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Ata da 21ª Sessão Ordinária de 2019
ATA Nº 21
Barra Velha, 14 de maio de 2019.
Às dezoito horas e trinta minutos do dia quatorze 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, Marcelo
dos Prazeres Nogaroli, Marciel Berlin, Maurício de Simas e Thiago Henrique Pinheiro. Ausente o
Vereador Juliano Bernardes, por motivo justificado. 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 20 - 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: OFÍCIOS
RECEBIDOS: Ofício de 08.05.2019: Rôgga S.A. Construtora e Incorporadora apresenta resposta ao
Ofício nº 040/2019 desta Casa de Leis, informando providências quanto à sinalização de mão inglesa
nos viadutos do Tabuleiro e Pedras Brancas, atendendo solicitação do Vereador Adailton Bernardina
(Nando); O Ex-Prefeito Orlando Nogaroli protocolou ofício em 10.05.2019, solicitando cópia do processo
do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina referente às contas de 1998, para fins de
conhecimento e preparação de sua defesa perante esta Casa de Leis; OFÍCIOS DO EXECUTIVO: Nº
18/2019: A Secretaria de Saúde e Saneamento, através da Coordenadoria da Atenção Básica, solicita a
cessão de uso do Plenário no dia 17.05.2019, a partir das 17:15h, para uma palestra em comemoração à
"Semana da Enfermagem", destinada aos profissionais técnicos de enfermagem. OFÍCIOS DO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA: Nº 053/2019: Oficia ao Prefeito Municipal o envio das Indicações
apreciadas em Sessão Ordinária do dia 09.05.2019, a saber: nº 045/2019 do Vereador Juliano Bernardes
e nº 046/2019 do Vereador Maurício de Simas; PROPOSITURAS PROTOCOLADAS: MATÉRIA DO
EXECUTIVO: PL nº 034/2019: "Autoriza o Município a instituir Contribuição de Melhoria para custear
obra de pavimentação na Rua Manoel Jacinto de Jesus e dá outras providências: MATÉRIA DO
LEGISLATIVO: Indicação nº 047/2019 do Vereador Juliano Bernardes: "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
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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";
MATÉRIAS PARA ORDEM DO DIA: Votação ao PL nº 19/2019 do Executivo, 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"; Votação ao PL nº 27/2019 do Executivo, que "Dispõe sobre a instituição do Programa de
Recuperação Fiscal do Município de Barra Velha e dá outras Providências"; Votação ao PL nº 32/2019
do Executivo, que "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"; 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 dr. Jorge Borghetti e Maur[cio de Simas; 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 PL nº 19/2019 do Executivo, 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" aprovado; Votação ao PL nº 27/2019 do Executivo, que "Dispõe sobre a instituição do Programa de
Recuperação Fiscal do Município de Barra Velha e dá outras Providências" - aprovado com Emenda
Modificativa; Votação ao PL nº 32/2019 do Executivo, que "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" - 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 16.05.2019, no Plenário Getúlio Bittencourt, às 18:30 horas, na sede do Poder Legislativo de Barra
Velha/SC.

Eduardo Peres
Presidente

Thiago Henrique Pinheiro
Secretário
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Senhor Valter Marino Zimmermann
Prefeito Municipal de Barra Velha/SC
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Excelentíssimo Senhor,

Em cumprimento à legislação em vigor, venho oficiar a Vossa Excelência o envio de
proposição apreciada em Sessão Ordinária de 14.05.2019, a saber:

Indicação nº 047/2019 do Vereador Juliano Bernardes: "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".

Atenciosamente,
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