
Estado de Santa Catarina 

Câmara Municipal de Brusque 

 

Rua Eduardo von Buettner, 65 - Centro - Cx.Postal, 31 - Fone/Fax: (47) 3351-2891  -  88350-050  -  

Brusque  -  SC  

Reunião Ordinária do dia 16 de Setembro de 2014. 
Terça-Feira. 
 

Guilherme Marchewsky -  Presidente 
Valmir Coelho Ludvig -  Vice-Presidente 

André Rezini -  2º Secretário 
  

Alessandro André Moreira Simas Célio de Souza 
Celso Carlos Emydio da Silva Dejair Machado 
Evandro Tomasi Felipe Belotto Santos 
Ivan Roberto Martins Jean Daniel dos Santos Pirola 
José Isaias Vechi Moacir Giraldi 
Roberto Pedro Prudêncio Neto 
Anibal Boettger 

 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 
 
De SINDUSCON, convidando para participar do Coquetel de lançamento da FAIRTEC 2015, a 
realizar-se no dia 30/09/2014, no Centro Empresarial de Brusque, às 19:30h. 
 
De Sociedade Amigos de Brusque, convidando para participar do ato de abertura da exposição 
(Re)velar - Cortinas e Poesia, a realizar-se no dia  11/09, às 19:00 horas, na Casa Enxaimel. 
 
De Tribunal de Justiça, encaminhando as cópias anexas ref. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 2014.059455-5. 
 
De Ministério da Educação - Fundo Nac. de Desenv. da Educação, Informando a liberação de 
recursos financeiros. 
  
De UNIFEBE, comunicando que a reunião do Conselho Universitário prevista para o dia 
17/09/2014 foi cancelada. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 618/2014, de autoria do Senhor Vereador 
Moacir Girardi, qual o procedimento adotado para responsabilizar os eventuais responsáveis 
pela manifesta sonegação de imposto municipal (ITBI) na compra e venda do imóvel, registrado 
na matrícula n. 53.953 junto ao Registro de Imóveis do Município, realizada pelos Senhores Neri 
Nicolau de Farias e Imir de Farias. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 640/2014, apresentando justificativas quanto 
às  restrições apuradas no processo de análise das contas anuais do Município do exercício de 
2012, Parecer Prévio nº 0193/2013. 
 
De Rede Feminina de Combate ao Câncer, encaminhando informações sobre o outubro rosa, e 
convidando para participar da 2ª Caminhada Outubro Rosa, a realizar-se no dia 19 de outubro 
de 2014, com início às 09:00 horas. 
 
De Valmir Coelho Ludvig - Secretário do Fórum da Bicicleta, solicitando as dependências do 
Plenário para realização do Fórum da Bicicleta, a realizar-se no dia 15/09/2014, às 19:00 horas. 
 
De Tribunal de Justiça, da Secretaria do Órgão Especial, referindo-se à Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 2014.054450-5. 
 
De Pós-Graduação - Sociesc, convidando para participar de palestra gratuita sobre Redução na 
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Conta de Energia com o Uso de Grupos Geradores, a realizar-se no dia 16/09/2014, às 19:00 
horas, na UNISOCIESC Marques de Olinda, em Joinville. 
 
De GRUPIA, convidando para participar da Assembleia a realizar-se no dia 19 de setembro de 
2014, com início às 09:00 horas, no salão de reuniões da ACIBr. 
 
De Executivo, encaminhando material referente à Rua Andrino Bento Amorim. 
 
De Executivo, resposta ao ofício nº 714/2014, informando da participação em reunião referente a 
Associação de Moradores do Jardim Maluche. 
 

MATÉRIA DO LEGISLATIVO 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 105/2014 de autoria do Vereador Felipe Belotto Santos:  
Denomina Via Pública. 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 107/2014 de autoria do Vereador Guilherme Marchewsky:  
Denomina Via Pública. 
 
Projeto de Decreto nº 11/2014 de autoria da Mesa Diretora:  
Autoriza a baixa de Bens Móveis considerados inservíveis para os serviços da Câmara 
Municipal. 
 
Projeto de Resolução 
Autoriza a participação de Vereadores e Servidores na 17ª Conferência Estadual dos Advogados 
de Santa Catarina. 
 

INDICAÇÕES 
 
Nº 217/2014 do Vereador Guilherme Marchewsky, Considerando que a rua Augusto Klapoth, 
ligação de Águas Claras com Nova Trento, tem fluxo intenso de tráfego com carros, motos e 
veículos pesados. 
Considerando a rua Centenário, que liga som a rua Santa Cruz, é uma via pacata com 
moradores que residem ali e que as residências foram passadas de pai pra filho. 
Considerando o aumento do fluxo de veículos que trafegam também por estas duas ruas. 
Considerando que os moradores ao serem ouvidos não aceitam a mudança do tráfego. 
Este vereador, abaixo subscrito, com amparo regimental, solicita o envio de mensagem ao 
Prefeito Municipal, com as seguintes sugestões: 
a) Que seja dada uma solução aos moradores de Águas Claras sem que ocorra a mudança 
do tráfego. 
b) Que seja disponibilizado homens da Guarda Municipal de Trânsito para fazerem o 
monitoramento nas horas de maior fluxo. 
c) Que os moradores sejam ouvidos em suas reinvindicações quanto a questão de 
segurança e que o pedido de monitoramento por Câmeras de segurança seja aceito pelo 
executivo. 
d) A comunidade espera que este impasse seja solucionado no prazo de 15 dias. 
 

REQUERIMENTOS 
 
Nº 73/2014 do Vereador Guilherme Marchewsky, Considerando que os coordenadores de 
cemitérios de Brusque foram autuados pelo Ministério Público de Santa Catarina e pela 
Fundema de Brusque. 
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Considerando que se trata de um assunto de interesse público municipal. 
Considerando que os cemitérios são locais públicos e que somente voluntários de paróquias 
ajudam em seu funcionamento. 
Considerando que faltam esclarecimentos relativos à questão ambiental e jurídica destes 
voluntários que colaboram no funcionamento. 
O Vereador abaixo subscrito com amparo Regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido 
plenário, a Realização de Audiência Pública urgente para tratar deste assunto e temas 
correlatos. 
 

MOÇÕES 
 
Nº 120/2014 do Vereador Anibal Boettger, O Vereador abaixo subscrito, com amparo 
Regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido Plenário, envio de Moção de Pesar a 
família Torresani, pelo falecimento de Gilmar Torresani. 
Enviar correspondência para Lurdete Maria Torresani e filhos. 
Rua Augusto Klapoth, 692. 
 
Nº 121/2014 do Vereador Anibal Boettger, Considerando que desde 1973, o Sindicato Patronal 
repassa ao Sintrafite, sem contrapartida, um beneficio financeiro aplicado no custeio de 
despesas de saúde dos trabalhadores sindicalizados, como um apoio muito significativo que se 
mantém há 41 anos; 
Considerando que com esses recursos, o Sintrafite proporciona aos trabalhadores e seus 
dependentes, serviços médicos, odontológicos, fisioterapeutico, assistência medicamentosa, 
curso de informática, material escolar, dentre outros, beneficiando um contingente de 27.852 
pessoas, em 2013;  
Considerando que em 2013 o Sintrafite foi intimado a comparecer perante o Ministério Público 
do Trabalho para prestar esclarecimento sobre a referida subvenção, oportunidade em que 
apresentou relatório comprobatório sobre a aplicação desses recursos; 
Considerando que, apesar deste quadro, a Procuradoria do MPT em Blumenau ordenou que o 
repasse fosse suspenso, sob o argumento de que   o Sindicato não poderia receber verbas da 
classe patronal, com a ilação de possível submissão aos empregadores; 
Considerando que o Presidente do Sintrafite, apoiado pela diretoria sindical, se recusou a 
assinar Termo de Ajustamento de Conduta proposto pelo MPT, inconformado com a tentativa de 
subtração dos benefícios, inclusive precedentes que venham atingir outros sindicatos de 
trabalhadores; Considerando finalmente que o cumprimento desta decisão implicará na 
subtração de benefícios assistências preciosos ao bem estar e qualidade de vida de um 
expressivo contingente de beneficiados, com conseqüências imprevisíveis; 
O Vereador que esta subscreve, com amparo regimental, Requer a Vossa Excelência, após 
ouvido o Plenário, o envio de mensagem a Senhora Procuradora Daniel da Silva Elbert, 
manifestando a preocupação desta Casa com os efeitos desastrosos do rompimento da 
cobrança da Subvenção Patronal, bem como apelando para que a decisão seja revista e melhor 
analisada em seus méritos e formas. 
 
Nº 122/2014 do Vereador Guilherme Marchewsky, O Vereador abaixo subscrito, com amparo 
Regimental, Requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, envio de MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES ao Diretor da APAE, parabenizando pela organização e sucesso da festa, 
ocorrida no último final de semana do corrente mês. 
Vale registrar que os cumprimentos são extensivos a todos os colaboradores que contribuíram 
para o êxito dos festejos. 
 
Nº 123/2014 do Vereador Guilherme Marchewsky, O Vereador abaixo subscrito, com amparo 
Regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido Plenário, envio de Moção de 
Congratulações ao Brusque Convention Visitors Bureau, pela realização da 3ª Amostra Brusque. 
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O evento aconteceu do dia 12 a 14 do corrente e reuniu mais de 60 empresas da cidade, que 
apresentaram seus produtos e serviços. 
 
Nº 124/2014 do Vereador Guilherme Marchewsky, O Vereador abaixo subscrito, com amparo 
Regimental, requer a Vossa Excelência, envio de Moção de Congratulações a Diretoria da 
Comunidade de Limeira Alta, pela brilhante festa realizada no último dia 7 de setembro. 
 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES 
 
Nº 89/2014 do Vereador Guilherme Marchewsky,  
Considerando que a destruição da ponte que liga o Cedro Alto ao Cedro Grande ocorreu em 
setembro de 2011.   
Considerando a importante ligação desta ponte para os moradores da localidade do Cedro 
Grande, Taquaruçu, Bela Vista. Considerando o aumento de empresas que estão se instalando 
na região. Considerando que os moradores procuraram por varias vezes este vereador que fez 
solicitação inclusive no gabinete do Prefeito e também ao Secretário de Obras o qual prometeu 
que havia projeto para deslocamento de ponte do Limoeiro onde seria construído uma maior. 
O Vereador que este subscreve, com amparo Regimental, requer a Vossa Excelência, após 
ouvido Plenário, o envio de mensagem ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes 
informações: 
a) Por que esta obra de infraestrutura não foi realizada. 
b) Qual a previsão para inicio das obras, 
c) O que será dito para a comunidade no prazo de 15 dias. 
 
Nº 90/2014 do Vereador Guilherme Marchewsky, O Vereador abaixo subscrito, com amparo 
Regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido Plenário, as seguintes informações, 
instruídas de documentação: 
a) Nome de cada servidor do quadro de servidores da Policlínica; 
b) Função que cada servidor exerce. 
c) Forma de contratação de cada servidor (Efetivo / ACT / Comissionado) 
d) Relação de Médicos e suas especialidades. 
Justificação: Para fins de conhecimento e fiscalização. 
 
Nº 91/2014 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, CONSIDERANDO, que nossa cidade 
sofre constantemente com as fortes chuvas, alagamentos, deslizamentos e escorregamentos de 
terras que muitas vezes acabam danificando imóveis, assolando riachos e córregos e muitas 
vezes esses materiais acabam invadindo as residências, por falta inclusive de planejamento na 
condução de obras de terraplanagem e aterros. 
CONSIDERANDO, que este Vereador que ao final subscreve foi procurado pelos moradores da 
localidade conhecida como Boêmia, no bairro Limeira Alta onde está ocorrendo um grande 
aterro com desmatamento de área, localizado as margens de 02 (dois) córregos que se juntam 
logo abaixo desta obra e o mesmo corta uma grande área residencial naquela localidade. 
CONSIDERANDO, que a grande preocupação dos moradores daquela localidade é a quantidade 
de material (Areia, terra e entulhos de diversas espécies) que está sendo depositado no local, 
prejudicando o curso normal das águas, assolando o riacho que passa no interior da localidade 
de residências do programa habitacional, além de questionarem a situação da qualidade da 
água, já que muito lixo está sendo depositado neste aterro. 
Considerando ainda, que esta Fundação Municipal de Meio Ambiente (FUNDEMA) realizou a 
liberação de “Terraplanagem, aterro e bota fora” através da licença ambiental nº 217/2012 e 
“Autorização para corte de vegetação” através da licença ambiental nº 035/veg-bqe/2012, onde o 
requerente é a própria Prefeitura Municipal de Brusque, conforme fotografias anexas, realizadas 
no local e por todo o acima exposto, este vereador Requer as seguintes informações e 
documentos: 
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a) Foi realizado estudo de impacto ambiental para a localidade conhecida como Boêmia 
(conjunto habitacional) localizado na Rua Estrada Geral da Poço Fundo s/n, bairro de Limeira 
Alta para as licenças ambientais nºs. nº 217/2012 “Terraplanagem, aterro e bota fora” e nº 
035/veg-bqe/2012 “Autorização para corte de vegetação”; 
b) Qual a destinação e/ou objetivo das referidas obras acima citadas; 
c) Quais os materiais que estão sendo despejados naquele local e sua procedência, visto a 
quantidade de areia e lixo existente no local, onde a comunidade informa que são caminhões da 
própria prefeitura municipal que está fazendo este trabalho. 
d) Cópia dos projetos de engenharia, ambiental e demais que deram inicio ao Estudo das 
liberações das licenças - “Terraplanagem, aterro e bota fora” licença ambiental nº 217/2012 e 
“Autorização para corte de vegetação” através da licença ambiental nº 035/veg-bqe/2012. 
Justificativa: Por segurança das pessoas que residem naquela localidade, já que estão a muito 
tempo tentando solucionar o caso, porém sem qualquer amparo do Município até a presente 
data, visto que estamos chegando próximos ao período das fortes chuvas em nossa cidade e o 
acumulo de materiais (Areia, terra e lixo) está causando grande preocupação a centenas de 
moradores da Localidade da Boêmia. 
 
Informes da Mesa 
 
Lideranças Partidárias e Líder do Governo 
 
Inscritos: 

1) Ver. Alessandro Simas – Homenagem Barateiro Futsal 
2) Ver. Roberto Prudêncio 
3) Ver. Ivan Martins 
4) Ver. Moacir Giraldi 
5) Ver. Jean Pirola 
6) Ver. Evandro Tomasi 
7) Ver. Valmir Ludvig 
8) Ver. Anibal Boettger 
9) Ver. Felipe Belloto Santos 

 

ORDEM DO DIA 
 

Em discussão e votação única, Projeto de Lei Complementar nº 04/2014, de origem executiva, 
que “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DOS CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE AGENTE 
DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, INSTITUI O SEU VENCIMENTO BÁSICO, EM CONFORMIDADE COM A 
LEI FEDERAL Nº 12.994/14, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; 
Em discussão e votação única, Projeto de Lei nº 106/2014, de origem executiva, que “DISPÕE 
SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO 
MUNICÍPIO DE BRUSQUE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; 
Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei nº 93/2014, de origem legislativa, que 
“DENOMINA VIA PÚBLICA - RUA LUCIA SCHAADT”; 
Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei nº 82/2014, de origem executiva, que “DISPÕE 
SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”; 
Requerimentos nºs 71 e 73/2014. 
Pedidos de Informações nºs 89, 90 e 91/2014. 
Moções 120, 121, 122, 123 e 124/2014. 


