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EDIÇÃO Nº 18 de Sexta-Feira - 12 de Abril de 2019
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Ata da 15ª Sessão Ordinária de 2019
ATA Nº 15
Barra Velha, 09 de abril de 2019.

Às dezoito horas e trinta minutos do dia nove de abril 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, Juliano Bernardes, Marcelo dos
Prazeres Nogaroli, Marciel Berlin, Maurício de Simas e Thiago Henrique Pinheiro. Ausente o Vereador
Dr. Jorge Borghetti, por motivo de viagem a Brasília-DF. 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 - Nº 13 - , 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, solicitou ao senhor Secretário a leitura das matérias recebidas e do EXPEDIENTE DO DIA:
Leitura dos Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina referentes às prestações de
contas da Administração Municipal relativas aos Exercícios de 1998, 1999 e 2000 (leitura
na íntegra); OFÍCIOS RECEBIDOS: Nº ALS/FAI/19021098 da Autopista Litoral Sul: Apresenta resposta
ao Ofício nº 004/2019, desta Casa de Leis, em relação ao requerimento do Vereador Adailton Bernardina
(Nando); A munícipe Diana Zolfeld, moradora da Rua Itapiranga nº 33, ao lado do Hotel Flamboyant,
manifesta à Ouvidoria reclamação quanto à Oi Telefonia, pelo descaso em relação a uma tampa
quebrada há mais de 03 meses, na esquina da Rua Itapiranga com Avenida Itajuba, formando um
buraco, que está pondo em risco as pessoas e carros que ali circulam. Solicita o apoio e intercessão dos
Senhores Vereadores para a solução do problema; Nº 0709/2019: O Cartório de Registro Civil de Barra
Velha solicita a reserva de uso do Plenário no dia 22.04.2019, às 19h, para uma reunião com os 42
casais que irão participar da 4ª Edição do Casamento Comunitário. O Casamento Comunitário ocorrerá
no dia 11.05.2019, às 18h, neste local; OFÍCIOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA: Nº 035/2019: Oficia
ao Prefeito Municipal o envio das Indicações apreciadas em Sessão Ordinária do dia 04.04.2019, a
saber: Indicações nºs 032/2019 e 033/2019 do Vereador Adailton Bernardina (Nando) e Indicação nº
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034/2019 do Vereador Juliano Bernardes; Nº 036/2019: Oficia ao Secretário Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano o envio da Indicação nº 034/2019, do Vereador Juliano Bernardes, apreciada
em sessão ordinária do dia 04.04.2019; Nº 037/2019: Oficia ao Prefeito Municipal o envio da Indicação nº
031/2019, do Vereador Maurício de Simas, apreciada em sessão Ordinária do 04.04.2019;
PROPOSITURAS PROTOCOLADAS: MATÉRIA DO EXECUTIVO: PL nº 19/2019, que "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 20/2019, que " Autoriza o Município a instituir Contribuição de Melhoria para custear
obra de pavimentação na Rua Rodrigues de Oliveira e dá outras providências"; Substitutivo nº 003/2019
ao PL nº 85/2018, que Altera a Lei nº 1365, de 21 de maio de 2014, que autorizou o Chefe do Poder
Executivo a fornecer Vale-Alimentação aos Servidores Públicos Municipais que trabalham em regime de
plantão, e dá outras providências"; MATÉRIA DO LEGISLATIVO: PL nº 21/2019 de autoria do Vereador
Adailton Bernardina (Nando): "Denomina Rua Maurino Vicente Mafra logradouro público" Requerimento
nº 019/2019 do Vereador Marciel Berlin: "Requer à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
Pesca, seja apresentada de ofício, resposta aos seguintes questionamentos: 1 - Quais os valores
adicionados ao erário do Município nos exercícios de 2017 e 2018 pela produção agrícola e pesqueira e
qual a participação percentual relativa do setor na composição da arrecadação municipal? 2- Quais os
valores gerados pelo retorno de ICMS resultantes da produção agrícola e pesqueira? 3 - Qual a
destinação desses aportes em termos de infraestrutura de apoio ao setor agrícola? 4 - Como está o
processo de emissão de Notas Fiscais do produtor pesqueiro? Está ocorrendo a orientação e o incentivo
aos produtores da pesca para emissão de Nota Fiscal? Requerimento nº 020/2019 do Vereador Maurício
de Simas: "Requer à Diretoria de Trânsito do Município seja informado de ofício quais os valores
destinados ao Fundo Municipal de Trânsito, separadamente, nos exercícios de 2017 e 2018 e qual a
aplicação destinada a esses valores?"; Requerimento nº 021/2019 do Vereador Maurício de Simas:
"Requer ao Prefeito Municipal seja informado de ofício como se encontra o processo de licitação para
contratação da empresa que irá executar as obras de tubulação da rede de esgoto no 2º trecho da
Avenida Simas, a partir do Bar do Índio. Segundo informação obtida junto à CASAN, o valor
correspondente encontra-se disponível para repasse ao Município, mediante a formalização do processo
de licitação e execução da obra"; Indicação nº 035/2019 do Vereador Marciel Berlin: "Apresenta
Indicação ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que determine junto ao setor competente
executar obras de melhoria nos costões das praias do Município, proporcionando condições de conforto
e acessibilidade, tais como: escadarias e rampas guarnecidas por corrimãos. Desse modo, estará o
Município investindo em infraestrutura e equipamentos voltados à sua vocação natural ao turismo";
Indicação nº 036/2019 do Vereador Maurício de Simas: "Apresenta Indicação ao Chefe do Poder
Executivo Municipal para que determine, com uso da dotação do Fundo Municipal de Trânsito, a compra
de duas viaturas, sendo uma destinada à Polícia Militar e outra à Polícia Civil"; Indicação nº 037/2019 do
Vereador Adailton Bernardina (Nando): "Apresenta Indicação ao Chefe do Poder Executivo Municipal
para que determine a continuidade da pavimentação asfáltica da Rua João Fernandes da Costa, no
Bairro Itajuba"; Indicação nº 038/2019 do Vereador Adailton Bernadina (Nando): "Apresenta Indicação ao
Chefe do Poder Executivo Municipal para que determine junto à SEPLAN a inclusão da Rua Maristela
Mendes Amorim, Bairro Itajuba, no Programa Municipal de Pavimentação de Vias Públicas". MATÉRIAS
PARA ORDEM DO DIA: Votação do Substitutivo nº 003/2019 ao PL nº 85/2018 do Executivo, que Altera
a Lei nº 1365, de 21 de maio de 2014, que autorizou o Chefe do Poder Executivo a fornecer ValeAlimentação aos Servidores Públicos Municipais que trabalham em regime de plantão, e dá outras
providências"; Votação ao PL nº 16/2019 do Executivo, que "Autoriza o Município a instituir Contribuição
de Melhoria para custear obra de pavimentação na Rua 1963, e dá outras providências"; Votação ao PL
nº 17/2019 do Executivo, que "Autoriza o Município a instituir Contribuição de Melhoria para custear obra
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de pavimentação na Rua Altino Couto, e dá outras providências; Votação ao PL nº 18/2019 do Executivo,
que "Autoriza o Município a instituir Contribuição de Melhoria para custear obra de pavimentação na Rua
Vasco da Gama, e dá outras providências"; 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 Alex Palmital, Maurício de Simas 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 do Substitutivo nº 003/2019 ao PL nº 85/2018 do Executivo, que Altera a Lei nº
1365, de 21 de maio de 2014, que autorizou o Chefe do Poder Executivo a fornecer Vale-Alimentação
aos Servidores Públicos Municipais que trabalham em regime de plantão, e dá outras providências" aprovado; Votação ao PL nº 16/2019 do Executivo, que "Autoriza o Município a instituir Contribuição de
Melhoria para custear obra de pavimentação na Rua 1963, e dá outras providências"- aprovado; Votação
ao PL nº 17/2019 do Executivo, que "Autoriza o Município a instituir Contribuição de Melhoria para
custear obra de pavimentação na Rua Altino Couto, e dá outras providências - aprovado; Votação ao PL
nº 18/2019 do Executivo, que "Autoriza o Município a instituir Contribuição de Melhoria para custear obra
de pavimentação na Rua Vasco da Gama, e dá outras providências" - 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 11.04.2019, 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 16ª Sessão Ordinária de 2019
ATA Nº 16
Barra Velha, 11 de abril de 2019.
Às dezoito horas e trinta minutos do dia onze de abril 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, Juliano Bernardes, Marcelo dos
Prazeres Nogaroli, Marciel Berlin, Maurício de Simas e Thiago Henrique Pinheiro. Ausente o Vereador
Dr. Jorge Borghetti, por motivo de viagem a Brasília-DF. 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 - nº 15 - fica dispensada a leitura e considera-se devidamente apreciada e
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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, solicitou ao
Secretário Legislativo a leitura das matérias recebidas e do EXPEDIENTE DO DIA: Leitura na íntegra dos
Pareceres Prévios do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina referentes às Prestações de
Contas da Administração Municipal relativas aos Exercícios de 2001, 2005 e 2006. OFÍCIOS DO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA: Nº 038/2019: Oficia ao Prefeito Municipal as Indicações apreciadas em
Sessão Ordinária do dia 09.04.2019, a saber: Indicação nº 035/2019 do Vereador Marciel Berlin,
Indicação nº 036/2019 do Vereador Maurício de Simas, Indicações nºs 037/2019 e 038/2019 do Vereador
Adailton Bernardina (Nando); Nº 040/2019: para Rôgga Empreendimentos (leitura na íntegra);
PROPOSITURAS PROTOCOLADAS: MATÉRIA DO EXECUTIVO: PL nº 22/2019, que "Autoriza o
município a instituir contribuição de melhoria para custear obra de pavimentação na Rua Guilherme José
Bernardo e dá outras providências"; PL nº 23/2019, que "Autoriza o município a instituir contribuição de
melhoria para custear obra de pavimentação na Rua Gildo Cabral e dá outras providências"; PL nº
26/2019, que "Autoriza receber por dação em pagamento, lotes de terra pertencente a Imobiliária
Solange Ltda, e dá outras providências"; MATÉRIA DO LEGISLATIVO: PL nº 24/2019 de autoria do
Vereador Eduardo Peres: "Denomina Rua Roseno Antônio Lamim, logradouro público"; PL nº 25/2019 de
autoria do Vereador Eduardo Peres: "Denomina Rua Olávio Lamim "Bibico", logradouro público";
Requerimento nº 022/2019 do Vereador Maurício de Simas: "Requer seja informado de ofício a esta
Casa de Leis se o Município vem cumprindo em seus Editais de concurso público a cláusula legal de 5%
das vagas para portadores de deficiência. Requer ainda seja informado qual o nº de servidores nessa
condição que estão ocupando cargos no quadro de efetivos da Municipalidade e quanto representam
percentualmente"; Indicação nº 039/2019 do Vereador Maurício de Simas: "Apresenta Indicação ao
Chefe do Poder Executivo Municipal para que determine ao setor de Fiscalização, que o proprietário do
terreno anexo ao CEI da Escola Manoel Antônio de Freitas seja notificado para instalação de tubos em
frente ao seu imóvel, visando eliminar a propagação de mau cheiro na vizinhança, notadamente na
cozinha do CEI. Outrossim, que seja determinado à Secretaria de Obras a retirada dos entulhos lá
depositados pelo Poder Público em administração passada, atendendo insistente pedido do proprietário";
Indicação nº 040/2019 do Vereador Maurício de Simas: "Apresenta Indicação ao Chefe do Poder
Executivo Municipal para que determine junto à Coordenadoria de Iluminação Pública seja executada a
extensão de rede na Rua 1143, Bairro Itajuba, com a instalação de mais 2 (dois) postes com luminárias";
Indicação nº 041/2019 do Vereador Maurício de Simas: "Apresenta Indicação ao Chefe do Poder
Executivo Municipal para que determine junto à Coordenadoria de Iluminação Pública seja executada
extensão de rede na Rua Rosa Maria dos Passos, Bairro Itajuba, com a instalação de mais 4 (quatro)
postes com luminárias, beneficiando sete casas de moradores" MOÇÃO N° 003/2019: A Câmara de
Vereadores de Barra Velha, Estado de Santa Catarina, atendendo proposição do Vereador Juliano
Bernardes, com apoio dos demais Edis que o subscrevem, requer que esta MOÇÃO, apos submetida ao
egrégio Plenário, seja manifestada publicamente como expressão de salvaguarda dos elevados
propósitos que movem o Poder Legislativo Barravelhense, em defesa dos legítimos anseios da
população do Município: "Manifesta Moção de Repúdio à Secretaria Municipal de Assistência Social, em
face à reprovável atitude adotada por uma servidora comissionada integrante de seu quadro operacional,
em desabono à atuação dos Vereadores que legitima e dignamente representam o Povo Barravelhense
junto ao Poder Legislativo Municipal, responsabilizando-os pela tardia premiação da 5ª Gincana da
Melhor Idade 2018, sob alegação de um pretenso retardamento no rito de aprovação do Projeto de Lei nº
103/2018, fato que improcede em absoluto, apurados os nossos registros de trâmite". Nestes Termos,
Pedem Deferimento. Encerrada a leitura, o Presidente retoma os trabalhos e informa que, de comum
acordo, não haverá o uso da Palavra Livre. Ato contínuo, o Presidente apresenta as suas considerações
e informa aos presentes que não há matérias para deliberação na Ordem do dia. Nada mais havendo a
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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 16.04.2019, 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 041/2019
Barra Velha, 12 de abril de 2019.

Senhor Valter Marino Zimmermann
Prefeito Municipal de Barra Velha/SC

Excelentíssimo Senhor,
Em cumprimento a legislação em vigor, venho oficiar a Vossa Excelência o envio das
Indicações apreciadas em Sessão Ordinária do dia 11.04.2019, a saber:
Indicação nº 039/2019 do Vereador Maurício de Simas: "Apresenta Indicação ao Chefe do
Poder Executivo Municipal para que determine ao setor de Fiscalização, que o proprietário do terreno
anexo ao CEI da Escola Manoel Antônio de Freitas seja notificado para instalação de tubos em frente ao
seu imóvel, visando eliminar a propagação de mau cheiro na vizinhança, notadamente na cozinha do
CEI. Outrossim, que seja determinado à Secretaria de Obras a retirada dos entulhos lá depositados pelo
Poder Público em administração passada, atendendo insistente pedido do proprietário";
Indicação nº 040/2019 do Vereador Maurício de Simas: "Apresenta Indicação ao Chefe do
Poder Executivo Municipal para que determine junto à Coordenadoria de Iluminação Pública seja
executada a extensão de rede na Rua 1143, Bairro Itajuba, com a instalação de mais 2 (dois) postes com
luminárias";
Indicação nº 041/2019 do Vereador Maurício de Simas: "Apresenta Indicação ao Chefe do
Poder Executivo Municipal para que determine junto à Coordenadoria de Iluminação Pública seja
executada extensão de rede na Rua Rosa Maria dos Passos, Bairro Itajuba, com a instalação de mais 4
(quatro) postes com luminárias, beneficiando sete casas de moradores".
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Atenciosamente,
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