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Ata da 17ª Sessão Ordinária de 2017
ATA da Décima Sétima 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 seis dias do mês de junho de dois mil e dezessete - (06/06/2017).
Presente os Srs. Vereadores: João Bento Moraes, Lucimir Alcides Uller de Bittencourt, 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; Antonio João Pera do PMDB; Antonio Pedro da
Silva do PSD; Ausência justificada da Vereadora 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 leitura do Pequeno Expediente e da Ata da sessão anterior, o Sr. Vereador Ademar de
Oliviera pede a dispensa da Leitura da Ata em razão de todos os Vereadores possuirem cópia na íntegra
da mesma, o Sr. Presidente solicita a votação da Ata da Sessão anterior, que foi aprovada sem
restrições; - MATÉRIA DO LEGISLATIVO: - INDICAÇÕES: - Nº 152/2017: INDICA ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja feita a PAVIMENTAÇÃO na rua JOSÉ
BAHIA BITTENCOURT (1.800).(Paulo Henrique Nobrega Coral); - Nº 153/2017: INDICA ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, através da secretaria competente que sejam TROCADAS AS LÂMPADAS COMUNS
DA RUA FLORIANÓPOLIS ( Rua nr. 1.320) POR LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO.(Paulo Henrique
Nobrega Coral); - Nº 154/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria
competente que seja implantado o campeonato de Snooker (bilhar), para ser disputado nos comércios do
gênero do nosso Município. (Ademar de Oliveira); - MATÉRIA DO EXECUTIVO: - PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA (E) Nº 017/2017: "Desafeta Área de Rua Projetada “C” do Loteamento Antônio Quintino
Pires, e Dá Outras Providências." - MATÉRIA DA ORDEM DO DIA: Em 2ª discussão e votação ao
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (L) Nº 007/2017: "Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação do
número em terrenos baldios e dá outras providências." - Aprovado por Unanimidade dos Presentes; Em 1ª discussão e votação ao PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (E) Nº 004/2017: "Dispõe sobre o
Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS/TRABALHO no
Âmbito do Município de Balneário Piçarras e Dá Outras Providências." - Aprovado por Unanimidade dos
Presentes; - Em 1ª discussão e votação ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (L) Nº 008/2017: "Institui a
Campanha Permanente de Combate ao Machismo e Valorização das Mulheres nas escolas públicas do
Município de Balneário Piçarras-SC. " - Aprovado por Unanimidade dos Presentes; Não havendo mais
nada para a Ordem do dia o Sr. Presidente deixa a palavra livre aos vereadores inscritos; - PALAVRA
LIVRE: 1º Gercino Medeiros: cumprimenta a todos e deseja os sentimentos a família Silva e veio a
tribuna para convidar os vereadores e a todos que estão ouvindo pelas redes sociais, para prestigiarem
a festa de Santo Antônio, em seguida agradece e encerra; 2º Álvaro Cesar Vieira: cumprimenta a todos
e da os pesares a família Silva presente e fala do assessor Paulo Roberto Batista do PP que foi
em Florianópolis e protocolou um projeto da bancada, um projeto de 880 mil reais com o deputado Silvio
Devrek e também agradece o secretario de obras por ter feito uma indicação e que foi bem atendido na
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rua do violeiro uma pavimentação com problema e buracos e foi arrumado e agradece também ao
prefeito Leonel José Martins pelo projeto e foi aceito o projeto que traz uma benfeitoria para nossa cidade
o brasão dos veículos dos taxis e veículos que fazem parte da prefeitura agradece e encerra. 3º Paulo
Henrique Nobrega Coral: cumprimenta a todos e também presta a homenagem de pesares a família da
Vereadora Marly Dulcinéia, e família Silva, e agradece a todos que lembraram do seu aniversário e que
está muito feliz nos cinco 5 anos que esta na cidade e que foi bem recebido e espera poder ajudar a
todos, em seguida agradece e encerra; 4º Ademar de Oliveira: cumprimenta a todos parabeniza os
aniversariantes Paulo Enrique Nobrega Coral e Dalva Cristiane da Silva Teixeira, e fala do Sr Zai que
faleceu essa semana e faz um elogio a essa pessoa que foi muito importante para a cidade, e fala do
requerimento que pediu ao prefeito Leonel que foi uma promessa de campanhas anteriores e dessa
também para que seja criada a subprefeitura do interior e subprefeitura do norte e acredita que tem que
ser feito, pois antes tinha a secretaria da agricultura que hoje esta na secretaria de obras e faziam um
trabalho do sindicato que faz um trabalho de fiscalização rural dos moradores do interior e tomara que
faça um bom serviço pois o serviço da prefeitura que tem que fazer é a prefeitura e não jogar a
responsabilidade para o sindicato e que la então tivessem um local para que o prefeito, o vice prefeito e
até mesmo os vereadores pudessem ir lá e dar um apoio ao povo da agricultura e fala do norte que
dentro de 20 anos vai ser uma outra cidade e acredita que para poder ajudar o povo desses lugares,
precisa ter um lugar de atendimento e pede ao prefeito que olhe com carinho a subprefeitura e convida a
todos para a festa da Nossa Senhora da Paz que será neste sábado e domingo e terá um grande bingo,
em seguida agradece e encerra. 5º Maurino da Cunha: cumprimenta a todos e em especial a família do
Sr Zai e fala do orgulho que tinha desse homem e da os sentimentos a família, agradece e encerra. 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.
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