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ATA da Vigésima 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 sete dias do mês de junho de dois mil e dezessete.- (27/06/2017). 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, Dalva Cristiane Teixeira dos Santos do PP; Antonio João Pera do PMDB; Antonio Pedro da
Silva do PSD; Ausência do Vereador Álvaro César Vieira; 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 possuírem 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 166/2017:
INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja modificado o sentido
de tráfego da Rua Manoel Figueredo, para que tenha sentido único em toda a sua extensão, no sentido
Leste/Oeste.(Lucimir Alcides Uller de Bittencourt); - Nº 167/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, através da secretaria competente que seja colocado macadame ou material frisado na rua
Demétrio no bairro Nossa Senhora da Conceição.(Maurino da Cunha); - Nº 168/2017: INDICA ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que sejam feitas QUATRO (4)
TRAVESSIAS ELEVADAS AO LONGO DA RUA ILHOTA NO BAIRRO ITACOLOMI.(Maurino da Cunha);
- Nº 169/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que
sejam FEITAS QUATRO (4) TRAVESSIAS ELEVADAS NA RUA SANTA LUZIA NO BAIRRO NOSSA
SENHORA DA CONCEIÇÃO.(Maurino da Cunha); - MATÉRIA DA ORDEM DO DIA: - PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR (E) Nº 005/2017: Cria a Fundação Municipal do Meio Ambiente de Balneário
Piçarras - FUNDEMA, e dá outras providências. - Pedido de vistas do Vereador Gercino para melhor
analise ao Projeto, pois é vedado a criação de cargos quando a folha ultrapassa o limite e é preciso
verificar como está a situação neste caso; O Sr. Presidente concede vistas ao Projeto. - Em segunda
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
dos Presentes; Nada mais havendo para a Ordem do Dia o Sr. Presidente deixa a Palavra Livre aos Srs.
Vereadores. - PALAVRA LIVRE: 1º Maurino da Cunha: cumprimenta a todos e fala de pedidos de
indicações do bairro Itacolomi e pede a secretaria de planejamento que olhe com carinho o pessoal da
rua ilhota e Santa Luzia, pois no local passam carros em alta velocidade, colocando crianças em risco de
serem atropeladas, e fala da grata satisfação de receber o Senador Paulo Bauer que visitou o Município
e prometeu recursos em breve para o município e em seguida agradece e encerra. 2º Antônio João
Pera: cumprimenta a todos e faz uso da tribuna para esclarecer a placa com saco de lixo na entrada da
rua da conceição que é uma placa que vai indicar a entrada da rua da conceição, e agradece ao
Deputado Cesar Sousa e o Deputado João Rodrigues que doaram essa prancha para o município para o
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transporte de maquinas pesadas e somente lamenta por não termos as maquinas pesadas para
transportar e vai ficar la o caminhão parado, agradece também e parabeniza o secretário de obras pelo
serviço prestado ao município e que ele não pode fazer mais por falta de recursos, pois está sem
maquinas, e sem caminhões, e em conversa com o secretario parece que vai chegar mais 4 caminhões
que estavam no conserto e fala da recicle que vai entrar no MP para pedido da licença ambiental, fala
sobre o Projeto da Fundema que vai melhorar, pois hoje não pode cortar árvores sem ter licença
ambiental e que vai ficar melhor para o município, o vereador fala de como ele passa trabalho com as
árvores que ficam no caminho quando vai colocar os calçamentos no lugar, pois é uma dificuldade para
poder remove-las, deixa claro que concorda que precisam de árvores, ms que elas precisam estar nos
locais adequados, em seguida agradece e encerra. 3º Paulo Coral: cumprimenta a todos e fala sobre a
visita da Deputada Federal Giovania de Sá no Município e com a ajuda da secretaria da assistência
social Ana Paula puderam protocolar uma solicitação de projetos que ela já tinha mandado para Brasilia
e que foram aprovados, que seria um CRAS na região norte para poder atender as pessoas mais de
perto e também foi pedido um Cres que já possui um local para ser construído perto do colégio
Alexandre, e também a reforma no centro de menores e que recebeu o Senador Paulo Bauer e que o
momento politico no Brasil é muito sério e que fez um comentário que com a internet que tudo que
acontece no Brasil afeta pessoas de uma cidade pelas informações e que fica triste com o Ex-presidente
da República, o Lula citar que se ele for preso, no Brasil não vale a pena ser honesto e acha que ele
incentiva a criminalidade e para que as pessoas não sejam honestas no Brasil e ele acha sim que
precisamos ser honestos e n perdermos as esperanças, em seguida agradece e encerra; 4º Gercino
Medeiros: cumprimenta a todos e justifica o pedido de vistas do Projeto de Lei Complementar nº
005/2017 do Executivo, para maior estudo e não quer dizer que é contra o projeto, apenas que não deu
tempo de analisar melhor o mesmo e juntamente com o assessor irá analisa-lo para poder votar, pelo
que consta o projeto cria cargos e é vedado a contratação de cargos quando a folha ultrapassa o valor
limite de 54% e pensando nisso tem que olhar bem com carinho o projeto e analisando e tendo o parecer
na mão com certeza irá para votação, fala também sobre a festa do Santo Antonio e em nome do Padre
Valmir estende os agradecimentos aos vereadores e funcionários que contribuíram na festa de Santo
Antônio e que foi um sucesso, faz um convite aos simpatizantes do Partido Progressista, filiados que
nesta Sexta-feira agora terá uma reunião com o Presidente da Assembleia Legislativa, e o nosso
Deputado Federal Esperidião Amim que será no clube dos veteranos e que o Silvio irá falar sobre a
politica nível estadual e que Esperidião Amim ira falar sobre como ira decorrer as nossas missões daqui
pra frente e que eles tem ajudado muito o nosso município e que foi protocolado um pedido através desta
Casa para solicitar 10 novos policiais e que ele já encaminhou o pedido para o governador e deixa a
todos que estão nos assistindo para comparecer na reunião do PP, em seguida agradece e encerra; 5º
João Bento Moraes: cumprimenta a todos e traz o resultado da reunião na ANTT e que infelizmente os
vereadores não foram convidados a pedido deles e que tentando chegar numa decisão final daquilo que
a gente vem reivindicando que temos que conseguir de qualquer forma reaver os nosso acessos a
Balneário Piçarras e que eles se preocuparam em legalizar e deixar bonita a saída da cidade, só que
eles não se preocuparam com a entrada e acha que tem tudo para que agente consiga as entradas e
temos mais um trabalho que a partir de agora vamos ter que fazer um levantamento e ver um ponto
necessário que queremos e fazer uma documentação e buscar assinaturas juntamente a nossa
sociedade, o CDL, Igrejas, associações de moradores e vamos fazer um documento bem robusto e
vamos apresentar e com isso sim vamos conseguir reaver a nossa entrada, e outra insatisfação que não
seja levado para frente e não resolve a gente falar e comentar o que não foi feito e que na reunião foram
bem claros e disseram que a culpa não é da ANTT e nem da litoral sul, que a culpa é dos
administradores que por ali passaram tempos anteriores que não apresentaram projetos, e que
conversamos com empresas responsáveis pela BR-101, e fizemos propostas para que eles façam os
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projetos para nossa entrada e somente assim será feito e fora isso Piçarras não tem projeto para
construção nem para um metro de asfalto, e que os comércios que estão na beira da BR-101 correm
risco de uma hora para outra serem trancado porque estão todos irregulares e que o município deve
tomar ponto dessa situação e encaminhar o projeto, o vereador faz um apelo a todos para que
consigamos fazer esse trabalho, em seguida convida os vereadores para que compareçam na Câmara
dia 28 as 15 horas para o encerramento do Curso, que serão diplomados 60 jovens que participaram do
curso profissionalizante promovido pela casa e que também no mesmo horário terá uma reunião na
AMFRI e que o governador estará la e que com certeza nós vamos ser contemplado com alguma verba
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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