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Reunião Ordinária do dia 15 de Julho de 2014. 
Terça-Feira. 
 
 

 

Guilherme Marchewsky -  Presidente 
Valmir Coelho Ludvig -  Vice-Presidente 
Edson Rubem Muller -  1º Secretário 

André Rezini -  2º Secretário 
 

 

Alessandro André Moreira Simas Célio de Souza 
Celso Carlos Emydio da Silva Dejair Machado 

Felipe Belotto Santos Ivan Roberto Martins 
Jean Daniel dos Santos Pirola José Isaias Vechi 

Marli Leandro Moacir Giraldi 
Roberto Pedro Prudêncio Neto  

 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 
 
De Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros.   
 
De Sociedade Amigos de Brusque, solicitando aquisição de exemplares da edição nº 61 da 
Revista Notícias de Vicente Só. 
 
De Tiro de Guerra, convidando para participar da tradicional Feijoada. 
 
De Executivo, encaminhando as leis municipais nºs 3.731/14 a 3.735/14. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 527/2014 - requerimento do Presidente 
da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, contendo informações pertinentes ao 
Projeto de Lei Complementar nº 03/14, que trata das alterações do Plano Diretor do 
Município e encaminhando emenda aditiva e modificativa ao projeto em referência. 
 
De Executivo, convidando para participar da solenidade de entrega dos certificados dos 
cursos Pronatec Social. 
 
De Executivo, solicitando documentos referente Projeto de Lei nº 45/2013. 
 
De Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando 
a liberação de recursos financeiros para a Prefeitura Municipal de Brusque. 
 
De Oi, informando que a Oi disponibilizou novas ofertas de varejo do serviço de internet de 
banda larga OI Velox. 
 
De Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque, convidando para participar dos festejos 
comemorativos as 46 anos do Torneio da Amizade. 
 
De Margareth Fiorini, encaminhando proposta. 
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De Câmara dos Deputados, da Comissão Especial destinada a proferir parecer à proposta 
de emenda à Constituição nº 406, de 2009, encaminhando texto da proposta. 
 
De Executivo, da Secretaria de Trânsito e Mobilidade, encaminhando resposta ao ofício nº 
438/2014 referente pintura de faixas de segurança no Bairro Águas Claras e instalação de 
uma travessia elevada na Rua Jacob Bauer. 
 
De Executivo, da Secretaria de Trânsito e Mobilidade, encaminhando resposta ao ofício nº 
436/2014, referindo-se ao fechamento da Av. Beira Rio aos domingos, em período 
experimental. 
 
De Executivo, da Secretaria de Trânsito e Mobilidade, encaminhando resposta ao ofício nº 
474/2014, referindo-se à transformação da faixa de segurança em travessia elevada, na Av. 
Otto Renaux, em frente ao Supermercado Bistek. 
 
De Executivo, da Secretaria de Trânsito e Mobilidade encaminhando resposta ao ofício nº 
503/2014, que sugeriu a mudança do local do semáforo da Rua Felipe Schmidt, 
entroncamento com a Rua Marcos Malossi, para o entroncamento com a Rua Carlos 
Gracher. 
 
De Executivo, da Secretaria de Trânsito e Mobilidade, referindo-se ao ofício nº 505/2014, 
sobre a pintura de faixa de segurança da Rua 7 de Setembro. 
 
De Executivo, da Secretaria de Trânsito e Mobilidade, referindo-se ao ofício nº 507/2014, 
sugerindo a reposição de abrigo de passageiro em frente ao Supermercado Bistek. 
 
De Caixa Econômica Federal, referindo-se à crédito de recursos financeiros - Orçamento 
Geral da União. 
 
De Instituto Anjos do Peito, encaminhando documentos. 
 

MATÉRIA DO EXECUTIVO 
 
Mensagem nº 15/2014, encaminhando Projeto de Lei que “Dispõe sobre a abertura de 
crédito adicional suplementar e especial no orçamento do Município de Brusque e dá outras 
providências” 
 
 

MATÉRIA DO LEGISLATIVO 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 69/2014 de autoria do Vereador Roberto Pedro Prudêncio Neto:  
Regulamenta os procedimentos de regularização ambiental, as consultas de viabilidade de 
construções e os requerimentos de alvarás de construções, pretendentes de aplicação das 
disposições do caput e do parágrafo segundo do artigo 65 do Novo Código Florestal (Lei nº 
12.651/2012).  
 
Projeto de Lei Ordinária nº 70/2014 de autoria do Vereador Guilherme Marchewsky:  
Denomina Via Pública. 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 71/2014 de autoria do Vereador Alessandro André Moreira 
Simas:  
Dispõe sobre a obrigatoriedade de autorização para serviços de concretagem e proibição de 
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limpeza desses equipamentos em vias públicas, assim como o despejo do material na rede 
pluvial, no âmbito do Município de Brusque/SC. 
 
Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2014, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 
HONORÁRIO” – Senhor Wolney Carlos Loeff 
 
Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2014, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 
HONORÁRIO” – Senhor José Antonio Gonçalves Rio 
 
Projeto de Resolução nº 08/2014, que “AUTORIZA A PARTICIPAÇÃO DE VEREADORES E 
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NA PALESTRA: ÉTICA E VERGONHA NA CARA” 
 
 
 

INDICAÇÕES 
 
Nº 172/2014 do Vereador Roberto Pedro Prudêncio Neto, Envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, renovando a Indicação nº 104/2014, formulada em 29 de abril do ano em 
curso, postulando ao Executivo a aplicação urgente de medidas de segurança que venha 
frear a aceleração, seja por meio de lombadas elevadas, placas de orientação, redutores de 
velocidade ou obras de engenharia que suprimam a sinuosidade da Rua Davi Hort, Bairro 
Dom Joaquim, imediações da THZ Automotive a fim de restabelecer um padrão de tráfego 
tranquilo e seguro, esperando que o Secretário Municipal de Trânsito e Mobilidade faça uma 
visita in loco. 
Vale registrar que após a realização da indicação nº 104/2014, ocorreram outros acidentes 
no local, deixando aquela comunidade exposta a riscos iminentes face a sinuosidade do 
trajeto e a velocidade desenvolvida pelos veículos que por lá trafegam. 
 
 
Nº 173/2014 do Vereador José Isaias Vechi, Envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a realização dos serviços de dragagem do Ribeirão Águas Claras, 
entre as Ruas Augusto Bento de Melo, Sebastião Ruzinsky e AC 036, objetivando proceder 
o desassoreamento do ribeirão, por estar frequentemente ocorrendo o transbordamento do 
leito, inundando as residências localizadas próximas ao ribeirão, trazendo muitos 
transtornos e prejuízos àqueles moradores. 
 
 
Nº 174/2014 do Vereador Felipe Belotto Santos, Envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a realização dos serviços objetivando a reforma do muro e o conserto 
dos vidros da Praça Esportiva do bairro São Luiz. 
 
 
Nº 175/2014 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, Envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente, proceder com a 
instalação de placas de identificação e localização da Casa Mortuária do Bairro Águas 
Claras e da Unidade de Saúde de Águas Claras, na conversão das Ruas Santa Cruz com a 
Rua Adelina Debatin, bairro de Águas Claras.  
Vale ressaltar que as pessoas que se dirigem àquele local não possuem uma identificação 
adequada da localização da Unidade de Saúde, mais principalmente da Casa Mortuária 
daquele bairro, visto que a placa indicativa da esquina entre as Ruas Santa Cruz e Adelina 
Debatin está localizada na parte superior do poste de energia elétrica no lado direito da via 
(Rua Santa Cruz) sendo que estes espaços públicos sua entrada fica no lado direito da via, 
impossibilitando uma visão de sua localização. 
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Além disso, o espaço amplo e moderno, localizado naquele bairro possui um local já 
estabelecido e pronto para a colocação de placa de identificação (em frente à entrada da 
Casa Mortuária) e no local a Prefeitura fez a colocação de placa de localização da Casa 
Mortuária, porém esta está ao contrário da via de acesso, não possuindo condições das 
pessoas localizarem corretamente o local, conforme verifica-se pelas fotografias. 
Várias pessoas que utilizam aquele local encontram dificuldades para sua localização, 
muitas vezes circulando pelas ruas ao entorno da Igreja Católica e no próprio cemitério, sem 
encontrar qualquer placa indicativa da Casa Mortuária. 
 
 

REQUERIMENTOS 
 
Nº 58/2014 do Vereador Célio de Souza, O Vereador abaixo subscrito, com amparo 
regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, a concessão da Comenda 
do Mérito Profissional ao Senhor José Aroldo Galassini, a ser entregue, preferencialmente, 
na Sessão Ordinária do dia 12 de agosto. 
Trata-se de um brusquense, engenheiro agrônomo, há muitos anos radicado no estado do 
Paraná, que se destacou no Sul e Centro Oeste Brasileiro, por uma prestigiada atuação no 
cooperativismo. 
 
Nº 59/2014 do Vereador Felipe Belotto Santos, Felipe Belotto Santos, Vereador, com 
amparo no Artigo 21, III, do Regimento Interno da Casa, Requer a Vossa Excelência, seja 
dada a tramitação legal, em pedido de licença de sua autoria, para tratar de assuntos 
particulares, por trinta dias a contar do dia 01/08/2014. 
 
Nº 60/2014 dos Vereadores Valmir Coelho Ludvig e Edson Rubem Muller, Os Vereadores 
abaixo subscritos, com amparo regimental, requerem a Vossa Excelência, seja submetido à 
deliberação do Plenário desta Casa Legislativa, a remessa de Relatório apresentando o 
Contraditório ao Relatório Atemporal apresentado por Membros da Comissão Especial 
Minha Casa, Minha Vida, criada pelo Requerimento nº 6/2014, visto que tal relatório não foi 
votado na referida Comissão por decurso de prazo.  
Diante do decurso de prazo, membros da referida Comissão apresentaram Requerimento nº 
57/2014 reconhecendo a perda do prazo e solicitando ao Plenário da Casa que se enviasse 
da mesma forma o relatório e a documentação para os Ministérios Públicos Estadual e 
Federal. 
Ora, o Regimento Interno é claro quando diz que passado o prazo, o caminho seria entregar 
tal documentação à Mesa Diretora.  
Nosso Regimento Interno em seu artigo 78, parágrafo 1º, alínea C, reza claramente que 
deve obedecer: “o prazo de funcionamento”. 
Por sua vez encontramos no parágrafo 4º: “Aplicar-se-á para o ordenamento dos trabalhos, 
as disposições previstas na subseção anterior, desde que não colidentes.” 
Na subseção anterior, encontramos no art. 77 a seguinte disposição aplicável ao andamento 
das Comissões: 
“Art. 77. O Presidente da Comissão ainda compete: 
 V - devolver à Mesa toda a matéria submetida a apreciação da Comissão, quando 
expirados os prazos regimentais, mesmo a que não tenha recebido o devido parecer”. 
Como visto, a Comissão deveria ao encerrar o prazo previsto, ter devolvido à Mesa Diretora 
o material coletado até a data limite (90 dias), por expressa decisão normativa.       
A justificativa ouvida em Plenário quando da discussão do requerimento 57/2014, aprovado 
por parte da Casa, de que em outra Comissão - a da Segurança - foi perdido o prazo, mas 
foram até o fim, não cabe aqui por conta de que na outra Comissão havia concordância nos 
trabalhos e nessa existiam muitas controvérsias. Exatamente por isso que é preciso que os 
prazos sejam obedecidos.  
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José Nilo de Castro, Doutor em Direito Administrativo pela Université de Droit, d´Économie 
et de Sciences Sociales de Paris e Professor Titular de Direito Municipal e de Direito 
Administrativo da Faculdade de Direito Milton Campos em seu livro A CPI MUNICIPAL, 3ª. 
Edição Revista e Ampliada, cita Hely Lopes Meirelles que diz: 
“Na Constituição da CPI, a fixação do prazo, há que se prever, caso necessário, no ato de 
sua criação, a possibilidade de prorrogação certa e exata, do mesmo prazo certo. O 
indiciado ... deve saber de antemão que num determinado espaço de tempo os trabalhos de 
investigação deverão estar terminados, para que não fique eternamente exposto às 
pressões e às chantagens de cunho político e até mesmo de caráter pessoal.”  
Por analogia a argumentação serve para a Comissão em questão. 
 Além da perda de prazos, a Comissão não tinha nem competência para analisar projetos de 
cunho federal, reconhecida por um Relatório Atemporal feito pelo relator da Comissão: “Vale 
destacar, primeiramente que, muito embora tal programa seja oriundo de verbas federais, 
cuja parte contratada seja a própria Caixa Econômica Federal, o que, em tese, delegaria a 
função investigativa à alçada federal, não há como olvidar do fato de que o programa 
habitacional em tela fora instalado em nosso Município pela Lei Complementar Municipal nº 
169/2011, que estabelece os critérios para o processo de seleção e hierarquização das 
famílias para o Programa “Minha Casa, Minha Vida PMCMV.” Ora, aqui fica mais uma vez 
bem definido que à Prefeitura coube a doação do terreno e a seleção das famílias, ficando 
claro em todos os depoimentos que a Prefeitura fez sua parte não restando questionamento 
aos quesitos que  eram de sua competência. Também em relação à Caixa e às empresas 
construtoras já há regras definidas em lei que os moradores podem acionar sem precisar 
passar por Comissão na Câmara.  
Fizemos um requerimento interno pedindo o arquivamento da Comissão e o pedido foi 
deferido pelo Senhor Presidente reconhecendo que nosso proceder pedindo o arquivamento 
foi correto. 
Como o requerimento  nº 57/2014 foi votado e passou por maioria na Casa, pedindo o envio 
aos Ministérios Públicos Estadual e Federal, entendemos que o Relatório do Contraditório 
de membros da Comissão Especial Minha Casa, Minha Vida deva também ser enviado para 
as mesmas instâncias, embora continuamos com o entendimento de que nem a Comissão e 
nem a Casa tem mais autoridade para fazer valer o trabalho da Comissão. Ainda assim, o 
Relatório do Contraditório é que deixa isso claro às instâncias para as quais foi dirigido. 
Com as considerações feitas requeremos:  
a) que nosso Relatório seja acrescentado ao mesmo processo enviado às mesmas 
instâncias referidas para que tomem ciência de todas as implicâncias dessa questão; 
b) que esse requerimento também seja incluído no processo.  
Nestes Termos, Pedem Deferimento. 
 
Nº 61/2014 do Vereador Marli Leandro, Considerando o atual modelo político brasileiro; 
Considerando a importância de uma ampla reforma política em nosso país; 
Considerando a luta dos movimentos sociais e do povo brasileiro por mudanças e pela 
democracia; 
Considerando as jornadas de junho de 2013 onde o povo brasileiro e também brusquense 
tomou as ruas clamando por mudanças no sistema político que já não “representa” mais a 
sociedade. 
Venho requerer, após ouvido o Plenário, seja realizado na segunda quinzena de agosto, 
uma Audiência Pública nesta Casa, sobre o Plebiscito Popular pela constituinte que se 
realizará de 01 a 07 de setembro. 
 
  

MOÇÕES 
 
Nº 86/2014 do Vereador Guilherme Marchewsky, O Vereador abaixo subscrito, com amparo 
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regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, envio de MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES ao Tiro de Guerra 05.005, parabenizando pela organização e sucesso 
da tradicional feijoada, ocorrido no último sábado. 
 
Nº 87/2014 do Vereador Guilherme Marchewsky, O Vereador abaixo subscrito, com amparo 
regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, envio de MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES à Diretoria da AMBAVIA, parabenizando pela organização e sucesso 
da festa junina. 
 
Nº 88/2014 do Vereador Guilherme Marchewsky, O Vereador abaixo subscrito, com amparo 
regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, envio de MOÇÃO DE 
PESAR à Família Bruns, pelo falecimento do Senhor Sérgio Bruns. 
 
Nº 89/2014 do Vereador José Isaias Vechi, O Vereador abaixo subscrito, com amparo 
regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, envio de MOÇÃO DE 
PESAR pelo falecimento do Senhor João Celeste Baumgartner. 
Enviar correspondência para: Virgílio Schwartz 
                                                Rua Luiz Zen - LI-011. 
 
Nº 90/2014 do Vereador Felipe Belotto Santos, O Vereador abaixo subscrito, com amparo 
regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, envio de MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES ao Senhor Yuri Becker dos Santos, Presidente da União Catarinense 
dos Estudantes, pela sua nomeação como Conselheiro Estadual de Educação. 
Vale registrar que a presença do novo Conselheiro, juntamente com o Senhor João Batista 
Matos, representa a renovação do colegiado e agrega novos valores ao CEE/SC, em função 
da trajetória de ambos os Conselheiros no meio educacional catarinense e nacional.  A nova 
composição do Conselho Estadual alia experiência e juventude reforçando ainda mais a 
representatividade dos segmentos ligados à educação no Estado de Santa Catarina. 
 
Nº 91/2014 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, O Vereador abaixo subscrito, com 
amparo regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, envio de MOÇÃO 
DE PESAR à família Zen, pelo falecimento da Senhora Paula Zen. 
Enviar correspondência para: Pedro Paulo Zen  
                                                        Rua Fernando Zen, s/nº -  Metalúrgica Ferca - Bairro de 
Poço Fundo. 
 
 
Nº 92/2014 do Vereador Guilherme Marchewsky, O Vereador abaixo subscrito, com amparo 
regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, envio de MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES à Diretoria da Igreja Católica do Bairro Bateas, parabenizando pelo 
sucesso e organização das festividades ocorridas no último domingo. 
 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES 
 
Nº 59/2014 do Vereador Ivan Roberto Martins, O Vereador abaixo subscrito, com amparo 
regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, envio de expediente ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações instruídas com 
documentação: 
- cópia do Alvará nº 035/2014, expedido para a construção de um imóvel localizado na Rua 
Olímpio de Souza Pitanga, no Bairro Jardim Maluche. 
Justificação: Para fins de conhecimento. 
 
Nº 60/2014 do Vereador Guilherme Marchewsky, O Vereador abaixo subscrito, com amparo 
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regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, envio de expediente ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações com documentações 
referente ao Projeto PAC2 calçadas: 
1) Como foi apresentado o projeto para revitalização das calçadas da Rua Felipe 
Schmidt? 
2) Qual a extensão a ser pavimentada com paver? 
3) Qual o valor investido? 
4) Quais empresas estão prestando serviços? 
5) Comprovar os itens acima através de notas fiscais e contratos. 
Justificação: Para fins de fiscalização. 
 
Nº 61/2014 do Vereador Guilherme Marchewsky, O Vereador abaixo subscrito, com amparo 
regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, envio de expediente ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações: 
1) Qual o valor investido através do Orçamento Participativo nas 174 obras? 
2) Elencar as obras e os investimentos feitos em cada uma. 
Justificação: Para fins de conhecimento. 
 
Nº 62/2014 do Vereador Guilherme Marchewsky, O Vereador abaixo subscrito, com amparo 
regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, envio de expediente ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações: 
1) Qual o valor investido em obras através da política de terceirização? 
2) Quais obras foram feitas nestes moldes? 
3) Quais empresas prestaram estes serviços? 
4) Quais obras estão planejadas para os próximos anos nestes moldes? 
Justificação: Para fins de conhecimento. 
 
Nº 63/2014 do Vereador Guilherme Marchewsky, O Vereador abaixo subscrito, com amparo 
regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, envio de expediente ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações: 
1) Como ocorre o atendimento nos postos de saúde? 
2) Existe funcionários com formação profissional para fazer triagem de atendimento 
emergencial? 
3) Como estão ocorrendo os atendimentos para marcar consultas? 
4) Há estagiários contratados para atuarem nos postos?  
Justificação: Para fins de conhecimento. 
 
Nº 64/2014 do Vereador Guilherme Marchewsky, O Vereador abaixo subscrito, com amparo 
regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, envio de expediente ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações: 
1) Quantos funcionários há na Policlínica? 
2) Quantos são concursados em efetivo trabalho na função? 
3) Há concursados fora da função? 
4) Quantos são contratados em regime de comissionados? 
Justificação: Para fins de conhecimento e esclarecimento à população. 
 
Nº 65/2014 do Vereador Moacir Giraldi, O Vereador abaixo subscrito, com amparo 
regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, envio de expediente ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações instruídas com 
documentação: 
Encaminhar cópia integral do processo licitatório que permitiu a utilização, por particulares, 
do espaço destinado a bares e/ou restaurantes junto à Praça "Sesquicentenário", em frente 
ao Fórum e Prefeitura de Brusque, bem como seja encaminhado a cópia do respectivo 
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contrato administrativo. Caso a cessão não seja realizada por meio de processo licitatório, 
encaminhar documentação referente ao método de concessão de tal espaço. 
Justificação: Para fins de conhecimento. 
 
Nº 66/2014 do Vereador Moacir Giraldi, O Vereador abaixo subscrito, com amparo 
regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, envio de expediente ao 
Diretor Presidente do SAMAE, solicitando as seguintes Informações instruídas com 
documentação: 
- Encaminhar a relação dos imóveis desapropriados, alienados ou comprados pela autarquia 
SAMAE nos anos de 2011, 2012 e 2013, bem como sejam encaminhados os documentos 
referentes a tais procedimentos. 
Justificação: Para fins de conhecimento. 
 
Nº 67/2014 do Vereador Felipe Belotto Santos, O Vereador abaixo subscrito, com amparo 
regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, envio de expediente ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações: 
1) Se existe projeto para abertura de via para passar atrás da Capela Cristo Rei? 
2) Caso exista, favor encaminhar projeto. 
Justificação: Para fins de conhecimento e esclarecimento à comunidade. 
 
Nº 68/2014 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, Pelo presente instrumento,  este 
Vereador que ao final subscreve, no uso e cumprimento de suas atribuições, vem 
formalmente Requerer Informações ao Executivo Municipal, sobre os fatos que passa a 
expor: 
CONSIDERANDO, que o Município de Brusque vem intensificando as obras de 
infraestrutura e de melhoramento das vias e mobilidade de nossa cidade, conforme 
amplamente divulgado pelos meios de comunicação, principalmente no site da Prefeitura 
Municipal de Brusque (www.brusque.sc.gov.br); 
CONSIDERANDO, que dentre as várias publicidades apresentadas pelo Poder Executivo 
Municipal, estão as recuperações das calçadas da Avenida Beira Rio e seus 
prolongamentos de pistas, incluindo a parte que dá acesso ao Bairro Jardim Maluche e ao 
Bairro de Santa Terezinha, que além da mobilidade, atenderá como mais uma obra de 
desafogamento do trânsito e servindo também como canal extravasor de águas do Rio Itajaí 
Mirim;   
CONSIDERANDO, que ainda que a importância desta obra não apenas contempla os 
bairros envolvidos (Jardim Maluche e Santa Terezinha), mas toda cidade de Brusque, 
principalmente por sua significante importância e que a população espera ansiosa por esta 
obra há muitos anos. 
CONSIDERANDO, ainda que em determinados horários, o trânsito intenso na Av. Beira Rio 
causam engarrafamentos principalmente no entorno da UNIFEBE, está localizada 
justamente ao final da Avenida e que sua continuidade daria outros acessos aquela Unidade 
de Educação Superior e as ruas adjacentes que não possuem outra alternativa, senão 
enfrentar diariamente estes transtornos. 
CONSIDERANDO, que este Vereador foi procurado por vários moradores dos bairros 
envolvidos, empresários, estudantes e usuários daquelas vias, constatou in loco que tais 
situações estão ocorrendo e que o Executivo até mesmo iniciou as referidas obras, porém 
não deu continuidade, REQUER as seguintes informações e documentos: 
a) Se já foi concluído o estudo de viabilidade de construção da continuidade da Avenida 
Beira Rio, sentidos Jardim Maluche e Santa Terezinha? 
b) Sendo realizado referido estudo, já existe projeto para construção desta obra? 
c) Qual o tempo estimado para seu início e conclusão? 
d) Quais os custos projetados para esta obra?  
Justificativa: Devido as várias reclamações dos moradores, empresários, estudantes e 
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usuários,  e inclusive constatamos in loco tais situações relatadas, as pessoas solicitam 
esclarecimentos através deste Vereador, as quais serão levadas ao conhecimento de toda 
comunidade. 
 
Nº 69/2014 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, Pelo presente instrumento,  este 
Vereador que ao final subscreve, no uso e cumprimento de suas atribuições, vem 
formalmente Requerer Informações ao Executivo Municipal, sobre os fatos que passa a 
expor: 
CONSIDERANDO, que nosso Município foi contemplado com várias obras do PAC e PAC 2 
nos últimos anos, principalmente para os serviços de drenagem; 
CONSIDERANDO, que este Vereador foi procurado pelos Moradores do bairro Poço Fundo 
e Primeiro de Maio, solicitando providências para a continuidade das obras naqueles bairros 
e principalmente da continuidade das obras no Bairro Poço Fundo, visto que a cada chuva 
mais forte, acaba alagando as vias no entorno das Ruas Poço Fundo, entre as Ruas João 
Tormena até após a Rua Fernando Zen; 
CONSIDERANDO, que estes moradores alegaram que apenas uma parte das obras foram 
concluídas, não estando interligadas para escoamento das águas das chuvas, o que está 
trazendo grande preocupação aqueles moradores daquela localidade; 
CONSIDERANDO, que este Vereador constatou in loco tais situações, REQUER as 
seguintes informações e documentos: 
a) Qual a porcentagem de conclusão das obras do PAC bacia Poço Fundo e Primeiro 
de Maio e sua extensão? Informando em quais pontos foram realizadas as obras e quais 
ainda restam a realizar; 
b) Quais os entraves que estão dificultando o andamento das referidas obras? 
c) Qual o prazo de conclusão desta importante obra para a comunidade de Poço Fundo 
e Primeiro de Maio? 
Justificativa: Devido as várias reclamações dos moradores e incluindo constatação no local 
do acúmulo de águas de grande quantidade após as chuvas, os moradores solicitam 
esclarecimentos através deste Vereador, as quais serão levadas ao conhecimento daquela 
comunidade. 
 
Informes da Mesa 
 
Lideranças Partidárias e Líder do Governo 
 
Inscritos: 

1) Ver. Jean Pirola 
2) Verª. Marli Leandro 
3) Ver. Valmir Luvig 
4) Ver. Ivan Martins 
5) Ver. Roberto Prudêncio Neto 
6) Ver. Moacir Giraldi 
7) Ver. José Isaias Vechi 
8) Ver. Célio de Souza 

 

ORDEM DO DIA 
Em discussão e votação única, Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2014, que “CONCEDE 
TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO” – Senhor Izaias Otaviano 
Em discussão e votação única, Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2014, que “CONCEDE 
TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO” – Senhor Edemar Luiz Aléssio 
Em discussão e votação única, Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2014, que “CONCEDE 
TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO” – Senhor Nelson Zen Filho 
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Em discussão e votação única, Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2014, que “CONCEDE 
TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO” – Senhor Jonas Oscar Paegle 
Em discussão e votação única, Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2014, que “CONCEDE 
TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO” – Senhor Ademar Aureliano Duarte 
Em discussão e votação única, Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2014, que “CONCEDE 
TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO” – Senhor Wolney Carlos Loeff 
Em discussão e votação única, Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2014, que “CONCEDE 
TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO” – Senhor José Antonio Gonçalves Rio 
Em discussão e votação única, Projeto de Resolução nº 08/2014, que “AUTORIZA A 
PARTICIPAÇÃO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NA 
PALESTRA: ÉTICA E VERGONHA NA CARA” 
Em discussão e votação única, Projeto de Lei nº 68/2014, de origem legislativa, que 
“DENOMINA VIA PÚBLICA” – Rua Norberto Cardeal 
Leitura do Parecer Prévio referente prestação de contas do Prefeito referente ao exercício 
de 2012 da Prefeitura Municipal de Brusque 
Em 2ª discussão e votação, Projeto de Lei nº 65/2014, de origem legislativa, que 
“DENOMINA VIA PÚBLICA” – Rua Euwaldo Westphal 
Em 2ª discussão e votação, Projeto de Lei nº 55/2014, de origem executiva, que “ALTERA O 
INCISO VIII DFO ART. 2º, CAPUT DO ART. 3º E SEUS INCISOS I E II, TODOS DA LEI 
ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 3523/2012, QUE INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE 
ESPORTE” 
Em 1ª discussão e votação, Projeto de Lei nº 51/2014, de origem executiva, que “DISPÕE 
SOBRE O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS – COMAD, CRIADO PELA LEI Nº 2340, 
DE 05 DE ABRIL DE 1999; REVOGA A LEI 2941 DE 15 DE SETEMBRO DE 2006; E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
Requerimentos nºs 58, 59, 60 e 61/2014. 
Moções nºs 86, 87, 88, 89, 90, 91 e 92/2014. 
Pedidos de Informações nºs 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69/2014. 
 
 


