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Ata da 23ª Sessão Ordinária de 2017
ATA da Vigésima Terceira 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 quinze dias do mês de agosto de dois mil e dezessete.- (15/08/2017).
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 064/2017 GAB: Resposta de Requerimento nº 47/2017. (Prefeito Municipal); - MATÉRIA DO LEGISLATIVO: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (L) Nº 002/2017: "ESTABELECE NOVA ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS, E DETERMINA
PROVIDÊNCIAS CONEXAS." (Mesa Diretora); - INDICAÇÕES: - Nº 191/2017: INDICA ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja instalado um abrigo no ponto de ônibus no
final da Rua das Acácias com a Rua Das Rosas no Bairro Nossa Senhora da Paz.(Ademar de Oliveira); Nº 192/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que sejam
cobertos os buracos na Rua Antônio Martinho Teles, em frente à Caixa Econômica Federal, no
centro.(Marly Dulcineia da Silva Santana); - Nº 193/2017: O refazimento do calçamento existente, bem
como a execução de calçamento no trecho faltante da Rua Domingos João de Borba, no Bairro Santo
Antônio (INDICA).(Alvaro Cesar Vieira); - Nº 194/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através
da secretaria competente que seja feita uma "FAIXA ELEVADA" na Av. Emanuel Pinto, esquina com a
Rua 1.150, bairro Centro, deste município, próximo ao Supermercado Top. (Antônio João Pera); - Nº
195/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que seja colocada
a SINALIZAÇÃO DE PASSAGEM DE PEDESTRES,EM TODA A CIDADE, nos locais onde houver a
respectiva passagem de pedestres, mais conhecida como faixa de pedestres.(Marly Dulcineia da Silva
Santana); - Nº 196/2017: INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que
seja feita uma "FAIXA ELEVADA" na Av. Emanuel Pinto, próximo ao Pronto Atendimento 24 horas (PA),
entre a Rua José Bahia Bitencourt e Rua Eveli Schumacker. (Antônio João Pera); - Nº 197/2017: INDICA
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da secretaria competente que sejam CONSERTADOS OS
BURACOS DA RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO EM TODA A SUA EXTENSÃO, NO BAIRRO
NOSSA SENHORA DA PAZ.(Marly Dulcineia da Silva Santana); - Nº 198/2017: INDICA ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, através da secretaria competente que se coloque placas de sinalização de velocidade
na Av. Emanuel Pinto, em toda a sua extensão.(Antônio João Pera); - Nº 199/2017: O infra-
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assinado Vereador com assento nesta Casa nos termos regimentais, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, através da secretaria competente que seja realizada obras de pavimentação e drenagem na
Rua 841 (Rua Dra. Suzi Amélia), bairro Centro, de nosso Município.(Antônio João Pera); REQUERIMENTOS: - Nº 052/2017: Informações sobre a realização de exames preventivos de câncer do
colo do útero realizados pela rede Municipal de saúde. As informações devem conter, no
mínimo, número de pedidos, fila de espera, estimativa de atendimento, quantidade de atendimentos por
dia, semana e mês. Deve conter também informações sobre quantidade de profissionais de saúde que
atendem nesse setor, além das regras de atendimento estabelecidas pela Secretaria de Saúde
Municipal. (Antônio João Pera) - Nº 53/2017: "Informações sobre o Projeto de Lei Complementar n.
003/2017 do Executivo, que altera a Lei Complementar 036/2001 que criou o FUMPRA - FUNDO DE
MANUTENÇÃO DA PRAIA DE PIÇARRAS." (Requerimento verbal do Vereador Gercino Medeiros); MATÉRIA DA ORDEM DO DIA: - Em única discussão e votação ao PROJETO DE DECRETO (L) Nº
002/2017: "Autoriza o Senhor Prefeito a ausentar-se do País." - Aprovado Unanimidade - Favoráveis (10)
Contrários (00) Abstenços (00); - Em segunda 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 segunda
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 segunda 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 segunda 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); - Pedido de vistas do Vereador Gercino
Medeiros ao 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." - Em primeira discussão e votação ao 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." - Aprovado Unanimidade - Favoráveis (10)
Contrários (00) Abstenços (00); - Em primeira discussão e votação ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
(E) Nº 018/2017: "Institui o Plano de Mobilidade Urbana de Balneário Piçarras - PlanMob - e Dá Outras
Providências." - Aprovado Unanimidade - Favoráveis (10) Contrários (00) Abstenços (00); - Em única
discussão e votação ao REQUERIMENTO Nº 052/2017 Informações sobre a realização de exames
preventivos de câncer do colo do útero realizados pela rede Municipal de saúde. As informações devem
conter, no mínimo, número de pedidos, fila de espera, estimativa de atendimento, quantidade de
atendimentos por dia, semana e mês. Deve conter também informações sobre quantidade de
profissionais de saúde que atendem nesse setor, além das regras de atendimento estabelecidas pela
Secretaria de Saúde Municipal. - Aprovado Unanimidade - Favoráveis (10) Contrários (00) Abstenços
(00); - REQUERIMENTO Nº 53/2017: "Informações sobre o Projeto de Lei Complementar n. 003/2017 do
Executivo, que altera a Lei Complementar 036/2001 que criou o FUMPRA - FUNDO DE MANUTENÇÃO
DA PRAIA DE PIÇARRAS." (Requerimento verbal do Vereador Gercino Medeiros); - Aprovado por
maioria absoluta. - Favoráveis (6) Contrários (04) Abstenços (00); (Voto contrário dos Vereadores
Ademar de Oliveira, Lucimir Alcides Uller de Bittencourt, Maurino da Cunha, Marly Dulcineia da Silva
Santana; Nada mais havendo para a Ordem do Dia o Sr. Presidente deixa a Palavra Livre para os Srs.
Vereadores Inscritos; - PALAVRA LIVRE: - 1º Vereadora Marly Dulcineia da Silva Santana:
cumprimenta a todos e diz que esteve em Florianópolis na delegacia geral falar com o Delegado Geral de
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Florianópolis Artur, pedir o que ele podia conseguir para o município para policia civil, e o Delegado disse
que o que tinha disponível era mais um agente e um escrivão e a vereadora diz que é uma grande valia e
que vai entrar em contato com o Delegado Mason para ver se há interesse para a cidade, e foi também
na Assembleia Legislativa junto com a secretária da assistência social Ana Paula e a assessora Darlene
e protocolou o pedido de um Crea e um Cras e a reforma da casa de abrigo do município e acha
importante de tudo que puder correr atrás será uma grande valia para o município e conversou também
com o Deputado Serafim Venzom que é médico e que se prontificou a estar fazendo cirurgia em pessoas
que não vão conseguir pelo Sus, agradece e encerra. - 2º Vereador Gercino Medeiros: cumprimenta a
todos e fala sobre seu Requerimento e diz que isso é democracia e não tem nada contra vereadores que
votaram a favor e votaram contra e que esta fazendo o papel de fiscalizador e soube que o Prefeito
esteve aqui em reunião com vereadores e não pode estar e colocaram o vereador a par do que
aconteceu e espera que o Prefeito faça o que ele prometeu na reunião e que uma coisa é o Prefeito falar
e outra coisa é ele ter o papel assinado para que possamos cobrar e que não tem nada contra o projeto e
se o dinheiro esta parado, que ele deva usar até porque deve passar por esta casa e o vereador sabe
que a maioria irá votar a favor e para que ele vote consciente pediu essas informações e espera que ele
mande, pediu vistas no PLC nº 003/2017, pois ali não diz onde é que vai ser se irão abrir a praia, se irão
fazer calçamentos e o projeto não fala nada disso, e ouvindo a radio cultura de manhã escutou uma
reportagem sobre o Marieta que estão pedindo socorro, e até pediria que o Prefeito remetesse para esta
casa um projeto de lei autorizando a repassar uma ajuda financeira tendo em vista que muitos dos
nossos munícipes são internados lá, e que as cidades vizinhas poderiam se unir e ajudar, pois lá esta
fechando em mais de 500 mil reais por mês negativos, pois daqui a pouco as portas irão fechar com isso
quem sofre é a nossa população, em seguida o vereador agradece e encerra; 3º Vereador Paulo
Henrique Nobrega Coral: cumprimenta a todos e fala sobre sua visita à Florianópolis que esteve
visitando a fundação do meio ambiente, a Fatma a convite no nosso conterrâneo Leonardo Santiago que
é gerente da municipalização na Fatma e que foi marcado uma audiência com o Presidente junto com o
Deputado estadual Jean Kullman, que protocolou um pedido, pois temos aqui no município o Sinpati que
é um sistema que integra tanto a Fatma com a secretaria de desenvolvimento e o Ministério Publico para
que haja mais transparência, mais velocidade, nos licenciamentos, melhor fiscalização e também o
empreendedor consiga acompanhar pela internet e colocar o projeto pelo sistema e acompanhar o
andamento sem precisar se deslocar, e que o presidente da Fatma salientou que este sistema esta no
estado como piloto em 8 municípios e que saiu de forma nuclear da grande Florianópolis e
provavelmente até o final do ano sera liberado para o nosso município gratuitamente, e ficou muito feliz
em contribuir com o oficio que a secretária do desenvolvimento assinou e o vereador levou para
Florianópolis, fala também que conversou com o presidente da Fatma em relação ao fundema e ele
orientou para que tenhamos bastante cuidado com a fiscalização, pois o principal motivo da criação do
Fundema não é agilizar o licenciamento e sim uma gestão em relação ao meio ambiente que inclui
conscientização da população, fiscalização, entre outros atributos o licenciamento, então temos que ter
cuidado com isso, e cuidado com o meio ambiente e disse que o que da cadeia no Brasil é ir contra o
meio ambiente, corrupção, e para que tenha concurso público para termos responsáveis na área se por
acaso tivermos danos no meio ambiente e deseja a todos uma ótima continuação de semana e encerra.
4º Vereador João Bento Morais: cumprimenta a todos e pede novamente o apoio de todos os
vereadores desse projeto que esta tramitando na casa que o projeto é de grande importância para nosso
município e que só vem favorecer nossa cidade, e que hoje estamos com o dinheiro parado na conta
sem uso, e pede ao vereador Gercino que faça suas conclusões e que faça sua análise, e tem certeza
que depois de olhar e rever o projeto ele verá que o projeto é de suma importância para o nosso
município, o mais importante que está no projeto é que é exclusivamente para investir na orla marítima, e
que nem um centavo será investido se não for na orla, e deixa bem claro aos vereadores que poderia
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acompanhar um projeto sim da abertura da avenida, da urbanização dos molhes, só que isso tem custo e
pra fazer esse projeto precisa do dinheiro, e que a partir da aprovação vai ser encaminhado todo o
projeto para ser executado as obras, pois temos que embelezar nossa praia e valorizar a região norte
pois la esta o crescimento de Balneário Piçarras, que depois da associação da Tigre só há um caminho e
que só serve para esconder bandidos, que esse projeto melhora a situação e na questão de segurança
pública pois irá abrir a avenida e ilumina-la, e diz que a praia está maravilhosa hoje graças aos
governantes anteriores que fizeram esse projeto da praia e tem o dinheiro guardado, e que não podemos
de maneira nenhuma ficar com o dinheiro parado e que temos que pensar na frente e esquecer que
temos uma sigla partidária e temos que entender que somos os vereadores e temos que fazer pelo povo
e pelo município, por isso defende diretamente esse projeto pois irá desenvolver o nosso município, e
coloca uma situação que em 1993 fomos a Florianópolis na casa do governador pedir uma ponte do rio
furado e o saneamento básico em piçarras, e o governador disse que infelizmente tem cidades com
maior necessidade como Balneário Camboriú, Florianópolis, e vocês vem de uma cidade pequena fazer
essa solicitação e que não poderia atender esse pedido, mas o pedido da ponte vocês tem um problema
la para resolver que era de madeira que caiu então esse eu vou arrumar pra vocês, e hoje aqui em
Piçarras estamos fazendo o inverso, pois estamos com o dinheiro depositado esperando dar o problema
pra gastar o dinheiro, então devemos gastar e valorizar nossa cidade e o bairro norte com a avenida, e
vamos continuar na arrecadação desse dinheiro que não vai parar daqui a quatro anos nós estaremos
com 10 milhões novamente, e que a praia vai estar melhor ainda, e era isso o que tinha a explicar, em
seguida agradece e encerra; - 5º Vereador Maurino da Cunha: cumprimenta a todos e fala da nossa
avenida marginal da BR101 sentido sul norte que presenciou uma cena que um carro estava a 120 por
hora, e que não sabe o caminho correto, e fazer um pedido para que coloquem um redutor de
velocidade, e alguma coisa tem que ser feita pois infelizmente ali vai dar uma tragédia, e fala também do
projeto e acha que nós temos que ser mais rápidos para que a coisa aconteça e não podemos deixar
amarrar e que é totalmente favorável ao projeto e que com certeza será aprovado por unanimidade,
agradece e encerra. 6º Vereador Antonio João Pera: cumprimenta a todos e agradece ao pessoal da
Itajuí e a Casan pela recapeação asfáltica da avenida Nereu Ramos parabenizando a engenheira Paula
e gostaria que o prefeito fizesse o outro lado também e a Nossa Senhora da paz que aquilo está um
absurdo, fala também sobre o projeto, que é a favor, pois ele que tem um amigo que vendeu casa por
falta de segurança, pois a praia la é escura e falta de segurança, e que não adianta ter um projeto e não
termos saída no nosso município e nem entrada pois temos que fazer uma segunda ponte na Emanuel
Pinto junto com a rodovia 414 que a hora que sair o prédio na entrada da Penha vai ser um absurdo o
transito, que irá trancar tudo, e pede também que ele se preocupe com a autopista e as entradas do
município e que não adianta embelezar somente as prais e deixar a entrada como está, em
seguida agradece a todos e encerra. - 7º Vereador Ademar de Oliveira: cumprimenta a todos e fala do
titulo que tínhamos antigamente como a namorada do Atlântico, e acha que eles se separaram, porque
entre o mar e a nossa cidade só tem mangue, mato, lama, buraco que não da pra correr em volta da
cidade e que temos 7 Km de praias e só é usado 3, e que não será ele que freará o desenvolvimento da
nossa cidade e que não podemos ficar esperando o dia de amanhã e que lembra quando o vereador
Tampa dizia, Piçarras é uma baita de uma cidade, e que Itapema era um brejo, e que hoje Itapema é os
olhos da menina do Atlântico, pois investiram no turismo de sua cidade, então ta hora de começar a
deslancha esses 7 Km de praia que temos e teremos que ter orgulho da nossa praia, fala de como o
Prefeito foi bem claro na reunião que ele está preocupado com o projeto, porque ele tem do Badesc o
direito de pegar mais 6 milhões emprestados a juros zero, e é esse dinheiro que ele vai investir naquela
avenida, parabeniza pra quem fez os molhes e parabeniza que vai botar iluminação e um visual bonito
naqueles molhes e que se precisar do vereador ele estará de manga arregaçada, agradece e encera;
Não havendo mais inscritos o Sr. Presidente agradece a presença de todos e da por encerrada a Sessão
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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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