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Ata da 18ª Sessão Ordinária de 2017
ATA da Décima Oitava 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 treze dias do mês de junho de dois mil e dezesssete.- (13/06/2017). 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; Antonio João Pera do
PMDB; Antonio 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 pede a dispensa da leitura da Ata em razão de todos os vereadores
possuirem a mesma na integra, o Sr. Presidente solicita então a votação da Ata da Sessão anterior, que
foi aprovada sem restrições. - MATÉRIA DO LEGISLATIVO: - INDICAÇÕES: - Nº 155/2017: INDICA ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja INDICA O CONSERTO DA
PAVIMENTAÇÃO E FECHAMENTO DE UM BURACO NA AVENIDA JOSÉ TEMISTOCLES DE
MACEDO, EM FRENTE AO NUMERO 380, NO CENTRO.(Maurino da Cunha); - Nº 156/2017: INDICA
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja INDICA QUE SEJA
COLOCADA UMA CÂMERA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA FRENTE DA IGREJA DA
PARÓQUIA DE SANTO ANTÔNIO.(Lucimir Alcides Uller de Bittencourt); - Nº 157/2017: Indica ao Exmº.
Sr. Prefeito, que determine ao órgão competente da Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico Sustentável, realizar um estudo in loco, visando a regularização da
numeração sequencial dos imóveis de Balneário Piçarras.(João Bento Moraes); - Nº 158/2017: INDICA
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja providenciado a limpeza das
luminárias, reposição das pedras faltantes em todo sua extensão, bem como, roçar as laterais do molhe
e sua capinação.(Ademar de Oliveira); - Nº 159/2017: Indica ao Exmº. Sr. Prefeito, que encaminhe a esta
egrégia Casa de Leis um Projeto de Lei dispondo acerca da regularização de ações na prestação de
serviços de alta complexidade em medida de abrigo institucional para crianças e adolescentes,
atentando-se às orientações técnicas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Norma
Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB-RH) e demais normas legais aplicáveis à espécie, em
nosso município,(João Bento Moraes); - Nº 160/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através
da secretaria competente que seja providenciada placa indicando mão inglesa na Rua Marcílio Dias.
(Antônio João Pera); - Nº 161/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria
competente que seja feita as sinalizações horizontais de nossas ruas e avenidas, haja vista estarem
quase todas apagadas.(Antônio João Pera); - REQUERIMENTO: - Nº 044/2017; REQUER CÓPIA E/OU
RELAÇÃO DE AGENDAMENTOS/ATENDIMENTOS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS REALIZADAS
PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E/OU TERCEIRIZADOS NO ANO DE 2016 ATÉ A
PRESENTE DATA (REQUER). (Gercino Medeiros); - MATÉRIA DA ORDEM DO DIA: - Em 2ª discussão
e votação ao PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (E) Nº 004/2017: "Dispõe sobre o Programa
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Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS/TRABALHO no Âmbito do
Município de Balneário Piçarras e Dá Outras Providências." - Aprovado Unanimidade; - Em 2ª 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 Unanimidade; - Em discussão única ao REQUERIMENTO Nº 044/2017:
REQUER CÓPIA E/OU RELAÇÃO DE AGENDAMENTOS/ATENDIMENTOS COM MÉDICOS
ESPECIALISTAS REALIZADAS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E/OU
TERCEIRIZADOS NO ANO DE 2016 ATÉ A PRESENTE DATA. - Aprovado Unanimidade; Nada mais
havendo para a Ordem do Dia o Sr. Presiidente deixa a Palavra Livre aos Srs. Vereadores; - PALAVRA
LIVRE: 1º João Bento Moraes: cumprimenta a todos e fala sobre a viajem que fez a Joinville na
empresa Autopista Litoral Sul, para discutir o acesso da entrada da cidade de Balneário piçarras, e que
os vereadores e o Prefeito em exercício fizeram comentários dizendo ser uma vergonha o que eles
fizeram no nosso município e esta casa tomou a liberdade de brigar por nosso povo, comenta que além
de fazerem o papel de vereador estão acima da obrigação deles e tem muita gente que não sabe com
um vereador trabalha e não conhece a lei e vai para a radio e jornais dizer que o papel de vereador é só
fiscalizar, e por este motivo o vereador fala aos munícipes o que realmente os vereadores estão fazendo
e porque estão brigando e que a Autopista está fazendo um viaduto nas cabras que não tem rua só o
viaduto quanto Balneário Piçarras uma cidade com 24 mil habitantes não possui um acesso decente, e
quanto mais um viaduto, e diz que na reunião com a autopista foram bem taxativos, onde foi colocado
que todos os compromissos que tinham ao longo da 101 já estavam todos completos, o vereador fala ao
Sr. Ademir que Balneário Piçarras vai trancar o asfalto e se depender dessa casa o povo vai fechar a
BR 101, pois é um absurdo não termos entrada para o nosso município enquanto no posto de gasolina
tem duas entradas, a Autopista diz que depende da Antt e não pode fazer nada, mas sera agendada
uma outra reunião em Florianópolis na Antt, mas que ficou quase claro que vão retornar as entradas
como eram antes e agradece os vereadores que estiveram lá deixando os munícipes inteirados dessa
situação, fala também do Projeto de Emenda a Lei Orgânica, na qual fala sobre o artigo 45 da Lei
Orgânica, que proibe os vereadores de assumirem cargo no poder executivo e que é uma vergonha essa
lei e que no entendimento do jurídico da casa é inconstitucional, e que é a única cidade que é proibido,
nenhuma outra Casa aprovou a mesma Lei, e fala que escutou na radio que o vice presidente do PP
criticou os vereadores por estarem tratando desta Lei e que para o vereador ele não conhece de lei e é
imoral, pois ele tem um Deputado que assumiu uma secretaria no estado e que é bom pra ele e para
outro não é, ainda esclarece que a emenda ainda nem foi lida em Plenário, mas afirma que quando ela
for ele irá votar favoravel, pois ele acha injusto o que fizeram em cima dessa lei que depois de uma
campanha politica vereadores que não se elegeram, são autores do projeto proibindo o Poder Executivo
de convidar um vereador pra ser secretário, e ele acha que na verdade o vereador já tem uma carta
branca assinada pelos seus eleitores para representar eles nesta casa e porque não um vereador
assumir uma secretaria, e que já teve vários vereadores que foram secretários que deram um bom
exemplo e diz que o Prefeito que convidar um vereador para ser secretario ele tem o aval do povo e é
por isso que defendo esse projeto e que os vereadores devem correr atrás de seus deputados e trazer
dinheiro para o município e que isso é importante para a cidade, e que qualquer vereador que quiser
correr atrás de interesses da cidade é pra contar com o presidente pois terá todo apoio, diária, gasolina e
motorista ao seu dispor, o vereador finaliza a palavra agradecendo todos; 2ª Lucimir Alcides Uller de
Bittencourt: cumprimenta a todos e fala que esta feliz pelo município entrar na mídia pela PICS na
saúde, um projeto de praticas integrativas que são usadas nas nossas unidades de saúde que começou
em Balneário Piçarras com a naturologa Priscila Cardoso para fazer um trabalho com nosso povo, e que
é uma referencia nacional, e que começou em 2014 aqui no CAPS, e fala também da conferencia
nacional da saúde da mulher que esta participando em Florianópolis e esta muito feliz porque o
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município realmente faz e acontece, e pede a secretária de administração para que mande esse projeto
da PICS de volta para que seja aprovado na câmara pois isso trás remuneração Sus, retorno de dinheiro
para nosso município, em seguida agradece e encerra. 3º Ademar de Oliveira: cumprimenta a todos e
faz um apelo sobre a sinalização das ruas de Balneárias Piçarras, pois é um buraco em cima do outro e
onde tinha faixa não tem mais nada, as sinalizações de beira de estrada e de rua não existem mais e que
tem um pedido de placa de mão inglesa e que essa rua ja tem a um tempo, e ainda tem gente que vai na
contra mão, e que uma lata de tinta vale muito menos do que uma vida e que o povo cobra dos
vereadores e infelizmente não podemos fazer nada,pois enrtamos em contato com o secretário de obras
e nada pode ser feito, fala também de que esteve em Joinville e que o descaso que esta sendo feito com
Balneário Piçarras, pois não temos um acesso para a cidade e temos que adivinhar como entrar na
mesma, agradece a todos e encerra; 4º Álvaro Cesar Vieira: cumprimenta a todos e fala da indicação
da rua Abílio Manoel de Borba e gostaria que o Prefeito desse uma atenção para aquele local, pois o
vereador conhece aquele trecho do sindicato ate a rua Pedro Rodrigues da Silva e que ali sempre
inundou, e que agora está saindo a pavimentação tão esperada pelo povo e gostaria que fizesse antes
de passar o asfalto uma galeria, pois os bueiros não dão conta, e também que aumentassem a rua em
mais 50 cm de altura para garantir e pede para que o Prefeito de uma olhada antes para não ter arrumar
depois que estiver pronto, em seguida agradece e encerra; 5º Antônio João Pera: cumprimenta a todos
e mais uma vez faz uma reclamação que acha que os vereadores não estão fazendo o que deveria e que
não estamos sendo respeitados e que fez a convocação do Sr. Reinalto da Empresa Natinho e que não
compareceu dizendo quenão pode ser convocado e não arrumou a praça da igreja, o vereador cansa de
falar que já que não tem dinheiro para fazer as faixas na rua, da ideia de fazer com paver que não sai
mais e não precisa pintar e que a partir da semana que vem já não vai mais pedir para o executivo e
para o legislativo e que vai direto no ministério publico por respeito a casa e que a Recicle não esta nem
ai que é sempre assim não temos não posso fazer e que não adianta pedir mais e que a partir da
semana que vem vai direto ao Ministério Publico, doa a quem doer, e da parabéns ao secretário de obras
que mesmo em condiçoes precárias, sem materiais para o trabalho está dando jeito, em seguida
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.

Presidente
João Bento Moraes

1º Secretário
Gercino Medeiros
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