando sanar todas as demandas. O Vereador Marcelo cumprimentou a todos e disse que 

aguardaria a ordem do dia. O Vereador Soni cumprimentou a todos. Colocou que sobre o calçamento 

de Linha Scharf foi feito melhorias sim, abrindo as bocas de lobo, mas jogaram areia em cima da 



lajota sem levantá-la, e acredita que é um serviço que não vai resolver em nada o problema. Na entrada 

da Igreja da Linha que era feito de concreto, foi quebrado com a patrola e a empresa não arrumou. 

Fez o pedido para que fosse resolvido o problema, mas não o atenderam. Ressaltou que possui uma 

cunhada cadeirante e não consegue mais passar pelo local do jeito como foi deixado. Acredita que 

precisam de um fiscal para ver como está o andamento das obras para que não haja problemas como 

estes relatados. O Presidente passou a presidência à Vice-Presidente Vereadora Maria Aparecida 

para que pudesse se pronunciar. A Presidente Interina concedeu a palavra ao Vereador Antonio 

que cumprimentou a todos. Registrou que na sexta feira (20) esteve junto com a Prefeita e o pessoal 

do DNIT para ver a questão do túnel de acesso a Cidade. Receberam os fiscais da parte ambiental. 

Desde 2017 estão tentando e brigando para que isto aconteça pois precisam deste novo acesso. Fez 

um vídeo no momento em que estavam no local e era um grande movimento de veículos na BR. Os 

funcionários que fizeram o trabalho foram muito atenciosos e no que dependesse da parte deles, 

estaria liberado para iniciar a obra. Foi feito a vistoria e estão em fase de finalização do projeto. 

Destacou que as obras ainda não foram iniciadas, mas espera que aconteça logo pois o Município tem 

esta necessidade. O trevo é muito perigoso e este novo acesso irá facilitar muito a vida das pessoas. 

Sabe que a Prefeita está dedicada nesta situação e no que depender dela para dar continuidade ao 

processo, será feito. Esteve na obra do “Morangão” juntamente com a Prefeita e ficará muito bom 

com um espaço para ser utilizado pela população. A feira que acontecerá dentro do Morangão irá dar 

uma visibilidade melhor para os produtores. 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 solicitou que fosse feito a leitura dos Pareceres do projeto. O Presidente registrou que os 

Vereadores se reuniram nas comissões hoje (24) antes do início da sessão para discutir e dar 

andamento ao projeto. Chegaram a um consenso de que deveria haver uma Audiência Pública para 

tratar do tema, mas deixou claro que todos que acompanharam o Plano Diretor desde 2017 sabem que 

foram feitas cerca de 30 audiências e em todas este assunto foi discutido. O Código Florestal não 

abria brechas para construções em menos de 30 metros de distanciamento de áreas de APP, fosse área 

urbana ou rural. A partir da Lei Federal nº 2.510 (de autoria do Deputado Peninha, sendo o Deputado 

Darci de Matos o Relator) foi dado a possibilidade dos municípios legislarem sobre suas áreas de 

preservação permanente. O Projeto fala de rios em até cinco metros em área urbana, que permitirá 

legalizar construções em área consolidada. Sabe que infelizmente não conseguirão atender a todos. 

Parabenizou a Prefeita pela coragem de encaminhar o Projeto e agradeceu também os Vereadores 

pois é um projeto polêmico e vai haver discussão. O Presidente também agradeceu a contribuição da 

Assessora Jurídica Dra. Natália. O Vereador Tiago deixou claro que este projeto não foi colocado 

em votação antes pois segundo orientação da FECAM, era preciso que fosse formado o Conselho 

Municipal de Meio Ambiente. A Lei veio do Executivo, a Câmara conversou com a Prefeita para 

deixar o projeto aguardando até a criação do Conselho, para daí então aprovarem. Ressaltou que não 

adiantava aprovarem a lei, e logo depois o Ministério Público pedir que criassem o Conselho. Fizeram 

todo o procedimento legal, passo a passo, para evitar retornos da lei. O Vereador Marcelo colocou 

que não sabe se alguém vai reclamar ou não, mas ressaltou que isso não importa. Destacou que desde 



2017 trabalharam nesta reforma do Plano Diretor, e os Vereadores que participavam da legislatura 

passada são testemunhas de que tudo veio de encontro com o que a comunidade quis, sempre. Hoje 

possuem essa Lei Federal que veio ao encontro com o que a grande maioria das pessoas quer. O 

Vereador Tiago colocou que quando é feito uma grande mudança na lei como esta, é necessário que 

seja chamado uma audiência pública. Justificou que não irão chamar audiência pública porque estão 

embasados em todas as audiências do plano diretor nas comunidades em que houve a solicitação da 

diminuição do distanciamento das APPs. Baseado nisso estão aprovando a lei para não precisarem 

esperar mais trinta dias de publicação da audiência, para só então retornar o projeto à Casa para 

votação. O Presidente ressaltou que tiveram um Audiência Pública há seis meses no Centro da 

Cidade e uma das principais demandas levantadas era a necessidade de diminuir o recuo dos rios. 

Afirmou que esta lei vai dar a possibilidade de regularizar as construções que já existem e a 

possibilidade dos investidores que tem a expectativa há muitos anos como o senhor Evandro que quer 

fazer um melhoramento do mercado para a população. Neste sentido estão dando celeridade ao 

projeto por que todo mundo tem pressa. O Vereador Soni afirmou que muitas pessoas no meio rural 

também fazem reclamações de que não podem plantar perto de nascentes, mas afirmou que é preciso 

seguir o que diz a Lei Federal. Acredita que esta Lei Municipal vai ajudar muitas pessoas no meio 

urbano. O Vereador Tiago ainda informou que fez o pedido à Assessora Jurídica Dra. Natália que 

elaborou um projeto de lei que visa regularizar as casas construídas há certo tempo. O Projeto foi 

encaminhado para o setor municipal de engenharia onde darão seu parecer para que possa ser 

encaminhado para a Casa. Há casas construídas há 20 ou 30 anos no Município e para que sejam 

regularizadas hoje, é pedido projeto hidro sanitário, projeto elétrico, ou seja, sai caro e é demorado. 

O que se pretende com o novo projeto é que o engenheiro vá até a casa, bata fotos das fachadas, faça 

um laudo de que a parte elétrica, hidráulica e estrutural está em dia, e terá que comprovar o sistema 

fossa-filtro-sumidouro para que então seja regularizada. Com esta nova lei buscam a simplificação 

deste processo pois há muita demanda no Município. O Projeto de Lei Complementar nº 03/2022 

foi posto em votação sendo aprovado por unanimidade. Nos Comentários Finais o Presidente 

concedeu a palavra para a Vereadora Juliane e ela comunicou que a partir do dia 10 do mês de junho 

irá se afastar por alguns dias pois precisará passar por uma cirurgia. O Vereador Vanderlei 

parabenizou a todos os envolvidos na reforma do Plano Diretor e disse que muitas pessoas serão 

beneficiadas com a aprovação desta lei. As pessoas do Meio Rural que façam possíveis reclamações 

por não serem atendidos, serão bem orientadas pelos Vereadores quanto as questões legais. O 

Presidente concedeu a palavra ao Vice-Prefeito senhor Ino que cumprimentou a todos e fez 

agradecimentos aos Vereadores em nome da Prefeita, pois a aprovação deste projeto de lei é um 

modificador de algumas situações dentro da comunidade de Rancho Queimado. Dará outras 

oportunidades na área urbana das pessoas utilizarem seus patrimônios em áreas consolidadas. Nos 

pareceres ficou muito bem definido que há a coparticipação do dono do Imóvel que tem a obrigação 

em cobrir aquela área fazendo a reflorestamento. O Vice-Prefeito agradeceu a aprovação do projeto 

pela Casa e disse que sempre que for necessário o Plano Diretor vai sofrer modificações. Deu maiores 

explicações sobre a lei dizendo que tanto a lei federal quanto a municipal só trata das áreas urbanas 

consolidadas. Sobre a questão do lixo, explicou que aconteceu o óbito do dono da empresa 

responsável pelo serviço e automaticamente os familiares trancaram tudo e a partir daquela data a 

empresa documentou a sua desistência e impossibilidade de trabalhar. O processo licitatório para a 

contratação de uma nova empresa é demorado e precisam fazer toda a planilha. Conseguiram fazer 

um contrato emergencial e esta empresa não está atendendo Rancho Queimado com exclusividade. 

Haverá alguns problemas quanto a coleta do lixo por que não conhecem as localidades muito bem e 



as vezes trocam de motorista o que gera mais transtornos. O Vice-Prefeito disse que funcionários da 

Prefeitura acompanharam o caminhão de lixo nas comunidades e também foi passado a planilha de 

dias e lugares, porém sabe que mesmo assim vai haver alguns problemas. Sempre que houver a 

necessidade as pessoas podem ligar para a Prefeitura e informar sobre as situações e tentarão resolver. 

Quanto às estradas, explicou que há necessidade de passar a patrola no Mato Francês, mas também 

em todas as outras comunidades, e estão seguindo uma planilha de prioridades. Ressaltou que estão 

com pouco maquinário e pouco recurso, mas tentando atender e fazer os serviços. Explicou que 

sempre fazem as melhorias começando pelo Mato Francês, Rio Acima, Rio Pequeno, Pinheiral, 

Queimada Grande e Terceira Linha. Agora estão terminando o ciclo na Terceira Linha e irão para a 

Cidade da Esperança, Rio Capivaras, Rio Knaul e Linha Scharf e então começaram novamente no 

Mato Francês. Justificou que a equipe é pequena e possuem pouco maquinário e não podem fazer 

tudo ao mesmo tempo. Destacou que começarão uma obra no Mato Francês que é tirar as lajotas no 

morro e a estrada será interditada para que seja feito a estrutura de concreto armado. Também 

iniciarão o calçamento que vai iniciar na Garagem da Prefeitura e vai até a casa do Fred. Será feito 

em três ou quatro etapas e quando forem sentar a lajota o trecho será interditado e haverá o maior 

tumulto na sociedade. Terão um problema muito sério e a obra iniciará dia 06 de junho, mas é preciso 

ser feito assim para garantir a qualidade da obra. O Vice-Prefeito agradeceu o espaço e o Presidente 

agradeceu pelos esclarecimentos prestados. O Vereador Vanderlei ainda colocou que o 

questionaram porque foi tirado o material no Rio Bonito e deixado do lado da estrada. Explicou que 

foi um pedido do Secretário de Obras que vai utilizar o material posteriormente para arrumar as 

estradas de chão.    Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão e convocada a próxima para o 

dia 31 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 24 de maio de 2022. 

 

Presidente:  

Secretário:  


