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Ata da 20ª Sessão Ordinária de 2019
ATA Nº 20
Barra Velha, 09 de maio de 2019.
Às dezoito horas e trinta minutos do dia nove de maio 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 Thiago
Pinheiro a leitura de um trecho bíblico. Ato contínuo, informou que a Ata da Sessão anterior - nº 18 - 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 Secretário Legislativo a leitura
das matérias recebidas e do EXPEDIENTE DO DIA: OFÍCIO RECEBIDO: Nº 005/2019: A EPAGRI de
Barra Velha solicita a cessão de uso do Plenário no dia 07.06.2019, das 14:00h às 17:h, para a
realização de um Seminário sobre o Lixo no Mar, para autoridades, lideranças, entidades, pescadores e
pessoas ligadas ao setor pesqueiro, ou interessados no tema. O evento ocorrerá na Semana Mundial do
Meio Ambiente; OFÍCIOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA: Nº 048/2019: Oficia ao Prefeito Municipal o
envio dos requerimentos aprovados em Sessão Ordinária do dia 07.05.2019, a saber: Nº 014/2019 do
Vereador Marcelo Nogaroli, Nº 019/2019 do Vereador Marciel Berlin, Nº 020/2019 do Vereador Maurício
de Simas, Nº 023/2019 do Vereador Maurício de Simas; Nº 049/2019: Oficia ao Secretário Municipal de
Saúde e Saneamento o envio dos Requerimentos nºs 014/2019 e 023/2019; Nº 050/2019: Oficia ao
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca o envio do Requerimento nº 019/2019; Nº
051/2019: Oficia ao Diretor Municipal de Trânsito o envio do Requerimento nº 020/2019; Nº 052/2019:
Oficia ao Prefeito Municipal o envio das Indicações apreciadas em Sessão Ordinária do dia 07.05.2019, a
saber: Indicações nºs 043/2019 e 044/2019 do Vereador Maurício de Simas; PROPOSITURAS
PROTOCOLADAS: MATÉRIA DO EXECUTIVO: PL Nº 030/2019: "Autoriza o Município a instituir
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Contribuição de Melhoria para custear obra de pavimentação na Rua Solange Muller, e dá outras
providências"; PL nº 031/2019: "Autoriza o Município a instituir Contribuição de Melhoria para custear
obra de pavimentação na Rua José Lídio Pita, e dá outras providências"; PL nº 032/2019: "Dispõe sobre
a doação de veículo para o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiro Militar de Santa
Catarina, e dá outras providências"; MATÉRIA DO LEGISLATIVO: PL nº 033/2019 de autoria do
Vereador Thiago Pinheiro: Denomina “José Felix Jimenez Hernandez”, logradouro público". Indicação nº
045/2019 do Vereador Juliano Bernardes: "Apresenta Indicação ao Chefe do Poder Executivo Municipal
para que determine junto ao setor competente seja efetuada a substituição das placas de divulgação de
atrativos turísticos, a exemplo da existente na entrada do Parque do Peabirú, as quais sofreram desgaste
e corrosão pela ação do tempo e da maresia. Outrossim, que seja providenciada a colocação de placas
nos locais que ainda não as possuem, proporcionando conhecimento e cultura aos turistas que nos
visitam, bem como aos estudantes e ao público em geral"; Indicação nº 046/2019 do Vereador Maurício
de Simas: "Apresenta Indicação ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que possa ceder um
terreno do Município à comunidade do Bairro Itajuba, para fins de edificação de uma capela mortuária.
Os empresários e comerciantes do Bairro manifestam esse apelo à Administração Municipal,
comprometendo-se a doar recursos financeiros para a construção desse equipamento tão necessário à
sua população"; Requerimento nº 026/2019 do Vereador Thiago Pinheiro: "Requer seja informado de
ofício a esta Casa de Leis quanto ao cumprimento do disposto na Lei Municipal nº 974/2010, que fixa a
data de 1º de maio para a revisão geral anual da remuneração dos Servidores Públicos Municipais do
Município de Barra Velha/SC. Que o Poder Público informe quanto ao prazo e percentual a ser
concedido, atendendo aos anseios e necessidades da classe dos servidores do Município";
Requerimento nº 027/2019 do Vereador Thiago Pinheiro: "Requer seja encaminhado de ofício a esta
Casa de Leis Relatório detalhado discriminando as ações, atividades e reuniões já executadas pela
Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável - SEDES, bem como relatório de empresas
interessadas e/ou estimuladas pela Lei Municipal nº 1690, de 28 de maio de 2018, que define a política
de estímulo ao desenvolvimento econômico sustentável no município de Barra Velha e autoriza o Chefe
do Poder Executivo Municipal a conceder incentivos fiscais e apoio de infraestrutura para implantação de
indústrias no município e dá outras providências"; MATÉRIAS PARA ORDEM DO DIA: Votação do PL nº
21/2019 do Vereador Adailton Bernardina (Nando): Denomina “Rua Maurino Vicente Mafra” logradouro
público. Votação do Requerimento nº 025/2019 dos Vereadores Thiago Pinheiro, Marcelo Nogaroli e Dr.
Jorge Borghetti, com apoio dos demais Edis: "Requerem a realização de Audiência Pública no dia
28.05.2019, às 19:00 horas, no Plenário desta Casa de Leis, com objetivo de discutir acerca da atual
situação do saneamento básico em nosso Município e a instalação da ETE - Estação de Tratamento de
Esgoto. Requerem também que sejam oficiados convites à Prefeitura Municipal, na pessoa do
Excelentíssimo Prefeito Municipal e Coordenador de Saneamento Básico; à Gerência Municipal da
CASAN, Conselho Municipal de Saneamento Básico, Comitê Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do
Rio Itapocú, ARIS - Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, bem como entidades da
sociedade civil interessadas e a comunidade em geral". Encerrada a leitura, o Presidente dá início às
PALAVRA LIVRE, com fundamento no art. 65 do Regimento Interno. Por ordem de sorteio, fizeram uso
da Palavra os Vereadores Juliano Bernardes, Adailton Bernardina (Nando), Dr. JorgerBorghetti e Thiago
Pinheiro. 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 PL nº 21/2019 do
Vereador Adailton Bernardina (Nando): Denomina “Rua Maurino Vicente Mafra” logradouro público aprovado; Votação do Requerimento nº 025/2019 dos Vereadores Thiago Pinheiro, Marcelo Nogaroli e
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Dr. Jorge Borghetti, com apoio dos demais Edis: "Requerem a realização de Audiência Pública no dia
28.05.2019, às 19:00 horas, no Plenário desta Casa de Leis, com objetivo de discutir acerca da atual
situação do saneamento básico em nosso Município e a instalação da ETE - Estação de Tratamento de
Esgoto. Requerem também que sejam oficiados convites à Prefeitura Municipal, na pessoa do
Excelentíssimo Prefeito Municipal e Coordenador de Saneamento Básico; à Gerência Municipal da
CASAN, Conselho Municipal de Saneamento Básico, Comitê Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do
Rio Itapocú, ARIS - Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, bem como entidades da
sociedade civil interessadas e a comunidade em geral" - 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 14.05.2019, 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 047/2019

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
junto ao setor competente a construção de um muro entre o pátio lateral da Escola Municipal
Professora Antônia Gasino de Freitas e a área de estacionamento dos ônibus do transporte
escolar, visando a proteção dos alunos do Educandário durante a espera do
transporte, preservando a sua segurança quanto aos riscos provenientes das manobras dos
veículos"
Nestes Termos
Pede Deferimento

Câmara de Vereadores de Barra Velha, 10 de maio de 2019.
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OFICIO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA Nº 053/2019
Barra Velha, 10 de maio de 2019.

Senhor Valter Marino Zimmermann
Prefeito Municipal de Barra Velha/SC

Excelentíssimo Senhor,
Saudando-o cordialmente, em cumprimento à legislação em vigor venho oficiar-lhe o envio
das proposições aprovadas em Sessão Ordinária do dia 09.05.2019, a saber:
Indicação nº 045/2019 do Vereador Juliano Bernardes:"Apresenta Indicação ao Chefe do
Poder Executivo Municipal para que determine junto ao setor competente seja efetuada a substituição
das placas de divulgação de atrativos turísticos, a exemplo da existente na entrada do Parque do
Peabirú, as quais sofreram desgaste e corrosão pela ação do tempo e da maresia. Outrossim, que seja
providenciada a colocação de placas nos locais que ainda não as possuem, proporcionando
conhecimento e cultura aos turistas que nos visitam, bem como aos estudantes e ao público em geral";
Indicação nº 046/2019 do Vereador Maurício de Simas: "Apresenta Indicação ao Chefe do
Poder Executivo Municipal para que possa ceder um terreno do Município à comunidade do Bairro
Itajuba, para fins de edificação de uma capela mortuária. Os empresários e comerciantes do Bairro
manifestam esse apelo à Administração Municipal, comprometendo-se a doar recursos financeiros para a
construção desse equipamento tão necessário à sua população"

Atenciosamente,
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