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Ata da 8ª Sessão Ordinária de 2019
ATA Nº 08
Barra Velha, 12 de março de 2019.
Às dezoito horas e trinta minutos do dia doze de março de dois mil e dezenove, reuniu-se a Câmara de
Vereadores de Barra Velha, para realizar Sessão Ordinária. Presentes os Vereadores Adailton
Manoel Bernardina, Alex Sandro Correia dos Santos, Eduardo Peres, Jorge Mário Borghetti, Juliano
Bernardes, Marcelo dos Prazeres Nogaroli, Marciel Berlin, Maurício de Simas e Thiago Henrique
Pinheiro. Na hora aprazada, o Presidente, invocando a proteção de Deus e observando a ordem
regimental, declarou abertos os trabalhos da presente Sessão Ordinária, solicitando ao Vereador Juliano
Bernardes a leitura de um trecho bíblico. Ato contínuo, informou que a Ata da Sessão anterior, fica
dispensada a leitura e considera-se devidamente apreciada e aprovada conforme os preceitos
regimentais, ressalvando que o Vereador que desejar retificar a Ata, enviará declaração escrita nos
termos do § 1º do art. 63 do Regimento Interno. Em seguida, ao senhor Secretário a leitura das matérias
recebidas e do EXPEDIENTE DO DIA: OFÍCIOS RECEBIDOS: Ofício nº 002/2019: A Associação Ruah
de Apoio à Mulher - Casa de Ester, solicita a cessão de uso do Plenário no dia 23.03.2019, das 14h às
21h, para evento denominado "I Encontro de Mulheres: diálogos sobre a vida feminina, com objetivo de
discutir assuntos relacionados aos direitos das mulheres, à beleza feminina, empoderamento, violência
doméstica e demais vulnerabilidades. Público estimado: 150 pessoas. O evento compreenderá palestras,
oficinas e coffee-break; OFÍCIOS DO EXECUTIVO: Ofício datado de 22.02.2019: O Prefeito Municipal
encaminha cópia da Portaria nº 0421-GAB, de 24.01.2019, pela qual exonera o servidor Jossias da
Rocha Coutinho do quadro de servidores do Município. Alerta que qualquer requerimento protocolizado
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pelo SINTRAMBAV, representado pelo Sr. Jossias, contém vício de representação; Ofício nº 013/2019: A
Secretaria de Saúde e Saneamento solicita a reserva de uso do Plenário no dia 15.04.2019, das 13h às
18h, para a realização da etapa municipal da 16ª Conferência Nacional de Saúde; Ofício nº 255/2019: O
Diretor de Cultura da FUMTEC, Sr. Adans Moraes, solicita a reserva de uso do Plenário no dia
27.03.2019, a partir das 18h, para a realização do 1º Fórum Municipal de Cultura, com palestra e
apresentações culturais; Ofício nº 015/2019: A Secretaria de Administração dá ciência de Atos Legais do
Poder Executivo, com o envio de cópias das seguintes Leis: 1744/2019, 1745/2019, 1746/2019 e Lei
Complementar nº 242/2019; OFÍCIOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA: Nº 014/2019: Oficia ao
Prefeito Municipal o envio dos requerimentos aprovados e Indicações tramitadas em sessão Ordinária do
dia 07.03.2019, a saber: Requerimento nº 03/2019 do Vereador Thiago Pinheiro; Requerimentos nºs
03/2019 e 04/2019 do Vereador Juliano Bernardes; Indicações nºs 012/2019, 013/2019, 014/2019,
015/2019 e 016/2019 do Vereador Dr. Jorge Borghetti. PROPOSITURAS PROTOCOLADAS: MATÉRIA
DO EXECUTIVO: Substitutivo nº 02/2019: "Altera disposições da Lei nº. 1.332/2014 (dispõe sobre as
taxas de poder de polícia no município de Barra Velha), nos termos desta Lei, e dá outras providências";
Projeto de Lei nº 009/2019: "Estabelece a Estrutura e o Funcionamento do Conselho Tutelar do
Município de Barra Velha-SC e dá outras providências"; MATÉRIA DO LEGISLATIVO: Projeto de Lei nº
008/2019 do Vereador Marciel Berlin: "Denomina logradouro Público"; Requerimento nº 008/2019 do
Vereador Thiago Pinheiro: "Requer sejam prestadas informações referentes ao transporte escolar da
rede municipal de ensino, ante a situações de anormalidades que estariam ocorrendo, relatadas em
reunião preparatória da Câmara Mirim, suscitando os seguintes questionamentos: l - Está ocorrendo a
superlotação dos ônibus do transporte escolar, em que grau, em quais linhas? Essa situação estaria
motivando a disputa pelos assentos, com óbvias vantagens aos alunos maiores, em detrimento às
crianças, que, nesse caso, estariam viajando em pé, com riscos à sua segurança? Os monitores estão
supervisionando e disciplinando tais situações? II - Procede a informação de que existe a disponibilidade
de ônibus parados na Garagem do Município? Nesse caso, por quê não estão sendo utilizados, a se
confirmar o quadro de superlotação de algumas linhas? Por quê optou-se pela terceirização do serviço?
Requerimento nº 009/2019 do Vereador Thiago Pinheiro: "Requer seja encaminhada a esta Casa de Leis
cópia do Contrato relativo à compra de equipamentos para a Fábrica de Tubos do Município que,
segundo informação, encontra-se em vias de implantação pela Administração Municipal"; Indicação nº
017/2019 do Vereador Adailton Bernardina (Nando): "Apresenta Indicação ao Chefe do Poder Executivo
Municipal para que determine junto à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, seja efetuado o
patrolamento e macadamização das Ruas Manoel Correa e José Nazário Luiz - extensão até Pedras
Brancas"; Indicação nº 018/2019 do Vereador Adailton Bernardina (Nando): "Apresenta Indicação ao
Chefe do Poder Executivo Municipal para que determine, após os devidos reparos mecânicos, que o
veículo Kia Sportage devolvido pela Câmara Municipal ao Patrimônio do Município, seja destinado à
APAE ou à Defesa Civil do Município"; Indicação nº 019/2019 do Vereador Marciel Berlin: "Apresenta
Indicação ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que determine junto à Secretaria de Obras e
Serviços Públicos seja executado o patrolamento e macadamização na Rua Vergílio Vieira Maia, Bairro
Vila Nova, notadamente no trecho da descida do morro, que está em situação precária. Que o referido
trecho possa receber tubulação pluvial 0.40, de forma a eliminar a erosão causada pelas chuvas. Requer
igualmente a sua inclusão no Programa Municipal de Pavimentação de Vias Públicas" Moção nº
002/2019: Concede Moção de Pesar pelo falecimento do Sr. Laércio Silveira, atendendo proposição do
Vereador Marciel Berlin; MATÉRIAS PARA ORDEM DO DIA: Votação ao Projeto de Resolução nº
002/2019 de autoria da Mesa Diretora: "Autoriza transferência de bens inservíveis ao Poder Executivo do
Município de Barra Velha"; Votação ao Projeto de Lei nº 005/2019 do Vereador Adailton Bernardina
(Nando): "Denomina logradouro público"; Votação ao Requerimento nº 001/2019 do Vereador Marciel
Berlin: "Requer seja informado a esta Casa de Leis quais as providências que estão sendo adotadas
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para solucionar a questão das enchentes da Rua Paraná, através da retificação do curso do Rio Veludo
até o canal existente junto às terras da Comfloresta, daí prosseguindo até escoar nas águas da Lagoa de
Barra Velha. Em fevereiro de 2017, através da Indicação nº 30/2017 - em anexo, já havíamos feito
solicitação nesse sentido. Enfim se existem tratativas com a comunidade e qual a solução que está
sendo proposta visando sanar o problema que ocorre a cada chuva mais intensa". Encerrada a leitura, o
Presidente dá início à PALAVRA LIVRE, com fundamento no art. 65 do Regimento Interno. Por ordem de
sorteio, fizeram uso da Palavra os Vereadores Maurício de Simas, Juliano Bernardes e Dr. Jorge
Borghetti. Os pronunciamentos, na íntegra, encontram-se disponíveis por gravação em áudio, a
requerimento formal de quem possa interessar. Ato contínuo, o Presidente apresenta as suas
considerações e repassa os trabalhos ao Secretário da Mesa Diretora, o Vereador Thiago Pinheiro, que,
em atendimento ao disposto no § 1º do art. 67 do Regimento Interno dá início à ORDEM DO DIA,
levando ao conhecimento do Plenário as Matérias para deliberação: Votação ao Projeto de Resolução nº
002/2019 de autoria da Mesa Diretora: "Autoriza transferência de bens inservíveis ao Poder Executivo do
Município de Barra Velha" - aprovado; Votação ao Projeto de Lei nº 005/2019 do Vereador Adailton
Bernardina (Nando): "Denomina logradouro público" - aprovado; Votação ao Requerimento nº 001/2019
do Vereador Marciel Berlin: "Requer seja informado a esta Casa de Leis quais as providências que estão
sendo adotadas para solucionar a questão das enchentes da Rua Paraná, através da retificação do curso
do Rio Veludo até o canal existente junto às terras da Comfloresta, daí prosseguindo até escoar nas
águas da Lagoa de Barra Velha. Em fevereiro de 2017, através da Indicação nº 30/2017 - em anexo, já
havíamos feito solicitação nesse sentido. Enfim se existem tratativas com a comunidade e qual a solução
que está sendo proposta visando sanar o problema que ocorre a cada chuva mais intensa" - aprovado.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente Eduardo Peres agradeceu a presença de todos e convocou os
Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 14.03.2019, no Plenário
Getúlio Bittencourt, às 18:30 horas, na sede do Poder Legislativo de Barra Velha/SC.

Eduardo Peres
Presidente

Thiago Henrique Pinheiro
Secretário

INDICAÇÃO Nº 0020/2019
Por proposição do Vereador infra-assinado, nos termos do Regimento Interno desta Casa de
Leis, requer que esta Indicação seja submetida ao Plenário, para apreciação e envio ao Senhor Prefeito
Municipal, visando:
"Apresenta Indicação ao Chefe do Poder Executivo Municipal relativamente ao Projeto
Social que vem sendo desenvolvido em galpão locado no Bairro Vila Nova, próximo à Madeireira
Toxinha, beneficiando famílias de baixa renda, com aulas de balé, capoeira, Karatê, manicure,

Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado em:
www.camarabarravelha.sc.gov.br/doc
pelo código 1190313

Página 3 / 6

Diário Oficial da Câmara de Barra Velha/SC
EDIÇÃO Nº 1 de Quarta-Feira - 13 de Março de 2019
pedicure, em iniciativa bem sucedida da Secretaria de Assistência Social do Município. Que o
Poder Executivo possa agregar melhorias suprindo algumas carências, tais como a instalação de
um espelho, limpeza de banheiros, materiais de limpeza e higienização, limpeza externa com poda
e capinação regular, bem como a instalação de uma placa de identificação do projeto"

Nestes Termos
Pede Deferimento

Câmara de Vereadores de Barra Velha, 13 de março de 2019.

INDICAÇÃO Nº 0021/2019
Por proposição do Vereador infra-assinado, nos termos do Regimento Interno desta Casa de
Leis, requer que esta Indicação seja submetida ao Plenário, para apreciação e envio ao Senhor Prefeito
Municipal, visando:
"Apresenta Indicação ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que determine seja
efetuado o patrolamento e macadamização da Rua Percival Carlos Patitucci - Rua do Condomínio
Praia Mar - localizada no Centro. Requer ainda que a referida via pública seja incluída no
Programa Municipal de Pavimentação de Vias Públicas"

Nestes Termos
Pede Deferimento

Câmara de Vereadores de Barra Velha, 13 de março de 2019.

OFICIO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA Nº 0016/2019
Barra Velha, 13 de março de 2019.
Senhor Valter Marino Zimmermann
Prefeito Municipal
Barra Velha/SC
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Excelentíssimo Senhor,

Em cumprimento a legislação em vigor, venho oficiar a Vossa Excelência o envio de
requerimento aprovado e Indicações apreciadas em Sessão Ordinária do dia 12.03.2019, a saber:
Requerimento nº 001/2019 do Vereador Marciel Berlin: "Requer seja informado a esta Casa
de Leis quais as providências que estão sendo adotadas para solucionar a questão das enchentes da
Rua Paraná, através da retificação do curso do Rio Veludo até o canal existente junto às terras da
Comfloresta, daí prosseguindo até escoar nas águas da Lagoa de Barra Velha. Em fevereiro de 2017,
através da Indicação nº 30/2017 - em anexo, já havíamos feito solicitação nesse sentido. Enfim se
existem tratativas com a comunidade e qual a solução que está sendo proposta visando sanar o
problema que ocorre a cada chuva mais intensa";
Indicação nº 017/2019 do Vereador Adailton Bernardina (Nando): "Apresenta Indicação ao
Chefe do Poder Executivo Municipal para que determine junto à Secretaria de Obras e Serviços Públicos,
seja efetuado o patrolamento e macadamização das Ruas Manoel Correa e José Nazário Luiz - extensão
até Pedras Brancas";
Indicação nº 018/2019 do Vereador Adailton Bernardina (Nando): "Apresenta Indicação ao
Chefe do Poder Executivo Municipal para que determine, após os devidos reparos mecânicos, que o
veículo Kia Sportage devolvido pela Câmara Municipal ao Patrimônio do Município, seja destinado à
APAE ou à Defesa Civil do Município";
Indicação nº 019/2019 do Vereador Marciel Berlin: "Apresenta Indicação ao Chefe do Poder
Executivo Municipal para que determine junto à Secretaria de Obras e Serviços Públicos seja executado
o patrolamento e macadamização na Rua Vergílio Vieira Maia, Bairro Vila Nova, notadamente no trecho
da descida do morro, que está em situação precária. Que o referido trecho possa receber tubulação
pluvial 0.40, de forma a eliminar a erosão causada pelas chuvas. Requer igualmente a sua inclusão no
Programa Municipal de Pavimentação de Vias Públicas".
Atenciosamente,

REQUERIMENTO N° 0010/2019
O Vereador que a este subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer a
Vossa Excelência seja submetido ao egrégio Plenário, requerimento fundamentado nos seguintes
termos:
"Requer ao Prefeito Municipal considerar e determinar que a verba resultante do
cancelamento da programação de carnaval 2019 - aproximadamente R$ 80.000,00 - seja destinada
a compra de materiais, tais como tubulação e módulos de galerias pluviais, necessários a obras
de drenagem pluvial, visando, pelo menos, amenizar os problemas de enchentes e alagamentos
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que recentemente assolaram vários bairros do nosso Município"
Nestes termos, pede deferimento.

Sala das Sessões, 13 de março de 2019.
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