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Ata da 21ª Sessão Ordinária de 2017
ATA da Vigésima Primeira Sessão Ordinária do 2º período legislativo de 2017, na Décima Terceira
Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Balneário Piçarras, Estado de Santa Catarina
realizada em sua sede ao 1º dias do mês de Agosto de 2017.- (01/08/2017). 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
possuírem 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 051/2017 GAB: Resposta Requerimento nº 036/2017 (Prefeito Municipal) - Ofício nº 052/2017 - GAB: Resposta
Requerimento nº 039/2017 - (Prefeito Municipal). - MATÉRIA DO LEGISLATIVO: - INDICAÇÕES: - Nº
170/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja
providenciada colocada tampa de bueiro na Rua Belmiro Amélia, bairro centro, próximo a casa n.
523. (Antônio João Pera); - Nº 171/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria
competente que seja colocado placas de sinalização de "proibido estacionar" nos dois lados da Rua João
de Deus Carvalho, em frente ao Centro Educacional Prisma.(Antônio João Pera); - Nº 172/2017: INDICA
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja colocada tampa/grade de
bueiro na Rua 1.100, bairro Centro, em frente a casa de número 486, deste município. (Antônio João
Pera); - Nº 173/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que
seja colocada uma lombada na Avenida Nereu Ramos, mais precisamente em frente a Loja
Fiore. (Ademar de Oliveira); - Nº 174/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da
secretaria competente que seja providenciado a implantação de um campo de Futebol em um terreno
pertencente ao Município, localizado na Rua Santa Cruz, Bairro Santa Luzia.(Ademar de Oliveira); - Nº
175/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja
providenciado a confecção e colocação de placas de sinalização de limite de velocidade na Avenida
Nereu Ramos e demais logradouros públicos do nosso Município.(Ademar de Oliveira); - Nº 176/2017:
INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja comprado tendas
móveis para serem montadas nos dias de enterro para proteção de sol e chuva no cemitério de Balneário
Piçarras. (João Bento Moraes); - Nº 177/2017: INDICA A PINTURA DE SINALIZAÇÃO de " ÁREA DE
CONFLITO" ou CAIXA AMARELA, no cruzamento entre as Ruas João de Deus Carvalho e a Rua
Felicidade Pinto Figueredo.(Marly Dulcineia da Silva Santana); - Nº 178/2017: Indica Seja Feita A
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Sinalização Da " Área De Conflito" Mais Conhecida Como Caixa Amarela, No Cruzamento Das Rua
João Medeiros E A Avenida Emanoel Pinto.(Marly Dulcineia da Silva Santana); - Nº 179/2017: INDICA
que seja feita Sinalização Da " Área De Conflito" mais conhecida como Caixa Amarela, no Cruzamento
das Rua Maria Macedo Martins e a Rua Nossa Senhora do Rosário.(Marly Dulcineia da Silva Santana); Nº 180/2017: INDICA sejam instaladas mais 10 câmeras de segurança e monitoramento no bairro
Itacolomi.(Marly Dulcineia da Silva Santana); - Nº 182/2017: A interveniência junto a Direção dos
Correios para solucionar atrasos na entrega de correspondências em Balneário Piçarra, visto o interesse
público do assunto, frente o atraso ou ausência de entregas, falta de funcionários e problemas na
infraestrutura, dos Correios em Balneário Piçarras (INDICA). (Dalva Cristiane Teixeira dos Santos); - Nº
183/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja
construído o Ossário no Cemitério Municipal.(Lucimir Alcides Uller de Bittencourt); REQUERIMENTOS: - Nº 046/2017: REQUER INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N. 005/2017, que cria a FUNDEMA (Gercino Medeiros); - Nº 047/2017: Requer
Informações sobre subvenções e contribuições repassadas ou não a entidades pelo Poder Executivo em
2017, nos termos da Lei Municipal 602/2017, dentre outras informações (Dalva Cristiane Teixeira dos
Santos); - Nº 048/2017: Requer Informações sobre folha de pagamento, horas extras, adicionais, jornada
de trabalho, plantões, etc... dos Servidores que atuam no Cemitério Municipal. (Alvaro Cesar Vieira); MATÉRIA DO EXECUTIVO: - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (E) Nº 006/2017: "Institui a Taxa de
Prestação de Serviço Público por Utilização dos Complexos Esportivos e Dá Outras Providências."; PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (E) Nº 007/2017: "Revoga a Lei Complementar nº 65/2012 e Dá
Outras Providências."; - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (E) Nº 008/2017: "Revoga a Lei
Complementar nº 90/2013 e dá outras providências."; - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) Nº 018/2017:
"Institui o Plano de Mobilidade Urbana de Balneário Piçarras - PlanMob - e Dá Outras Providências."; PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) Nº 019/2017: "Regulamenta a Unidade de Pronto Atendimento 24h
(vinte e quatro horas) do Município de Balneário Piçarras."; - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) Nº
020/2017: "Institui o Programa Municipal Academia da Saúde e Dá Outras Providências."; - PROJETO
DE LEI ORDINÁRIA (E) Nº 021/2017: "Institui o Programa Municipal de Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde – PMPICS e Dá Outras Providências."; - MATÉRIA DA ORDEM DO DIA: Em primeira discussão e votação ao PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (E) Nº 005/2017: Cria A
Fundação Municipal Do Meio Ambiente De Balneário Piçarras - Fundema, E Dá Outras Providências. Aprovado Por Maioria Absoluta, Com Abstenção Dos Vereadores Álvaro César Vieira, Dalva Cristiane
Teixeira Dos Santos E Gercino Medeiros; - Em Única Discussão E Votação Ao REQUERIMENTO Nº
046/2017: REQUER INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 005/2017, que
cria a FUNDEMA. - Aprovado por Unanimidade; - Em única discussão e votação ao REQUERIMENTO
Nº 047/2017: Requer Informações sobre subvenções e contribuições repassadas ou não a entidades
pelo Poder Executivo em 2017, nos termos da Lei Municipal 602/2017, dentre outras informações. Aprovado por Unanimidade; - Em única discussão e votação ao REQUERIMENTO Nº 048/2017: Requer
Informações sobre folha de pagamento, horas extras, adicionais, jornada de trabalho, plantões, etc... dos
Servidores que atuam no Cemitério Municipal (Alvaro Cesar Vieira) - Aprovado por Unanimidade; Nada
mais havendo para a Ordem do Dia o Sr. Presidente deixa a Palavra Livre aos Srs. Vereadores. PALAVRA LIVRE: - 1º Vereador Maurino da Cunha: cumprimenta a todos e usa a tribuna para fazer
agradecimentos, que no dia 23 de julho teve a festa na Nova descoberta 50 anos de padre, Aquilino
parabenizando toda a comunidade e amigos do interior, e convida os amigos e simpatizantes do PSDB
para a feijoada do dia 5 de Agosto na recreativa Tironi, agradece e encerra. - 2º Vereador Ademar de
Oliveira: cumprimenta a todos e fala das indicações que apresentou em sessão e acha que deveria ser
requerimentos para poder ter mais autoridade do assunto, a lombada que o vereador pediu em frente ao
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Fiori é porque o povo não esta respeitando e passa a 120 km pela avenida e que deveria ser uma
lombada eletrônica porque iria mexer no bolso do povo e que também não respeitam as faixas de
pedestres existente no local e só param na lombada em frente ao Fleith e a reclamação do comercio é
grande e que deveria sim ter a lombada perto do Fiori e também fala de outra indicação que fez para que
coloquem placa de sinalização na Getúlio Vargas e na Emanuel Pinto porque ninguém respeita a
velocidade, também parabeniza o Prefeito pelos semáforos e que a muito tempo atrás ele vem pedindo e
que agora foi feito e fala do requerimento que fez pedindo para mudar os sentidos das ruas da entrada
da cidade pois não tem sinalização na Emanuel Pinto e os turistas não sabem o caminho da praia e acha
que tem mesmo que ser mudado para que o turista seja jogado direto na praia que é o nosso cartão
postal e que falta realmente indicações de placa dizendo os pontos da cidade e pede que o Prefeito faça
um esforço para colocar as placas de sinalização que será uma grande valia para o município agradece
e encerra. - 3º Vereador Gercino Medeiros: cumprimenta a todo e parabeniza o vereador Antônio João
Pera pela questão de ter levantado a licença ambiental da empresa recicle que está desde 2013 sem
licença e que o vereador esta fazendo o correto pois todos os vereadores tem que fiscalizar e legislar,
fala também do protesto que teve sobre segurança pública no domingo no nosso município e lamenta
que não deu o publico esperado mas quem esteve no local pode se manifestar e muitos que estiveram
falaram sobre suas experiências que passaram de que foram roubados, alguns assaltados com revolver
na cabeça, e lamenta pois a parte interessada, o Executivo não estava presente e que ele e a
vereadora Dalva estavam, mas não como vereadores e sim como cidadãos Piçarrenses, e que la
comentou que essa casa tinha protocolado um pedido e que foram a Florianópolis junto com o presidente
da casa na assembleia legislativa solicitando 10 novos policiais para a cidade e que o Deputado Silvio
Dreveck esteve em Balneário Piçarras e trouxe uma resposta que o oficio já está nas mãos do governo
do estado e que agora é só o Prefeito Municipal ir la e fortalecer o oficio pois ele tem que fazer a parte
dele porque foi eleito por nós para trabalhar pelo município para ter saúde, segurança, obras com
qualidade e parabeniza o presidente da casa que tem se preocupado muito com essas coisas que foi
junto com os vereadores no gabinete do deputado e que temos que brigar pela segurança da nossa
cidade, em seguida agradece e encerra. O Sr. Presidente aproveita o gancho da tribuna e agradece ao
Deputado Carlos Chiodini que através de um pedido dele com o presidente do CDL atendeu o pedido e
trouxe o dinheiro para instalação do semáforo da cidade e parabeniza a vereadora Ziza que entrou com
indicação nesta casa e o semáforo hoje está em funcionamento e que ainda precisa fazer adaptação no
semáforo perto da casa da vereadora para que não de transtorno e congestionamento e que é fácil
resolver e agradece mais uma vez ao Deputado e a vereadora Ziza. 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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Ata da 22ª Sessão Ordinária de 2017
ATA da Vigésima Segunda Sessão Ordinária do 2º 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 oito dias do mês de agosto de dois mil e dezessete.- (08/08/2017). 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
possuírem 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 057/2017 - GAB:
Resposta ao Requerimento nº 39/2017.(Prefeito Municipal); - Ofício nº 058/2017 - GAB: Resposta ao
Requerimento nº 043/2017. (Prefeito Municipal); - Ofício nº 059/2017 - GAB: Resposta ao Requerimento
nº 44/2017. (Prefeito Municipal); - Ofício nº 60/2017 - GAB: Licença para ausentar do País no Período
de 29/08/2017 ate 27/09/2017. (Prefeito Municipal); - Ofício nº 061/2017 - GAB: Resposta ao
Requerimento nº 46/2017. (Prefeito Municipal); - Ofício de Abertura de CPI das contas da Câmara de
Vereadores de Balneário Piçarras gestão 2015/2016. (Antônio Luiz Beduschi); - MATÉRIA DO
LEGISLATIVO: - PROJETO DE DECRETO (L) Nº 002/2017: "Autoriza o Senhor Prefeito a ausentarse do País."; - INDICAÇÕES: - Nº 181/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da
Secretaria competente que programem as sinaleiras do Município para ficar em estado de alerta (sinal
laranja) após as 22:00h.(João Bento Moraes); - Nº 184/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
através da secretaria competente que seja feita a sinalização na Rua Alexandre Guilherme Figueredo
antes da ponte, para que o motoristas atentem para a velocidade máxima permitida para o local, assim
como é necessário sinalizar que é proibido ultrapassar no local.(Paulo Henrique Nobrega Coral); - Nº
185/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja refeita a
PAVIMENTAÇÃO em toda a extensão da Rua Nossa Senhora do Rosário no bairro Nossa Senhora da
Paz.(Paulo Henrique Nobrega Coral); - Nº 186/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da
secretaria competente que seja modificado o sinal dos semáforos, ficando em Estado de Alerta ou
Intermitente no horário das 22:00 às 06:00 da manhã. (Paulo Henrique Nobrega Coral); - Nº 187/2017:
Interveniência junto a CELESC, para que recue o Poste de Energia Elétrica que fica a em frente a
Madeireira Vailatti, a Rua Pedro Rodrigues, na localidade de Morretes (INDICA). (Dalva Cristiane
Teixeira dos Santos); - Nº 188/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria
competente a instalação de Luminária Pública a Estrada Geral da Localidade de Rio Novo.(Dalva
Cristiane Teixeira dos Santos); - Nº 189/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da
secretaria competente que seja providenciado para nosso população, em especial aos estudantes e
aqueles que estão iniciando no mercado de trabalho, curso de informática e inglês gratuito. (Ademar de
Oliveira); - Nº 190/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que
seja confecção e instalação de placas indicativas de localização de bairros, órgãos públicos municipais e
estaduais, pontos turísticos e auxiliares.(Ademar de Oliveira); - REQUERIMENTOS: - Nº 049/2017:
Informações sobre estudos e/ou projetos existentes para solução dos alagamentos que ocorrem na Rua
Rosalvo Oliveira, no Bairro Santo Antônio, com a possibilidade de envio a esta Casa Legislativa de
Projeto de Lei, autorizando a aplicação de mão de obra, equipamentos e materiais do Município, em obra
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para a solução dos referidos alagamentos (REQUER). (Alvaro Cesar Vieira); - Nº 050/2017: Informações
sobre quais ações o Poder Executivo Municipal tomou, vem tomando e/ou pode tomar, para evitar e/ou
solucionar o problema de invasão de terrenos particulares e do Município. (REQUER) (Gercino
Medeiros); - Nº 051/2017: Informações sobre o fornecimento ou não de uniformes escolares aos alunos
da rede municipal no ano de 2017, bem como valores gastos e quantidades adquiridas e distribuídas nos
últimos 04 anos letivos, do referido material (REQUER) (Dalva Cristiane Teixeira dos Santos); MATÉRIA DO EXECUTIVO: - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (E) Nº 003/2017: "Altera a redação
do Art.1º, da Lei Complementar nº 036, de 27 de junho de 2001, que 'Cria o Fundo de Manutenção da
Praia de Piçarras - FUMPRA', e Dá Outras Providências."; - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) Nº
022/2017: "Dispõe sobre o Plano Plurianual para o Período 2018 a 2021 e Dá Outras Providências."; MATÉRIA DA ORDEM DO DIA: - Votação do Regime de Urgência ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
(E) Nº 019/2017: "Regulamenta a Unidade de Pronto Atendimento 24h (vinte e quatro horas) do
Município de Balneário Piçarras." - Aprovado por Unanimidade; - Em única discussão e votação ao
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) Nº 019/2017: "Regulamenta a Unidade de Pronto Atendimento 24h
(vinte e quatro horas) do Município de Balneário Piçarras."; - Aprovado Unanimidade - Favoráveis (10)
Contrários (00) Abstenços (00); - Em segunda Discussão e votação ao PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR (E) Nº 005/2017: "Cria a Fundação Municipal do Meio Ambiente de Balneário
Piçarras - FUNDEMA, e dá outras providências." - aprovado por maioria absoluta - Favoráveis (09)
Contrários (01) Abstenços (00); - Em primeira discussão e votação ao PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR (E) Nº 007/2017: "Revoga a Lei Complementar nº 65/2012 e Dá Outras
Providências." - Aprovado Unanimidade - Favoráveis (10) Contrários (00) Abstenços (00); - Em primeira
discussão e votação ao PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (E) Nº 008/2017: "Revoga a Lei
Complementar nº 90/2013 e dá outras providências." - Aprovado Unanimidade - Favoráveis (10)
Contrários (00) Abstenços (00); - Em primeira discussão e votação ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
(E) Nº 020/2017: "Institui o Programa Municipal Academia da Saúde e Dá Outras Providências." Aprovado Unanimidade - Favoráveis (10) Contrários (00) Abstenços (00); - Em primeira discussão e
votação ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA (E) Nº 021/2017: "Institui o Programa Municipal de Práticas
Integrativas e Complementares em Saúde – PMPICS e Dá Outras Providências. " - Aprovado
Unanimidade - Favoráveis (10) Contrários (00) Abstenços (00); - Em única discussão e votação ao
REQUERIMENTO Nº 049/2017: "Informações sobre estudos e/ou projetos existentes para solução dos
alagamentos que ocorrem na Rua Rosalvo Oliveira, no Bairro Santo Antônio, com a possibilidade de
envio a esta Casa Legislativa de Projeto de Lei, autorizando a aplicação de mão de obra, equipamentos
e materiais do Município, em obra para a solução dos referidos alagamentos (REQUER). - Aprovado
Unanimidade - Favoráveis (10) Contrários (00) Abstenços (00); - Em única discussão e votação ao
REQUERIMENTO Nº 050/2017: "Informações sobre quais ações o Poder Executivo Municipal tomou,
vem tomando e/ou pode tomar, para evitar e/ou solucionar o problema de invasão de terrenos
particulares e do Município. (REQUER)" - Aprovado Unanimidade - Favoráveis (10) Contrários (00)
Abstenços (00); - Em única discussão e votação ao REQUERIMENTO Nº 051/2017: "Informações sobre
o fornecimento ou não de uniformes escolares aos alunos da rede municipal no ano de 2017, bem como
valores gastos e quantidades adquiridas e distribuídas nos últimos 04 anos letivos, do referido material
(REQUER)" - Aprovado Unanimidade - Favoráveis (10) Contrários (00) Abstenços (00); Nada mais
havendo para a Ordem do Dia o Sr. Presidente deixa a Palavra Livre aos Srs. Vereadores. - PALAVRA
LIVRE: 1º Vereador Antonio João Pera: cumprimenta a todos e fala sobre os skatistas que danificaram
14 carros e colocaram uma bomba na geladeira de livros da igreja, fala que foi conversar com os garotos
e quase apanhou deles, o vereador comenta sobre as câmeras de vigilância na cidade, que deveriam
monitorá-las com mais frequência para que esses tipos de vandalismos e outros crimes não ocorram, e
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quer saber para que servem essas câmeras, se serve apenas para multar, ou só para ver quem
estaciona na faixa de idosos, pede para que vejam quem jogou a bomba na geladeira, e diz que vai com
o padre fazer um ofício de que pelo menos na hora da missa façam uma ronda no local, pois eles não
respeitam mais ninguém, fala ainda que acha um absurdo, e que uma pessoa sozinha não faz aquilo e
que tem mais pessoas envolvidas, em seguida agradece e encerra. - 2º Vereador Ademar de Oliveira:
cumprimenta a todos e agradece a visita da Deputada Ana Paula pela visita ao Município, fala também
que foi na prefeitura da Penha e foi bem recebido e foi reivindicado para que a Deputada olhasse pelo
município, porque da dó de ver esse jovens correndo atrás do primeiro emprego e tem gente que não
tem carteira profissional e quando acha emprego pedem dois anos de experiência profissional e que a
deputada brigasse em Florianópolis através do Senac, Senai, uma sede para poder formar esses jovens,
pois do jeito que esses jovens estão não respeitam nem a casa de Deus eles estão assim porque não
tem um acompanhamento adequado, e pede ao presidente da casa para que brigue com o prefeito
pedindo para que ele traga oportunidades de estudos para qualificar os munícipes para os empregos,
agradece e encerra. - 3º Vereador Maurino da Cunha: cumprimenta a todos e fala que do dia 8 de agosto
ao dia 18 está aberta na secretaria de educação matriculas para concluir o ensino fundamental e o
ensino médio totalmente grátis, a prova será aplicada no dia 8 de outubro e que a prova será aplicada
em todo o país e o diploma é validado pelas secretarias de educação de cada estado para maiores de 18
anos, o vereador fala também de que fez um pedido para a assessora junto com a bancada do Psdb
para que formasse uma comissão de segurança publica para representarmos nosso município em
Florianópolis para que na próxima sessão entrarmos com um requerimento para termos mais força
perante o nosso governo de estado para fortalecermos a segurança do município e que estamos
preocupados com a segurança, agradece também a todos que compareceram na feijoada do PSDB, uma
harmonia com democracia, uma festa maravilhosa, e deseja um feliz dia dos pais para o próximo
domingo agradece e encerra. - 4º Vereador Paulo Henrique Nobrega Coral: cumprimenta a todos e
parabeniza o vereador Maurino pelo sucesso da festa do Psdb, e parabeniza o prefeito Leonel o
Secretário da saúde Vinicius e também a vereadora Lucimir e que hoje Piçarras é uma referencia na
saúde e que o ministério da saúde esteve aqui fazendo um vídeo com o secretário mostrando a
qualidade no município, e que a vereadora Lucimir contribuiu demais para que Piçarras hoje fosse essa
referencia na saúde e os projetos que foram colocados em pauta e aprovado por unanimidade irão
favorecer ainda mais nosso município, e agradece ao prefeito Leonel e o vice Tironi, assim como a
indicação do amigo Gerson que é uma liderança do bairro itacolomi, que foi colocada uma rede de
proteção ao redor do campo de futebol na praça da harmonia para a segurança dos vizinhos, e também
os moradores próximo da br, solicitam uma área de lazer mais próxima da br, e se coloca a disposição
da secretária da assistência social Ana Paula, que a um mês já iniciou aqui junto com um morador de
Piçarras portador deficiente visual o Marcelo para que seja colocado em pratica o para desporto no
município, e assim junto com a secretaria social colocado em pratica o conselho da pessoa com
deficiência e que já foi aprovado esse conselho, e que temos que começar a fazer essas reuniões para
obter as lideranças para darmos o ponta pé inicial as pessoas com deficiência, fala que esteve em uma
reunião com Marcelo Werner, um vereador de Itajaí que possui deficiência visual, e que se colocou a
disposição para nos ajudar, também esteve junto com o presidente do conselho estadual da pessoa com
deficiência Fabene morador de Navegantes, e que tem tudo para que Piçarras siga um exemplo e auxilia
essas pessoas que tem deficiência, e que o para desporto segundo informações que coletamos é uma
maneira deslumbrante de dar independência a pessoa com deficiência e melhorar a qualidade de vida
com o esporte, fala também de uma reclamação em relação a rua Nossa Senhora do Rosário no bairro
NS da Paz, pois a pavimentação dessa rua que já foi solicitada, e que a secretaria de obras tapou os
buracos mas com a chuva já estavam abertos novamente e que sentiu envergonhado de ver um ciclista
de idade cair por causa do buraco e pelo menos se não tem como pavimentar com urgência essa rua, ou

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 10170817

Página 6 / 7

Diário Oficial da Câmara de Balneário Piçarras/SC
EDIÇÃO Nº 10 de Quarta-Feira - 16 de Agosto de 2017
que a secretaria de obras fizessem uma obra e colocasse um asfalto por cima que realmente durasse por
um bom tempo ate que conseguisse pavimentar a rua, em seguida agradece e encerra. - 5º Vereador
João Bento Moraes: cumprimenta a todos e convida os vereadores para que venham a esta Casa
Legislativa, nesta sexta-feira para diplomar os aprendizes que fizeram o curso de 60 horas totalmente
gratuitos, deixa registrado e pede também ajuda aos vereadores sobre o semáforo para resolver o
transito, pois está causando transtornos, pois não foi adequado ao nosso município e pede juntamente
com a secretária de planejamento para que vá até a empresa e que eles adequem os semáforos, pois o
transtorno é muito grande gerando filas de até um quilometro, e que tem gente cortando o caminho para
não passar naquela rua perto da vereadora Ziza, o vereador e pede aos vereadores juntamente com o
executivo e secretaria do planejamento para resolver a situação do trânsito, e que no bairro Santo
Antônio também que quando tem missa a fila é grande e o tempo é curto e passa somente 3 carros e o
sinal fecha de novo, o vereador João Bento pede um tempo a mais para falar de um assunto importante
para os vereadores sobre a luta que tivemos com a auto pista, e que chegamos bem próximo que é as
nossas entradas para rever e não deixe esfriar para conseguir e ir atrás do projeto para irmos a Brasilia
requerer os viadutos, pois se não for atrás de projetos não vamos conseguir, e fala sobre o FUMPRA que
colocou a posição aos vereadores que é um projeto de suma importância para o desenvolvimento do
nosso município, que teríamos que ter uma reserva para areia da praia, e que foi feito um bom trabalho
na praia que é o molhe e que não tem necessidade de reposição de areia e que o projeto era
especificamente para reposição de areia a arrecadação que é feita é de 1% das negociações do imóvel é
3% sobre o IPTU e 5% sobre a divida ativa que é depositado nessa conta exclusiva para a reposição da
areia, como a praia está boa com exceção perto do restaurante Tampa, nós temos que embelezar a
nossa máquina de dinheiro que é a praia que é o nosso Turismo, e com a ideia do prefeito e dos nossos
vereadores, esse dinheiro não vai ser usado agora para a abertura da avenida beira mar e vai ser feito
um projeto e levado ao ministério das cidades para ver se conseguimos o dinheiro para a abertura da
avenida beira mar para ser valorizado o norte de Piçarras, e que o dinheiro esta parado, e pede o
entendimento dos vereadores e os que estão assistindo para que o nosso município se desenvolva cada
vez mais, e temos sim que fazer a abertura da avenida beira mar e parabeniza o vereador Maurino pela
belíssima feijoada do PSDB. E pede desculpas a família do Sr Chimboca, por não ter feito um minuto de
silencio na câmara, 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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