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Ata da 13ª Sessão Ordinária de 2017
ATA da Décima Terceira Sessão Ordinária do 1º período legislativo de 2017, na Décima Terceira
Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Balneário Piçarras, Estado de Santa Catarina
realizada em sua sede aos nove dias do mês de Maio de 2017. - (09/05/2017). Presente os Srs.
Vereadores: João Bento Moraes, Lucimir Alcides Uller de Bittencourt, Marly Dulcineia da Silva Santana,
Maurino da Cunha, Paulo Henrique Nóbrega Coral do PSDB; Ademar de Oliveira do PT; Gercino
Medeiros, Álvaro César Vieira, Dalva Cristiane Teixeira dos Santos do PP; Antônio João Pera do PMDB;
Antônio Pedro da Silva do PSD; Havendo quórum Legal, foi aberta a Sessão sob a Presidência do
Vereador João Bento Moraes que cumprimentou a todos solicitando a votação da Ata da Sessão
anterior, aprovada sem restrições. - MATÉRIA DO LEGISLATIVO: - INDICAÇÕES: Nº 111/2017:
INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja feita conserto do
PONTO DE ÔNIBUS NA ESTRADA GERAL DE MORRO ALTO, próximo a residência da Tonha.(Maurino
da Cunha); - Nº 112/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente
que seja feita A PATROLAGEM NA ESTRADA GERAL DE MORRO ALTO, próximo à residência da
Tonha.(Maurino da Cunha); - Nº 113/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da
secretaria competente que seja consertada a Estrada Geral de Lagoa, na altura da Vila do João
Candinha, bem como seja criado um bolsão para retorno do ônibus.(Maurino da Cunha); - Nº 114/2017:
INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja realizado
o refazimento de bueiro, localizado antes da “Roda D´agua”, na Estrada Geral da Localidade de São
Brás.(Álvaro César Vieira); - Nº 115/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria
competente que seja feito o conserto dos buracos da RUA SÃO SEBASTIÃO, através
de patrolamento.(Maurino da Cunha) - Nº 116/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da
secretaria de saúde QUE SEJA CONTRATADO UM MÉDICO GERIATRA.(Lucimir Alcides Uller de
Bittencourt); - Nº 117/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente
que seja CRIADO O CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER.(Lucimir Alcides Uller de Bittencourt); - Nº
118/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja removido
o poste de energia elétrica que encontra-se cravado sobre a pista de rolamento na travessa da Rua
Linhares com a Manoel Ferreira, rua esta recém calçada. Devendo ser recolocado na área de
pedestres.(Ademar de Oliveira); - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (L) Nº 006/2017: "Denomina de Rua
Avelino Ponath, Rua sem denominação oficial, loteamento Cambri, Bairro Itacolomi", Balneário Piçarras-
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SC. (Ademar de Oliveira). - REQUERIMENTOS: - Nº 032/2017: Informações a esta Casa de Leis, a
possibilidade de encaminhar Projeto de Lei instituindo o Plano de Cargos e Salários do Servidor Público
na área da Saúde, bem como, a aplicação de 40% de insalubridade para os funcionários que atual em
áreas de risco máximo.. (Ademar de Oliveira); - Nº 033/2017: Requer após Ouvir o Douto Plenário seja
encaminhado requerimento ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal o envio, a esta Casa Legislativa, a cópia da
licença ambiental fornecida pelo Município de Balneário Piçarras à empresa Recicle Catarinense de
Resíduos Ltda. (Antônio João Pera); - Nº 034/2017: INFORMAÇÕES SOBRE A ABERTURA AO
TRÁFEGO DO NOVO ACESSO AO BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (REQUER). (Álvaro
César Vieira); - Nº 035/2017: Requer após Ouvir o Douto Plenário seja encaminhado requerimento às
operadoras de telefonia móvel TIM, OI, VIVO e CLARO, para que prestem esclarecimentos a esta Casa
Legislativa, o que segue: qual a área de cobertura do sinal de telefonia de cada uma destas operadoras,
e se existem alguns pontos, ou locais específicos na cidade onde não haja sinal e a razão. (Maurino da
Cunha); - MATÉRIA DA ORDEM DO DIA: Em discussão única ao REQUERIMENTO Nº 032/2017:
Informações a esta Casa de Leis, a possibilidade de encaminhar Projeto de Lei instituindo o Plano de
Cargos e Salários do Servidor Público na área da Saúde, bem como, a aplicação de 40% de
insalubridade para os funcionários que atual em áreas de risco máximo.. (Ademar de Oliveira) - Aprovado
por Unanimidade; Em discussão única ao REQUERIMENTO Nº 033/2017: Requer após Ouvir o Douto
Plenário seja encaminhado requerimento ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal o envio, a esta Casa
Legislativa, a cópia da licença ambiental fornecida pelo Município de Balneário Piçarras à empresa
Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. (Antônio João Pera) - Aprovado por Unanimidade; Em discussão
única ao REQUERIMENTO Nº 034/2017: INFORMAÇÕES SOBRE A ABERTURA AO TRÁFEGO DO
NOVO ACESSO AO BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (REQUER). (Álvaro César Vieira) Aprovado por Unanimidad; Em discussão única ao REQUERIMENTO Nº 035/2017: Requer após Ouvir o
Douto Plenário seja encaminhado requerimento às operadoras de telefonia móvel TIM, OI, VIVO e
CLARO, para que prestem esclarecimentos a esta Casa Legislativa, o que segue: qual a área de
cobertura do sinal de telefonia de cada uma destas operadoras, e se existem alguns pontos, ou locais
específicos na cidade onde não haja sinal e a razão. (Maurino da Cunha) - Aprovado por Unanimidade;
Nada mais havendo para a Ordem do dia o Sr. Presidente deixa a palavra livre aos Srs. Vereadores
Inscritos; - PALAVRA LIVRE: 1º Antônio Pedro da Silva: cumprimenta a todos, e parabeniza as mães
pelo seu dia e faz um registro de que esteve em uma reunião na Prefeitura com o Deputado Federal
João Paulo Kleinubing, onde o mesmo trouxe um recurso de 200 mil reais para a Secretaria de Saúde e
fala ainda que o Prefeito Leonel José Martins pediu apoio ao partido do PSD para irmos a
Florianópolis ao governo do estado para conseguir a liberação de uma verba para que seja executado o
projeto da ponte na divisa, e no FUNDAM uma verba para a finalização da praia ao norte e também
pediu apoio ao deputado para Secretaria de Obras e foi confirmado que até o final do ano será atendido
o pedido, em seguida agradece e encerra. 2º Antônio João Pera: cumprimenta a todos e parabeniza
todas as mães pelo sue dia, e faz uso da tribuna para falar do requerimento do Sr. Reinalto da Empresa
Natinho que até agora não recebeu resposta e diz que vai pedir para seu assessor encaminhe ao
Ministério Publico para que convoque esse senhor para vir dar esclarecimentos sobre as obras em
Balneário Piçarras, em seguida parabeniza o diretor da creche Tia Pequena pelos seus serviços, e
também parabeniza o fiscal Engenheiro da Prefeitura, pela atitude tomada referente a uma rampa que a
empreiteira fez da rua até na garagem do proprietário que o vereador achou estranho e responderiam
que essa rampa estava sendo feita porque ele não pagaria o calçamento se não fizesse a rampa, e
procurando o fiscal e o mesmo foi conferir e notificou o cidadão e também a empresa, fala também sobre
a Celesc que foi chamado a pessoa para vir dar explicações e nada foi resolvido e foi feito tudo ao
contrario do que foi dito aos vereadores, pois estão ocorrendo anda os problemas de religamento da rede
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de energia nas casas alegando ter que trocar os postes, agradece e encerra a palavra; 3º Maurino da
Cunha: cumprimenta a todos e parabeniza as mães pelo dia, fala sobre a autopista litoral e dos acessos
da cidade que está uma vergonha, e convoca os vereadores para juntos tomar providencias e que não
vai se calar enquanto não for feito alguma coisa, e fala da rua Maria Nicácia da Rosa que foi feito a
indicação ao pedido da Mercolux que em breve vai ter a extensão de rede na rua, agradece e encerra, O
Sr. Presidente João Bento Moraes fala sobre o acesso das entradas e que foi agendado uma reunião
com o DENIT em Joinville dia 6/6/2017 para que seja resolvido essa situação do acesso em Balneário
Piçarras . 4º Gercino Medeiros: cumprimenta a todos e parabeniza as mães pelo seu dia e fala do
requerimento do bairro Nossa Senhora da Conceição de que o pessoal pergunta porque não
está liberado a obra e nada ainda, e que a bancada do PP também esta trabalhando atrás de verba
parlamentar e que a Vereadora Dalva foi a Brasília conversar com o Deputado Esperidião Amim e que
esta reedificando emendas de pavimentação e a hora que tiver o tudo concretizado ira divulgar na
tribuna, e na radio o que foi conseguido, em seguida agradece e encerra a palavra. 5º Lucimir Alcides
Uller de Bittencourt: cumprimenta a todos parabeniza as mães pelo seu dia e fala sobre sua indicação
para ser colocado um geriatra em nosso atendimento da saúde pois o profissional estuda tudo do idoso
a parte psicológica, neurológica, e com isso irá absorver essa demanda e sobrará mais especialistas
para a comunidade, e a outra indicação feita pela vereadora é formar o conselho da mulher, pois o
município esta crescendo muito e a mulher começa a tomar o seu espaço e com o conselho formado
irá favorecer mais as mulheres,em seguida agradece e encerra. 6º Marly Dulcineia da Silva
Santana: cumprimenta a todos e parabeniza as mães pelo dia e fala da indicação das faixas de
pedestres que estão muito apagadas e que as crianças quando saem das escola passam pela faixa e os
carros não respeitam e enquanto não for colocados os semáforos que olhem com carinho as indicações
para que fossem pintadas as faixas, e agradece e encerra a palavra. 7º Ademar de Oliveira;
cumprimenta a todos e fala da rua que foi feita e deixaram um poste praticamente no meio da rua que é
inacreditável e que a secretária esteve lá e também os engenheiro, e como deixaram ficar o poste no
meio da rua, e fala do requerimento do plano de carreira e pede que a vereadora Lucimir e o vereador
Paulo Coral o reconheçam e ajudem os profissionais, em seguida agradece e encerra; 8º João Bento
Moraes: cumprimenta a todos parabeniza as mães pelo seu dia e fala do trabalho que a Casa
está fazendo sobre o desemprego e que os cursos já estarão sendo realizados e que o primeiro curso
ocorrerá no dia 19 e 26 de Maio, e dia 2 de junho, curso trata sobre primeiro emprego, o próximo curso
inicia dia 23 de Maio e será um curso de duração de 15 dias, curso de Auxiliar Administrativo que
ocorrerá nos dias 23, 24, 25, 30, 31 de Maio e nos dias 01, 06, 07, 08, 13, 14, 20, 21, 22 e 27 de Junho,
fala sobre o curso de que o mesmo foi feito em parceria com a AMFRI, e agradece o companheiro
Celio que está dando todo o apoio e colaborando com o curso, e seguida agradece e encerra a palavra;
9º Dalva Cristiane Teixeira da Silva: cumprimenta a todos, fala da empreiteira que esta colocando barro
no Morretes que está um absurdo e que hoje foram 6 caminhões das 7 da manhã até 7 da noite e
que esta complicando o acesso dos moradores, pois está cheio de buracos e pede ao secretario par ir
dar uma olhada no local, fala também do entulho que está na calçada e se tem a lei e a multa para esse
pessoal pois é muito entulho na cidade e agradece ao secretario que foi pelo menos molhar as estradas
do interior, agrade e parabeniza as mães pelo seu dia; Não havendo mais inscritos o Sr. Presidente
agradece a presença de todos e da por encerrada a Sessão que para constar Lavrei a presente Ata que
vai por mim assinada juntamente com o Sr. Presidente.

Presidente
João Bento Moraes
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1º Secretário
Gercino Medeiros

Ata da 12ª Sessão Ordinária de 2017
ATA da Décima Segunda Sessão Ordinária do 1º período legislativo de 2017, na Décima
Terceira Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Balneário Piçarras, Estado de Santa
Catarina realizada em sua sede aos dois dias do mês de Maio de dois mil e dezessete - (02/05/2017).
Presente os Srs. Vereadores: João Bento Moraes, Lucimir Alcides Uller de Bittencourt, Marly Dulcineia
da Silva Santana, Maurino da Cunha, Paulo Henrique Nóbrega Coral do PSDB; Ademar de Oliveira do
PT; Gercino Medeiros, Álvaro César Vieira, Dalva Cristiane Teixeira dos Santos do PP; Antônio João
Pera do PMDB; Antônio Pedro da Silva do PSD; Havendo quórum Legal, foi aberta a Sessão sob a
Presidência do Vereador João Bento Moraes que cumprimentou a todos solicitando a votação da Ata da
Sessão anterior, aprovada sem restrições. - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: - Ofício de Resposta
ao Requerimento nº 24/2017; - Ofício de Resposta ao Requerimento nº 025/2017; - MATÉRIA DO
LEGISLATIVO: - INDICAÇÃO: -Nº 110/2017: O infra-assinado Vereador com assento nesta Casa nos
termos regimentais, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja
reeditado o campeonato de bocha.(Ademar de Oliveira); - MATÉRIA DA ORDEM DO DIA: - Em 2ª
Discussão e Votação do PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (L) Nº 003/2017: "Estabelece a obrigatoriedade
de veículos automotores do transporte coletivo público municipal, transporte escolar e de táxi conterem o
brasão de Balneário Piçarras, as inscrições "BALNEÁRIO PIÇARRAS-SC" e "SERVIÇO PÚBLICO
MUNICIPAL", e dá outras providências." - Aprovado por Unanimidade; - Em 2ª Discussão e Votação do
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) Nº 012/2017: "Revoga a Lei Complementar nº 61, de 25 de junho de
2012, e Dá Outras Providências." - Aprovado Unanimidade; - Em Discussão e votação única à MOÇÃO
Nº 001/2017: "Moção de Votos de Congratulações e Aplausos a Senhora Maria Terezinha Vieira de
Oliveira". - Aprovado Unanimidade; - PALAVRA LIVRE: - 1º Marly Dulcineia da Silva Santana:
cumprimenta a todos e fala da viagem a Brasília, que em nome da bancada do PSDB ela e a Vereadora
Lucimir Alcides Uller de Bittencourt levaram um oficio ao Deputado Paulo Bauer pedindo recurso pra
infraestrutura e também a Deputada Federal Geovana de Sá, e Deputado Marcos Tebaldi, e ganharam
uma emenda pra saúde que será entregue essa semana no valor de 250 mil reais. Fala ainda que
ela estará sempre na luta pelo nosso município, agradece ao presidente e encerra. 2º Paulo Henrique
Nobrega Coral: cumprimenta a todos e fala sobre desemprego em nosso País de como está difícil a
situação, fala também a respeito de sua visita à Florianópolis junto com o secretário de saúde Vinicius e
que Balneário Piçarras contará com um serviço de telemedicina na área de dermatologia, e que hoje já
recebeu um dermatoscópio e que para o município irá facilitar o atendimento para determinados casos
de dermatologia, pois terá uma avaliação mais rápida pois temos uma demanda de mais de 250 pessoas
esperando nessa área e que com esse aparelho serão feitos aqui e mandados para Florianópolis e lá
avaliados por especialistas facilitando consultas nessa área e também exames que eram feitos em
Itajaí como rastreio de próstata, PSA, tiroide, que são exames que poderiam ser feito em Balneário
Piçarras e que o secretário de saúde já conversou e que em breve esses exames serão feitos em nossa
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cidade e parabeniza o secretário e o Prefeito pelo trabalho feito
agradece e
encerra; 3º Lucimir Alcides Uller de Bittencourt: cumprimenta a todos e fala também sobre viagem a
Brasília feita pelas vereadoras desta Casa Legislativa e que foram para uma marcha dos vereadores,
onde fizeram um curso, e que chamou da atenção a importância do vereador no nosso município e uns
dos objetivos foi orientar a melhor forma de proceder no exercício do mandato, com informações
jurídicas, administrativas e fiscais e também fizeram visitas aos deputados onde foram
protocolados pedidos das bancadas do PSDB e do PP, onde a Vereadora Dalva do PP conseguiu com o
Deputado Esperidião Amim 150 mil reais para a saúde do nosso Município e que também foram feito
reivindicações ao Senador Paulo Bauer, e agradece ao presidente João Bento pela viagem que foi muito
lucrativa e encerra; 4º Ademar de Oliveira: cumprimenta a todos e enaltece a Moção de congratulações
feita por ele em homenagem a Sra. Terezinha Vieira de Oliveira, pelos trabalhos prestados ao município
e que realmente é merecedora, fala também sobre o carro e um consultório oftalmológico que será
entregue ao município, e comunica que o Prefeito falou que já esta no banco os 468 mil reais para o
calçamento da rua Alfredo Leonardo no bairro da conceição e parabeniza o presidente pela festa do dia
do trabalhador em seguida agradece e encerra; 5º Maurino da Cunha: cumprimenta a todos e fala da
festa dos trabalhadores e parabeniza a todos os organizadores pelo ótimo trabalho realizado, e fala a
respeito de semana passada que foram a Florianópolis com o secretário da Saúde e o prefeito Leonel
José Martins, e que visitaram o gabinete do secretário da saúde Vicente Caropreso onde foi protocolado
uma emenda para Balneário Piçarras de 250 mil reais e que após pedirem mais ao deputado, foram
atendidos com mais 150 mil no total de 400 mil reais para a saúde do município e que está muito grato
pela ajuda do deputado, em seguida agradece e encerra; 6º Gercino Medeiros: cumprimenta a todos e
inicia sua palavra enaltecendo a moção da Sra. Terezinha Vieira de Oliveira, também parabeniza as
vereadoras que foram a Brasília por ser muito importante ao nosso município, parabeniza ao Presidente
da Câmara pela festa dos trabalhadores e aos funcionário da Câmara que fazem um belo trabalho
atendendo a população e que a Câmara é conhecida a nível Estadual, em seguida agradece e encerra;
7º Antônio João Pera: cumprimenta a todos e agradece ao Executivo Municipal por ter encaminhado a
resposta do Requerimento feito pelo Vereador referente a licença ambiental da Recicle, mas que veio a
licença ambiental da cidade de Bruque e que ele precisa da cidade de Balneário Piçarras, pois ele é
vereador de Balneário Piçarras, e diz que fará um novo requerimento pedindo a licença ambiental de
Balneário Piçarras, também parabeniza a todos os funcionários pelos serviços prestados, e fala
novamente sobre a casa da senhora no bairro N.S. da Paz e passa fotos no telão de como está o estado
da casa dizendo que é um absurdo ela viver nessa condições e pede novamente a ajuda dos vereadores
para que tomem alguma providencia, e pede ajuda a defesa civil ou uma resposta da secretária do Bem
Estar Social, fala também sobre da inauguração do asfalto da conceição que ainda não foi realizada e
acha que a auto pista vai fechar a entrada assim que inaugurarem, pois não está adequada em
seguida gradece a todos e encerra; o Sr. Presidente encerra parabenizando a moção da Sra. Terezinha
Vieira de Oliveira e as vereadoras que foram a Brasília representar a nossa Casa Legislativa e voltaram
com sucesso.Não havendo mais inscritos o Sr. Presidente agradece a presença de todos e da por
encerrada a Sessão que apara constar Lavrei a presente Ata que vai por mim assinada juntamente com
o Sr. Presidente.

Presidente
João Bento Moraes
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1º Secretário
Gercino Medeiros

Ata da 11ª Sessão Ordinária de 2017
ATA da Décima Primeira Sessão Ordinária do 1º período legislativo de 2017, na Décima Terceira
Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Balneário Piçarras, Estado de Santa Catarina
realizada em sua sede aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezessete - (25/04/2017).
Presente os Srs. Vereadores: João Bento Moraes, Maurino da Cunha, Paulo Henrique Nóbrega Coral do
PSDB; Ademar de Oliveira do PT; Gercino Medeiros, Álvaro César Vieira do PP; Antônio João Pera do
PMDB; Antônio Pedro da Silva do PSD; Ausência justificada das Vereadoras Dalva Cristiane Teixeira dos
Santos, Lucimir Alcides Uller de Bittencourt, Marly Dulcineia da Silva Santana; Havendo quórum Legal,
foi aberta a Sessão sob a Presidência do Vereador João Bento Moraes que cumprimentou a todos
solicitando a votação da Ata da Sessão anterior, aprovada sem restrições; - MATÉRIA DO
LEGISLATIVO: - MOÇÃO Nº 001/2017: "Moção de Votos de Congratulações e Aplausos a Senhora
Maria Terezinha Vieira de Oliveira.(Ademar de Oliveira); - INDICAÇÕES: - Nº 097/2017: INDICA ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja providenciado cobertura para
pedestres da calçada até a entrada principal do Posto de Saúde Central.(Ademar de Oliveira); - Nº
098/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja
providenciado cobertura lateral para pedestres no Posto de Saúde do Bairro Nossa Senhora da
Paz.(Ademar de Oliveira); - Nº 099/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria
competente que seja realizada a instalação bueiro em estrada da localidade da Lagoa de Cima, na rua
do Campo de Futebol, em frente a residência do Sr. Hélio Bernardino Santana, uma vez que no referido
local está havendo alagamentos.(Álvaro Cesar Vieira); - Nº 100/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, através da secretaria competente que seja realizada a instalação de PLACA DE PROIBIDO
ESTACIONAR e consequente pintura do meio-fio do lado sul da Rua 3.050 (Rua Floresta), em frente ao
imóvel de n. 03, de propriedade do Sr. Arnildo Eger. (Álvaro Cesar Vieira); - Nº 101/2017: INDICA ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja permitido estacionar somente do
lado norte da RUA NORBERTO BACKMAN no Centro da Cidade, inclusive realizando sinalização
horizontal dos meios-fios. (Dalva Cristiane Teixeira dos Santos); - Nº 102/2017: INDICA ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja colocada a TUBULAÇÃO PLUVIAL, na
Rua LAGOSTA, na quadra n do mar.(Maurino da Cunha); - Nº 103/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, através da secretaria competente que seja colocada a TUBULAÇÃO PLUVIAL na Rua
CAMARÃO, na quadra do mar.(Maurino da Cunha); - Nº 104/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, através da secretaria competente que seja colocada a TUBULAÇÃO PLUVIAL, na Rua
TAINHA.(Maurino da Cunha); - Nº 105/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da
secretaria competente que seja CRIADA UMA ÁREA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ALUNOS,
nos fundos da ESCOLA FELICIDADE PINTO FIGUEREDO.(Maurino da Cunha); - Nº 106/2017: INDICA
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja feito o CONSERTO DO
CALÇAMENTO DA RUA 5.266.(Maurino da Cunha); - Nº 107/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, através da secretaria competente que seja feito o CALÇAMENTO DA RUA VEREADOR JOÃO
FIGUEREDO, no trecho entre a Marina Park até o Iate Club.(Marly Dulcineia da Silva Santana); - Nº
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108/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja feita a
troca do calçamento da Rua Joaçaba, no centro da cidade.(Marly Dulcineia da Silva Santana); - Nº
109/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja trocado o
CALÇAMENTO da Avenida Beira Rio, no trecho entre a Ponte e o Iate Clube.(Marly Dulcineia da Silva
Santana); - REQUERIMENTO Nº 030/2017: REQUER PROVIDÊNCIAS DA AUTO PISTA LITORAL SUL,
PARA CONSERTO DE BURACOS NA MARGINAL DA BR 101, EM FRENTE Á EMPRESA TAKATA
PETRI.(Maurino da Cunha); - MATÉRIA DA ORDEM DO DIA: - Em 1ª Discussão e Votação do
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (L) Nº 003/2017: "Estabelece a obrigatoriedade de veículos automotores
do transporte coletivo público municipal, transporte escolar e de táxi conterem o brasão de Balneário
Piçarras, as inscrições "BALNEÁRIO PIÇARRAS-SC" e "SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL", e dá outras
providências.' - Aprovado por Unanimidade dos Presentes; - Em 2ª Discussão e Votação do PROJETO
DE LEI ORDINÁRIA (E) Nº 013/2017: Dispõe sobre o Reconhecimento de Despesa Realizada e em
Exercício Anterior e Dá Outras Providências. - Aprovado por Unanimidade dos Presentes; Em 1ª
Discussão e Votação do PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) Nº 012/2017: "Revoga a Lei Complementar
nº 61, de 25 de junho de 2012, e Dá Outras Providências." - Aprovado por Unanimidade dos Presentes; REQUERIMENTO Nº 030/2017 REQUER PROVIDÊNCIAS DA AUTO PISTA LITORAL SUL, PARA
CONSERTO DE BURACOS NA MARGINAL DA BR 101, EM FRENTE Á EMPRESA TAKATA PETRI. Aprovado por Unanimidade dos Presentes; - REQUERIMENTO VERBAL do Vereador Gercino
Medeiros: Informações sobre o loteamento na rua João de Deus Carvalho em frente o bar do japonês,
se ali tem licença ambiental da Fatma, licença da Prefeitura; - PALAVRA LIVRE: 1º João Bento
Moraes: cumprimenta a todos e inicia a palavra falando do requerimento do vereador Maurino referente
a Litoral Sul, pois é uma vergonha uma vergonha não termos uma entrada boa na cidade e convida os
vereadores para se unirem e ir atrás de recurso para fazer uma entrada descente, tanto do norte como
do sul, o vereador agradece e encerra a palavra. 2º Antônio João Pera: cumprimenta a todos e fala da
situação de uma senhora no Bairro N.S.da Paz, que a casa esta caindo com as chuvas e que existe um
processo judicial e não podem mexer no lugar e que isso é falta de respeito e pede aos vereadores para
irem até o lugar para dar uma olhada na situação, e que o vereador ganhou madeira e telhas e não pode
mexer no local. Fala também da rodovia SC 414 que de atenção naquela pista esburacada que
ninguém sabe quem manda, vai no estado nãp fazem nada, vai na prefeitura também, e pede ao
presidente que vá junto com o vereador no DNIT para ver quem pode resolver a situação, em
seguida agradece e encerra a palavra. 3º Álvaro César Vieira: cumprimenta a todos e fala do seu
projeto e agradece aos vereadores e quer contribuir com todos os vereadores e pede ao prefeito que
olhe com carinho o projeto agradece e encerra. 4º Gercino Medeiros : cumprimenta a todos
parabeniza o presidente da casa pelo seu aniversário e enaltece o projeto do vereador Álvaro
César Vieira e também o requerimento do vereador Maurino da Cunha e fala da auto pista que quando
começou a duplicação eles foram em 2 ônibus para Florianópolis pois eles iam fechar a entrada da
lagoa e disseram que não iam fazer mais pois o projeto estava aprovado e depois de aprovado não tem
como mexer que quando a auto pista estivesse pronta eles poderiam fazer os acessos e acha que tem
que cobrar mesmo, fala também do requerimento que fez, pois tem mesmo que ter licença ambiental e
que ao lado do Prisma não tem, porque há uma preocupação dos moradores ao lado que cada
enxurrada que da alaga as casa e la tem mais de 200 moradores pois se lotearem pode dar dor de
cabeça para o executivo e pede ao prefeito que consiga a licença ambiental. 5º Ademar de Oliveira:
cumprimenta a todos e faz uma homenagem para todos os trabalhadores pelo seu dia, pois são os
trabalhadores que fazem o engrandecimento da nossa cidade agradece e encerra. 6º Maurino da
Cunha: cumprimenta a todos e fala da auto pista e que estão fazendo um viaduto nas Cabra e no São
Nicolau e acha que esta mesmo na hora de fazermos pressão e cobrarmos a auto pista e chega de
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enganação e que nós vamos impor contra eles, agradece o secretario da saúde do estado Vicente
Caropreso, pois foram feitas reivindicações e conseguiram 400 mil reais para saúde de Balneário
Piçarras e que o Secretário tem toda as estatísticas da cidade e que esta faltando medicamentos
caríssimos e tem pessoas esperando mais de 6 meses e ele se prontificou em olhar com carinho por
essa situação para que a cidade seja beneficiada e encerra parabenizando todos os trabalhadores do
município; Não havendo mais inscritos o Sr. Presidente agradece a presença de todos e da por
encerrada a Sessão que apara constar Lavrei a presente Ata que vai por mim assinada juntamente com
o Sr. Presidente.

Presidente
João Bento Moraes

1º Secretário
Gercino Medeiros

Ata da 14ª Sessão Ordinária de 2017
ATA da Décima Quarta Sessão Ordinária do 1º período legislativo de 2017, na Décima
Terceira Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Balneário Piçarras, Estado de Santa
Catarina realizada em sua sede aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezessete (16/05/2017). Presente os Srs. Vereadores: João Bento Moraes, Lucimir Alcides Uller de Bittencourt,
Marly Dulcineia da Silva Santana, Maurino da Cunha, Paulo Henrique Nóbrega Coral do PSDB; Ademar
de Oliveira do PT; Gercino Medeiros, Álvaro César Vieira, Dalva Cristiane Teixeira dos Santos do PP;
Antônio João Pera do PMDB; Antônio Pedro da Silva do PSD; Havendo quórum Legal, foi aberta a
Sessão sob a Presidência do Vereador João Bento Moraes que cumprimentou a todos solicitando a
leitura da Ata anterior, o Sr. Vereador Ademar de Oliveira solicita que seja suspensa a leitura da ata, pelo
motivo de todos os vereadores possuírem cópia da mesma. o Sr. Presidente solicita a votação da Ata da
Sessão anterior, aprovada sem restrições. - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: - OFÍCIO Nº
034/2017 - GAB: Resposta ao Requerimento nº27/2017; - OFÍCIO Nº 035/2017 - GAB: Resposta ao
Requerimento nº 28/2017; - MATÉRIA DO LEGISLATIVO: - INDICAÇÕES: - Nº 119/2017: INDICA ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que sejam colocadas câmeras de
segurança e monitoramento nas localidades de RIO NOVO, MEDEIRINHOS, SÃO BRÁS, NOVA
DESCOBERTA, MORRO ALTO, LAGOA E MORRETES.(Maurino da Cunha); - Nº 120/2017: INDICA ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja REFEITA A PINTURA
DAS LOMBADAS EM TODA A CIDADE, bem como seja REFEITA A PINTURA DA SINALIZAÇÃO DAS
RUAS DE FAIXA CONTÍNUA,OU TRACEJADA BRANCA OU AMARELA em toda a cidade.(Marly
Dulcineia da Silva Santana); - Nº 121/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da
secretaria competente que seja realizada a limpeza e manutenção das Ruas Norberto Backmann, João
Medeiros e José da Costa Flores, no Centro.(Dalva Cristiane Teixeira dos Santos); - Nº 122/2017:
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INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que sejam feitas PISTAS DE
SKATE, nos bairros Centro, no Santo Antônio e no Itacolomi.(Marly Dulcineia da Silva Santana); - Nº
123/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja realizada
a manutenção, macadamização, patrolamento e a instalação de tubulação para drenagem pluvial na Rua
Pedro Elói Correia, no Bairro Santo Antônio.(Álvaro César Vieira); - REQUERIMENTOS: - Nº
036/2017: INFORMAÇÕES SOBRE A CONCLUSÃO DAS OBRAS DA CRECHE A RUA ALEXANDRE
GUILHERME FIGUEREDO, NO CENTRO (REQUER).(Álvaro César Vieira); - Nº 037/2017: SOLICITA
INFORMAÇÕES SOBRE REPASSE DE VERBA PELO DEPUTADO DÉCIO LIMA PARA PROJETO DA
PRAIA.(Maurino da Cunha); - MATÉRIA DA ORDEM DO DIA: - Em discussão e votação única
ao REQUERIMENTO Nº 036/2017: INFORMAÇÕES SOBRE A CONCLUSÃO DAS OBRAS DA
CRECHE A RUA ALEXANDRE GUILHERME FIGUEREDO, NO CENTRO (REQUER). - Aprovado
Unanimidade; - Em discussão e votação única ao REQUERIMENTO Nº 037/2017: SOLICITA
INFORMAÇÕES SOBRE REPASSE DE VERBA PELO DEPUTADO DÉCIO LIMA PARA PROJETO DA
PRAIA. - Aprovado Unanimidade; A vereadora Dalva Cristiane Teixeira pede ao Sr. Presidente para fazer
um agradecimento, pois semana passada falou em Tribuna referente a terraplanagem que esta
passando na rua Abílio Manoel de Borba que estava deixando a estrada bem danificada e hoje agradece,
pois estão dando uma assistência na rua, arrumando e colocando macadame; Não havendo nenhum
vereador inscrito para a Tribuna, o Sr. Presidente agradece a presença de todos e da por encerrada a
Sessão que apara constar Lavrei a presente Ata que vai por mim assinada juntamente com o Sr.
Presidente.

Presidente
João Bento Moraes

1º Secretário
Gercino Medeiros
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