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Ata da 10ª Sessão Ordinária de 2019
ATA Nº 10
Barra Velha, 19 de março de 2019.
Às dezoito horas e trinta minutos do dia dezenove 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 Marciel
Berlin 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: Nº 46/2019: A Procuradoria Especial da
Mulher, de Penha/SC, convida a participar no 1º Encontro em Defesa dos Direitos da Mulher, tendo como
eixo temático: "Segurança, Emprego e Renda", que será realizado no dia 28.03.2019, às 19:00h, no
Plenário da Câmara de Vereadores de Penha/SC. A iniciativa visa proteger os direitos das mulheres,
principalmente contra a violência e a discriminação. O convite é extensivo aos Vereadores, servidoras e
servidores desta Casa de Leis. Nº 09/2019: A OBAL - Organização Barra Limpa convida os Vereadores e
Familiares a participarem da Festa de 10 anos de sua fundação, dia 29.03.2019, às 19:30h, tendo por
local a Associação Recreativa da Polícia Militar, com custos divididos; Nº 10/2019: Carlos Roberto
Mendes Ribeiro, Presidente do Observatório Social de Barra Velha, oficia o envio de cópias de Ofícios
encaminhados à Prefeitura Municipal e ao Ministério Público, contendo denúncias de irregularidades na
gestão do Município de Barra Velha; Edital de Convocação: O Presidente da Comissão Municipal de
Refundação do Democratas - DEM encaminha Edital convocando seus convencionais para participarem
de Convenção a realizar-se no dia 28.03.2019, às 19:00h, na Sociedade Recreativa de Barra Velha. O
Edital completo encontra-se afixado no mural desta Casa de Leis; OFÍCIOS DO EXECUTIVO: Nº
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020/2019: A Secretaria de Administração dá ciência de Ato Legal do Poder Executivo, com o envio de
cópia da Lei nº 1748/2019; OFÍCIOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA: Nº 019/2019: Oficia ao Prefeito
Municipal o envio das Indicações apreciadas em Sessão Ordinária do dia 14.03.2019, a saber: Indicação
nº 020/2019 do Vereador Marciel Berlin e Indicação nº 021/2019 do Vereador Maurício de Simas; Nº
020/2019 ao Comando da Polícia Militar de Santa Catarina: (leitura na íntegra); PROPOSITURAS
PROTOCOLADAS: MATÉRIA DO EXECUTIVO: PL nº 012/2019: "Altera disposições da Lei nº 1441, de
24 de abril de 2015 que Autorizou o Chefe do Poder Executivo a fornecer Vale-Alimentação aos
Servidores Públicos Municipais da Secretaria de Obras, e dá outras providências"; PL nº 013/2019:
"Desafeta, incorpora aos bens dominicais e autoriza o Poder Executivo a alienar mediante venda, bem
imóvel do patrimônio público municipal, por meio de procedimento licitatório na modalidade concorrência,
conforme especifica"; PL nº 014/2019: "Altera a Lei nº 1642, de 13 de dezembro de 2017, que autorizou a
redução das medidas gerais da área do parque natural municipal caminho do peabirú, e dá outras
providências"; MATÉRIAS PARA ORDEM DO DIA: Votação do Requerimento nº 02/2019 do Vereador
Thiago Pinheiro: "Requer seja apresentado a esta Casa de Leis um cronograma de aplicação da dotação
de R$ 54.000,00 aprovada na Lei Orçamentária de 2019, destinada ao Programa Bolsa Atleta"; Votação
do Requerimento nº 08/2019 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? 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 Marciel Berlin, Adailton Bernardina (Nando), Maurício de Simas, Dr. Jorge Borghetti e
Juliano Bernardes. 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, Matéria para deliberação: Votação do Requerimento nº 02/2019
do Vereador Thiago Pinheiro: "Requer seja apresentado a esta Casa de Leis um cronograma de
aplicação da dotação de R$ 54.000,00 aprovada na Lei Orçamentária de 2019, destinada ao Programa
Bolsa Atleta"- aprovado; Votação do Requerimento nº 08/2019 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? - 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 21.03.2019, no Plenário Getúlio
Bittencourt, às 18:30 horas, na sede do Poder Legislativo de Barra Velha/SC.
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Eduardo Peres
Presidente

Thiago Henrique Pinheiro
Secretário

Ata da 11ª Sessão Ordinária de 2019
ATA Nº 11
Barra Velha, 21 de março de 2019.
Às dezoito horas e trinta minutos do dia vinte e um 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 Alex
Palmital 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: nº 271 - FUMTEC/2019: A Diretoria de
Cultura solicita a cessão de uso do Plenário no dia 26.03.2019, após o término da Sessão Ordinária
desta Casa de Leis, para que o Coral da Cidade possa realizar ensaio de apresentação, visando a
apresentação oficial que acontecerá neste local no dia 27, a partir das 18h00, por ocasião do 1º Fórum
Municipal de Cultura; OFÍCIOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA: nº 021/2019: Oficia ao Prefeito
Municipal o envio dos requerimentos aprovados em Sessão Ordinária do dia 19.03.20189, a saber:
Requerimentos nºs 002/2019 e 008/2019 do Vereador Thiago Pinheiro; nº 022/2019: Oficia ao Diretor
Presidente da FUMTEC o envio do Requerimento nº 002/2019, aprovado em Sessão Ordinária do dia
19.03.2019; nº 023/2019: Oficia à Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto o envio do
Requerimento nº 008/2019, aprovado em Sessão Ordinária do dia 19.03.2019. nº 024/2019: Apresenta
informações à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Barra Velha em resposta ao Ofício nº
0146/2019/PJ/BAR; PROPOSITURAS PROTOCOLADAS: MATÉRIA DO EXECUTIVO: PL nº 015/2019:
Institui gratificação para os membros das equipes de Atenção Básica (eAB), coordenador/diretor da
Atenção Básica e apoiadores institucionais da Atenção Básica participantes do Programa Nacional de
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, no âmbito do Município de Barra Velha, e dá
outras providências"; MATÉRIA DO LEGISLATIVO: Indicação nº 022/2019 do Vereador Adailton
Bernardina (Nando): "Apresenta Indicação ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que determine
junto ao setor competente sejam construídas guaritas de vigilância nas Escolas e CEIs do Município,
com a designação de servidores da Secretaria de Educação que se encontram em fase de readaptação,
para recepcionar os alunos e supervisionar a saída, proporcionando maior segurança nos
estabelecimentos educacionais do Município. A utilização dos servidores em processo de readaptação
visa não onerar a folha salarial com novas contratações"; Indicação nº 023/2019 do Vereador Marciel
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Berlin: "Apresenta Indicação ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que determine, através da
SEMEC - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, seja efetuada a regravação do Hino
Oficial de Barra Velha, de imensurável contribuição da saudosa Professora Débora de Pádua Júlio. Que
o nosso belo Hino Oficial possa ser regravado com acompanhamento de orquestra ou banda musical,
entoação por coral, adquirindo uma roupagem musical atualizada, a ser propagada nos eventos oficiais
do Município"; Indicação nº 024/2019 do Vereador Marciel Berlin: "Apresenta Indicação ao Chefe do
Poder Executivo Municipal para que determine junto às diversas secretarias e órgãos envolvidos, sejam
proporcionadas melhorias para o Bairro Escalvado, importante recanto do nosso Município que concentra
em torno de 250 famílias, sendo sede do Rodeio Nacional, evento turístico de destaque no calendário de
eventos oficiais, que atrai anualmente expressivo contingente de turistas e apreciadores da cultura e
tradição gaúcha. Que o Poder Público possa contribuir com o desenvolvimento do Bairro, prestando as
seguintes melhorias: Secretaria de Obras e Serviços Públicos 1 - desentupimento e limpeza de bueiros 2
- patrolamento e macadamização das ruas, refazendo as lombadas nos locais preexistentes e
identificados com placas 3 - roçada, limpeza geral e drenagem do terreno do Posto de Saúde 4 - reforma,
manutenção e repintura dos abrigos de pontos de ônibus; Coordenadoria de Iluminação Pública 1 Melhoria da Iluminação Pública com a instalação de lâmpadas mais potentes 2 - Troca de lâmpadas
queimadas SEPLAN - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano: 1 - Elaboração de projeto
de uma rotatória de acesso ao Bairro, de modo a proporcionar uma revitalização e melhor aspecto visual.
Desenvolver gestões visando a sua implantação junto à concessionária Auto Pista Litoral Sul, de forma a
caracterizar o seu reconhecimento e definição oficial como Bairro do nosso Município; Diretoria de
Trânsito: 1 - Instalação de placas de nomenclatura de ruas do Bairro; Cadastro: 1 - cadastramento de
todos os imóveis do bairro, integrando-os na malha urbana do Município e habilitando os seus
proprietários como contribuintes do erário; Requerimento nº 013/2019 do Vereador Thiago Pinheiro, com
apoio dos demais edis que o subscrevem: "Requer seja encaminhado a esta Casa de Leis cópia do
Contrato de Prestação de Serviços de uma escavadeira hidráulica - hora máquina e combustível - que
operou na Pedreira do Município nos meses de agosto a novembro de 2018, totalizando despesa
aproximada de R$ 500.000,00. Requer igualmente que sejam enviadas cópias dos registros de medição
de horas de trabalho, medição e controle de abastecimento, bem como cópias dos empenhos";
Requerimento nº 014/2019 do Vereador Marcelo Nogaroli, com apoio dos demais edis que o
subscrevem: "Requer seja convocado o Prefeito Municipal, o Secretário Municipal de Saúde, o
Procurador Jurídico e o Controlador Geral para comparecimento em Sessão Ordinária nesta Casa de
Leis, em data a ser definida, com objetivo de esclarecer ao Poder Legislativo e à comunidade em geral
sobre a situação da verba de R$ 2.200.000,00 liberada pelo Ministério da Saúde já no governo anterior,
para construção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento em Barra Velha, cuja liberação estaria na
dependência da regularização de pendências de dívida ativa junto ao Governo Federal. Que a
Administração Municipal possa esclarecer quanto a essa circunstância e como se posiciona em relação a
esse investimento no Município"; Requerimento nº 015/2019 do Vereador Adailton Bedrnardina (Nando):
"Requer seja informado de ofício a esta Casa de Leis quais os valores contratuais acertados com a
empresa Silvatur Transportes, separadamente por serviço prestado, ou seja: * Transporte de alunos da
rede municipal *, Transporte Público Municipal, * TFD - Tratamento fora do Domicílio. MATÉRIAS PARA
ORDEM DO DIA: Votação do PL nº 08/2019 de autoria do Vereador Marciel Berlin: "Denomina
logradouro público"; Votação do PL nº 10/2019 de autoria do Vereador Marcelo Nogaroli: "Denomina
logradouro público"; Votação do PL nº 011/2019 do Executivo: "Dispõe sobre a implantação de Educação
em Tempo Integral no Ensino Fundamental em instituições de ensino da rede pública municipal de
ensino de Barra Velha"; Votação do 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
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Administração Municipal"; 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 Marcelo Nogaroli, Dr. Jorge Borghetti, Juliano Bernardes, Thiago Pinheiro e Alex Palmital. 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, Matéria para deliberação: Votação do PL nº 08/2019 de autoria do Vereador Marciel Berlin:
"Denomina logradouro público" - retirado da pauta de votação; Votação do PL nº 10/2019 de autoria do
Vereador Marcelo Nogaroli: "Denomina logradouro público"- retirado da pauta de votação; Votação do PL
nº 011/2019 do Executivo: "Dispõe sobre a implantação de Educação em Tempo Integral no Ensino
Fundamental em instituições de ensino da rede pública municipal de ensino de Barra Velha" - aprovado
com Emenda Modificativa e Supressiva; Votação do 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" - 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 26.03.2019, no Plenário Getúlio Bittencourt, às 18:30 horas, na
sede do Poder Legislativo de Barra Velha/SC.

Eduardo Peres
Presidente

Thiago Henrique Pinheiro
Secretário

Ata da 7ª Sessão Ordinária de 2019
ATA Nº 07
Barra Velha, 07 de março de 2019.

Às dezoito horas e trinta minutos do dia sete 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
Adailton Bernardina (Nando), 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
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matérias recebidas e do EXPEDIENTE DO DIA: OFÍCIOS RECEBIDOS: Ofício nº 344/2019: A 3ª
Companhia de Bombeiros Militar de Barra Velha solicita a cessão de uso do Plenário no dia 18.04.2019,
das 9h às 11h, para uma palestra direcionada aos participantes do Projeto Bombeiro da Melhor Idade;
Ofício de 26.02.2019: A Escola Fisk oportuniza bolsas de estudo para curso de Inglês aos vereadores
Mirins e suplentes da 5ª Legislatura, ano 2019, com o objetivo de inserir o segundo idioma como
ferramenta de crescimento técnico e pessoal, tendo em vista a importância e necessidade dessa língua
para o mercado de trabalho e vida dos mesmos em um contexto geral. Serão disponibilizadas bolsas no
valor de 50% para as mensalidades do curso, podendo a mesma se estender até o término dos estudos,
mediante a manutenção da média prevista em regulamento interno da escola. O valor do material
necessário para o curso deverá ser pago integralmente. Ofício de 28.02.2019: Jorge Emilio Ferreira e
Marisa Jurema Schweitzer, proprietários de imóvel na Rua José Ceará da Costa, , manifestam sua
indignação ante a falta de ações da Secretaria de Obras e Serviços Públicos para obras de manutenção
da citada via pública, requeridas formalmente em 18.01.2019, através requerimentos protocolados processo 926/2019 - código verificador 7G61 e processo 925/2019 - código verificador G6FS.
Estabelecem um comparativo com a cidade de Jaraguá do Sul e propõem aos Senhores Vereadores
algumas recomendações para a melhoria dos serviços públicos. Memorando nº 02/2019 da
Controladoria Interna, em resposta ao Ofício nº 03/2018, encaminha à Presidência desta Casa, anexos
relacionados à Instrução TCE/SC 20/2015 e Relatório Circunstanciado sobre a Execução Orçamentária,
Financeira e Patrimonial relativo ao exercício de 2018; PROPOSITURAS PROTOCOLADAS: MATÉRIA
DO EXECUTIVO: Projeto de Lei nº 007/2019: "Altera o artigo 1º da Lei nº 716 de 19 de bril de 2007, que
autorizou o Chefe do Poder Executivo Municipal a permutar bem imóvel da municipalidade, por imóvel de
propriedade de SIMONE KLEIN DOS SANTOS"; Substitutivo nº 01/2019 ao PL nº 86/2018: "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; MATÉRIA DO LEGISLATIVO: Projeto de
Resolução nº 002/2019 de autoria da Mesa Dretora: "Autoriza transferência de bens inservíveis ao Poder
Executivo do Município de Barra Velha"; Requerimento nº 007/2019 do Vereador Adailton Bernardina
(Nando): "Requer sejam oficiados Convites ao Prefeito Municipal e à CASAN - Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento, para o comparecimento em Audiência Pública nesta Casa de Leis, em data a
ser aprazada, com a finalidade de elucidar publicamente a atual situação do saneamento básico em
nosso Município, ou seja, se a CASAN dará sequência contratual à implantação do projeto de
saneamento básico, em que fase se encontram os licenciamentos ambientais, cronograma de obras,
investimentos previstos, ou se a Prefeitura prevê a municipalização dos serviços e, nessa hipótese, quais
as medidas que estão sendo adotadas. Enfim, que o Poder Legislativo e a população em geral seja
cientificada quanto à presente realidade e o que se pode esperar quanto ao saneamento básico a curto e
médio prazo" Indicação nº 012/2019 do Vereador Dr. Jorge Borghetti: "Apresenta Indicação ao Chefe do
Poder Executivo Municipal para que determine junto à SEPLAN - Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano seja incluída a Rua 2040, situada atrás da Escola Professora Maria Tusnelda
Bernstorff, no Bairro Vila Nova, no Programa de Pavimentação de Vias Públicas do Município.
Igualmente, que seja determinada a implantação da rede de energia elétrica com iluminação pública";
Indicação nº 013/2019 do Vereador Dr. Jorge Borghetti: "Apresenta Indicação ao Chefe do Poder
Executivo Municipal para que determine junto à SEPLAN - Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, seja incluída a Rua Miguel G. Freitas (Rua 1800), Bairro Jardim Icaraí, no
Programa Municipal de Pavimentação de Vias Públicas"; Indicação nº 014/2019 do Vereador Dr. Jorge
Borghetti: "Apresenta Indicação ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que determine junto ao
setor competente sejam instaladas telas de proteção no entorno da Praça da Bíblia, de modo a evitar que
as crianças que ali frequentam sofram risco de acidentes correndo repentinamente para o meio da rua,
tendo em vista a intensidade do trânsito no local ; Indicação nº 015/2019 do Vereador Dr. Jorge
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Borghetti: "Apresenta Indicação ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que determine seja
acertada junto ao Comando da Polícia Militar a instalação de câmeras de reconhecimento facial no
âmbito do nosso Município, conforme previsto no Convênio da Segurança Pública. Tal procedimento irá
contribuir para a redução drástica da criminalidade e, em reunião já ocorrida, tanto a Polícia Militar
quanto a Polícia Civil demonstraram total interesse em tal aprimoramento"; Indicação nº 016/2019 do
Vereador Dr. Jorge Borghetti: "Apresenta Indicação ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que
determine junto à SEMEC - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, seja inserida na grade curricular
da rede municipal de ensino, noções básicas das leis de trânsito, visando que as nossas crianças e
adolescentes tenham desde já o imprescindível conhecimento da segurança no trânsito"; MATÉRIAS
PARA ORDEM DO DIA: Votação ao PLC nº 001/2019 do Executivo: Dispõe sobre o parcelamento de
débitos do Município de Barra Velha com seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS; Votação ao
PL nº 04/2019 do Executivo: Dispõe sobre autorização para patrocinar atleta que participará do
Campeonato Sul-Americano de Canoagem Onda 2019 e do Campeonato Brasileiro de Canoagem da Ilha
Comprida, e dá outras providências; Votação ao PL nº 06/2019 do Executivo: Dispõe sobre autorização
para firmar Convênio com o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiro Militar de Santa
Catarina, e dá outras providências; Votação ao PL nº 07/2019 do Executivo: Altera o artigo 1º da Lei nº
716, de 19 de abril de 2007, que autorizou o Chefe do Poder Executivo Municipal a permutar bem imóvel
da Municipalidade por imóvel de propriedade de SIMONE KLEIN DOS SANTOS; Votação do Substitutivo
ao PL nº 86/2018 do Executivo: 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; Votação ao
Requerimento nº 003/2019 do Vereador Thiago Pinheiro: "Requer seja apresentado a esta Casa de Leis
um relatório detalhado dos beneficiários assistidos com a entrega de cestas básicas através da
Secretaria Municipal de Assistência Social, ao longo dos últimos 12 (doze) meses"; Votação ao
Requerimento nº 004/2019 do Vereador Juliano Bernardes: "Requer que a FUNDEMA - Fundação
Municipal do Meio Ambiente envie a esta Casa de Leis a cópia dos licenciamentos que permitem a
utilização da área na Rua Placido Manoel de Freitas, em Itajuba, como área de descarte de lixo orgânico
e também aqueles oriundos de construções e móveis que são descartados pela população. Tanto a
Prefeitura de Barra Velha, assim como empresas que oferecem o serviço de caçambas e também
moradores, estão jogando lixo na referida área, causando grave impacto ambiental e problemas para os
moradores do entorno"; Votação ao Requerimento nº 006/2019 do Vereador Juliano Bernardes: "Requer
que a Câmara de Vereadores oficie convite ao CONSEG - Conselho Comunitário de Segurança para que
um representante realize uma prestação de contas das ações realizadas pela atual gestão que está
findando. Outrossim, que se estimule a participação da comunidade nas reuniões mensais do
Conselho". 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 Juliano Bernardes,
Maurício de Simas, Thiago Pinheiro, Adailton Bernardina (Nando), Dr. Jorge Borghetti, Marciel Berlin e
Marcelo Nogaroli. 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 PLC nº 001/2019 do
Executivo: Dispõe sobre o parcelamento de débitos do Município de Barra Velha com seu Regime
Próprio de Previdência Social – RPPS - Tendo em vista a ocorrência de pane com o painel de votação,
optou-se pela votação nominal, tendo o Projeto sido aprovado por maioria de votos, com voto contrário
do Vereador Maurício de Simas; Votação ao PL nº 04/2019 do Executivo: Dispõe sobre autorização para
patrocinar atleta que participará do Campeonato Sul-Americano de Canoagem Onda 2019 e do
Campeonato Brasileiro de Canoagem da Ilha Comprida, e dá outras providências - aprovado por votação
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nominal; Votação ao PL nº 06/2019 do Executivo: Dispõe sobre autorização para firmar Convênio com o
Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, e dá outras
providências - aprovado por votação nominal; Votação ao PL nº 07/2019 do Executivo: Altera o artigo 1º
da Lei nº 716, de 19 de abril de 2007, que autorizou o Chefe do Poder Executivo Municipal a permutar
bem imóvel da Municipalidade por imóvel de propriedade de SIMONE KLEIN DOS SANTOS - aprovado
por votação nominal; Votação do Substitutivo ao PL nº 86/2018 do Executivo: 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 - retirado da pauta na reunião das Comissões; Votação ao
Requerimento nº 003/2019 do Vereador Thiago Pinheiro: "Requer seja apresentado a esta Casa de Leis
um relatório detalhado dos beneficiários assistidos com a entrega de cestas básicas através da
Secretaria Municipal de Assistência Social, ao longo dos últimos 12 (doze) meses" - aprovado por
votação nominal; Votação ao Requerimento nº 004/2019 do Vereador Juliano Bernardes: "Requer que a
FUNDEMA - Fundação Municipal do Meio Ambiente envie a esta Casa de Leis a cópia dos
licenciamentos que permitem a utilização da área na Rua Placido Manoel de Freitas, em Itajuba, como
área de descarte de lixo orgânico e também aqueles oriundos de construções e móveis que são
descartados pela população. Tanto a Prefeitura de Barra Velha, assim como empresas que oferecem o
serviço de caçambas e também moradores, estão jogando lixo na referida área, causando grave impacto
ambiental e problemas para os moradores do entorno" - aprovado por votação nominal; Votação ao
Requerimento nº 006/2019 do Vereador Juliano Bernardes: "Requer que a Câmara de Vereadores oficie
convite ao CONSEG - Conselho Comunitário de Segurança para que um representante realize uma
prestação de contas das ações realizadas pela atual gestão que está findando. Outrossim, que se
estimule a participação da comunidade nas reuniões mensais do Conselho" - aprovado por votação
nominal. 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 12.03.2019, no
Plenário Getúlio Bittencourt, às 18:30 horas, na sede do Poder Legislativo de Barra Velha/SC.

Eduardo Peres
Presidente

Thiago Henrique Pinheiro
Secretário

OFICIO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA Nº 0025/2019
Barra Velha, 22 de março de 2019.

Senhor Valter Marino Zimmermann
Prefeito Municipal de 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 bem como as Indicações apreciadas em Sessão Ordinária do dia 21.03.2019, a
saber:
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 022/2019 do Vereador Adailton Bernardina (Nando): "Apresenta Indicação ao
Chefe do Poder Executivo Municipal para que determine junto ao setor competente sejam construídas
guaritas de vigilância nas Escolas e CEIs do Município, com a designação de servidores da Secretaria de
Educação que se encontram em fase de readaptação, para recepcionar os alunos e supervisionar a
saída, proporcionando maior segurança nos estabelecimentos educacionais do Município. A utilização
dos servidores em processo de readaptação visa não onerar a folha salarial com novas contratações";
Indicação nº 023/2019 do Vereador Marciel Berlin: "Apresenta Indicação ao Chefe do Poder
Executivo Municipal para que determine, através da SEMEC - Secretaria Municipal de Educação, Cultura
e Desporto, seja efetuada a regravação do Hino Oficial de Barra Velha, de imensurável contribuição da
saudosa Professora Débora de Pádua Júlio. Que o nosso belo Hino Oficial possa ser regravado com
acompanhamento de orquestra ou banda musical, entoação por coral, adquirindo uma roupagem musical
atualizada, a ser propagada nos eventos oficiais do Município";
Indicação nº 024/2019 do vereador Marciel Berlin: "Apresenta Indicação ao Chefe do Poder
Executivo Municipal para que determine junto às diversas secretarias e órgãos envolvidos, sejam
proporcionadas melhorias para o Bairro Escalvado, importante recanto do nosso Município que concentra
em torno de 250 famílias, sendo sede do Rodeio Nacional, evento turístico de destaque no calendário de
eventos oficiais, que atrai anualmente expressivo contingente de turistas e apreciadores da cultura e
tradição gaúcha. Que o Poder Público possa contribuir com o desenvolvimento do Bairro, prestando as
seguintes melhorias:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
1 - desentupimento e limpeza de bueiros;
2 - patrolamento e macadamização das ruas, refazendo as lombadas nos locais preexistentes e
identificados com placas;
3 - roçada, limpeza geral e drenagem do terreno do Posto de Saúde;
4 - reforma, manutenção e repintura dos abrigos de pontos de ônibus;
Coordenadoria de Iluminação Pública
1 - Melhoria da Iluminação Pública com a instalação de lâmpadas mais potentes;
2 - Troca de lâmpadas queimadas
SEPLAN - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
1 - Elaboração de projeto de uma rotatória de acesso ao Bairro, de modo a proporcionar uma
revitalização e melhor aspecto visual. Desenvolver gestões visando a sua implantação junto à
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concessionária Auto Pista Litoral Sul, de forma a caracterizar o seu reconhecimento e definição oficial
com Bairro do nosso Município;
Diretoria de Trânsito
1 - Instalação de placas de nomenclatura de ruas do Bairro;,
Cadastro
1 - cadastramento de todos os imóveis do bairro, integrando-os na malha urbana do Município e
habilitando os seus proprietários como contribuintes do erário;
Atenciosamente,
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