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Ata da 19ª Sessão Ordinária de 2017
ATA da Décima Nona 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 dias do mês de junho de dois mil e dezessete.- (20/06/2017). 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; - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: - Ofício nº 44/2017: "Resposta REQUERIMENTO Nº 035/2017"; - Ofício nº 45/2017: " Resposta - REQUERIMENTO Nº 038/2017"; Ofício nº 46/2017: "Resposta - REQUERIMENTO Nº 040/2017"; - Ofício nº 47/2017: "Resposta REQUERIMENTO Nº 041/2017"; - MATÉRIA DO EXECUTIVO: - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
(E) Nº 005/2017: "Cria a Fundação Municipal do Meio Ambiente de Balneário Piçarras - FUNDEMA, e dá
outras providências."; - MATÉRIA DO LEGISLATIVO: - INDICAÇÕES: - Nº 162/2017: INDICA ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja feita a PAVIMENTAÇÃO NA
RUA SÃO JOÃO, Rua nr. 3.850, no bairro Itacolomy, neste Município.(Paulo Henrique Nobrega Coral); Nº 163/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que
seja colocada uma CAMERA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA ESQUINA
DA RUA ALFREDO LEONARDO COM A RUA RITA DE CÁSSIA IGNÁCIO NO BAIRRO NOSSA
SENHORA DA CONCEIÇÃO.(Maurino da Cunha); - Nº 164/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, através da secretaria competente que sejam consertados os buracos na Rua Antônio Agnelo
Santana, em toda a sua extensão, ou que seja refeita a pavimentação, o que for mais viável.(Maurino da
Cunha); - Nº 165/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que
sejam consertados os buracos da Rua Nakle Francisco, a partir da Avenida Emanoel Pinto, para o
lado Oeste.(Maurino da Cunha); - REQUERIMENTOS: - Nº 045/2017: Requerimento destinado à
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e à concessionária Autopista Litoral Sul, para que
apresentem documentos justificando as razões por que o fechamento dos acessos à Balneário Piçarras
se fizeram necessários. (Autoria: João Bento Moraes, todos os vereadores subscrevem); - MATÉRIA DA
ORDEM DO DIA: - Em 1ª discussão e votação ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) Nº 017/2017:
"Desafeta Área de Rua Projetada “C” do Loteamento Antônio Quintino Pires, e Dá Outras Providências."
- Aprovado Unanimidade; - Em discussão única ao REQUERIMENTO Nº 045/2017: "Requerimento
destinado à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e à concessionária Autopista Litoral Sul,
para que apresentem documentos justificando as razões por que o fechamento dos acessos à Balneário
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Piçarras se fizeram necessários. - Aprovado Unanimidade; Nada mais havendo para a Ordem do Dia o
Sr. Presidente deixa a palavra livre aos Srs. Vereadores Inscritos; - PALAVRA LIVRE: 1º Maurino da
Cunha: cumprimenta a todos, e fala da Autopista Litoral, que enquanto não arrumarem a entrada de
Balneário Piçarras eles irão continuar pressionando até que a coisa aconteça, fala que o vereadores irão
assumir a responsabilidade e se unirão com o Prefeito, o Secretário de Planejamento, e com deputados,
para fazer acontecer os novos acessos a Balneário Piçarras, pois é o mínimo que podem fazer para
a cidade e que Balneário Piçarras está uma vergonha perto das cidades próximas e estaremos
disponíveis para brigar e fazer com que a coisa aconteça, fala também sobre o Projeto de Emenda a Lei
Orgânica que foi levantado pela Casa, que fala sobre o vereador não poder asumir secretaria sem abrir
mão do cargo de Vereador, e que isso é uma vergonha e falo como vereador, vergonhoso um professor
editar no jornal que é golpe eleitoral um vereador assumir uma secretaria, uma vergonha, e que o povo
vai aceitar porque conhece os vereadores e que pode fazer um bom trabalho como secretário, pois ele é
um grande conhecedor de causa e que tem secretario que nem conhece ruas do nosso município, e
que acha justo o vereador ser secretário, que tem muitos no governo que são secretários e ministros, e
o vereador é totalmente a favor do projeto porque vai trazer o crescimento do município pois um bom
Prefeito tem visão e sabe as pessoas que conhecem as secretarias e deixa bem claro que é favorável
ao projeto, em seguida agradece e encerra; 2º Antônio João Pera: cumprimenta a todos e inicia sua
palavra agradecendo pela praça da igreja que estiveram concertando no domingo e acha que ficaram
com medo, pois na última sessão comentei que iria ao Ministério Público e domingo eles tiveram no
local colocando os mármores, então agradece ao Sr. Reinalto da Empresa Natinho, mas afirma que
ainda não está contente, pois falta ainda a praça da terceira idade que precisa ser feito a drenagem do
campo, fala também sobre o requerimento feito que passou o prazo da Licença Ambiental da Recicle,
e que a partir da semana que vem estará encaminhado para o MP, para que eles tragam essa licença
ambiental para esta Casa, pois eles não podem estar trabalhando no Município do jeito que estão, e que
este final de semana eles estavam fazendo transbordo do lixo na beira do rio e que eles não podem ter
caminhão de lixo na beira do rio e é mais um levantamento que o vereador irá fazer, que eles retirem
aqueles caminhões na beirada do rio, pois pode poluir o rio. Fala também sobre a Variante, que era
Rodovia SC 414 e que foi mudado o nome para Paulo Stuart Wright, e que com essa mudança ficou uma
confisão, pois agora não se sabe mais onde inicia a Rua ou onde termina causando transtorno aos
moradores, pois quando vão construir estão pedindo um recuo de 15 metros da pista, e diz que irá a
Florianópolis para saber se isso é verdade e que está gerando muita confusão, pois dizem que o
problema é da cidade, só que a cidade pede 3 metros de recuo ao asfalto e eles pedem 15 metros então
ele irá tentar resolver com os engenheiros da DR., em segida agradece e encerra; O Sr.Presidente João
Bento Moraes esclarece o Projeto de Emenda a Lei Orgânica, que apenas foi pedido um parecer
jurídico para ver a legalidade da Lei e que não foi ainda apresentada em Plenário e já está dando o que
falar, afirma que é totalmente a favor a essa Emenda, pois um vereador trabalha mais pelo Município se
ele for um secretário, e quando o povo pede para macadamizar uma rua o vereador não tem poder para
isso e que o vereador não tem poder para colocar tubos, não tem poder para agendar um exame de
saúde, não tem poder para cadastrar uma família carente no bem estar social, e se for secretário ele tem
poder, fala ainda que irá fazer um levantamento, pois no Brasil inteiro nenhuma Câmara aprovou Projeto
Semelhante; 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

Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado em:
http://www.camarapicarras.sc.gov.br/doc,
pelo código 8170630

Página 2 / 3

Diário Oficial da Câmara de Balneário Piçarras/SC
EDIÇÃO Nº 8 de Quinta-Feira - 29 de Junho de 2017

1º Secretário
Gercino Medeiros
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