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Reunião Ordinária do dia 21 de Outubro 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 Secretaria de Estado da Segurança Pública, encaminhando o Processo SSP 5152/2014, 
em resposta ao ofício enviado por esta Casa Legislativa. 
 
De Centro Universitário de Brusque - UNIFEBE, convidando para participar de reunião 
ordinária.   
 
De Executivo, convidando para participar da abertura dos Jogos Escolares 2014.  
 
De GRUPIA - Grupo de Proteção da Infância e Adolescência de Brusque, convidando para 
participar do lançamento da Campanha de Mídia: Valores na Relação Pais e Filhos: Amor, 
Ética, Compromisso, Respeito, Conhecimento, Atitude e Perseverança.  
 
De Clube Esportivo Guarani, convidando para participar do lançamento do livro “Guarani 80 
anos de sonhos e Conquistas”. 
 
De SENAC, convidando para participar da solenidade de formatura dos cursos técnicos de 
Administração, Contabilidade e Recursos Humanos. 
 
De AGIR - Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 
Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR, referindo-se a aviso e regulamento de 
Audiência Pública nº 001/2014.   
 
De Vereador Ivan Martins e outros Vereadores, encaminhando proposição para a criação de 
CPI. 
 
De Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, solicitando as dependências do Plenário 
para realização de reunião.   
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De Executivo, da Secretaria de Trânsito e Mobilidade, encaminhando resposta ao ofício nº 
672/2014, de autoria do Vereador Ivan Roberto Martins, sobre a instalação de um espelho 
refletor na saída da Rua Antonio Jacó Paza - Bairro Poço Fundo. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 698/2014, de autoria do Vereador André 
Rezini, sugerindo a instalação de uma travessia elevada na Rua Arnoldo Ristow - Zantão. 
 
De Executivo, da Secretaria de Trânsito e Mobilidade, em resposta ao ofício nº 845/2014, de 
autoria do vereador Roberto Prudêncio, sugerindo a implantação de travessia elevada na 
Estrada Geral do Poço Fundo, próximo à Rua Fernando Zen. 
 
De Executivo, da Secretaria de Trânsito e Mobilidade, encaminhando resposta ao ofício nº 
764/2014, sugerindo a implantação de uma travessia elevada na Rua Germano Furbringer e 
Avenida Dom Joaquim. 
 
De Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando 
a liberação de recursos financeiros. 
 
De Assembleia Legislativa, convidando para a Sessão Especial em homenagem à Coluna 
Prestes.   
 
De Assembleia Legislativa, convidando para participar da Sessão Especial em 
comemoração ao Centenário de Nascimento do Governador Jorge Lacerda e lançamento do 
livro “Jorge Lacerda: Jornalista, Humanista e Estadista”.  
 
De Waldir da Silva Neto, convidando para participar de mobilização.   
 
De Sônia Maria Kohler Dias - Professora da UNIVALI, solicitando as dependências do 
Plenário para realização de palestra. 
 
 

MATÉRIA DO LEGISLATIVO 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 125/2014 de autoria do Vereador Felipe Belotto Santos:  
Denomina Via Pública. 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 126/2014 de autoria do Vereador Felipe Belotto Santos:  
Denomina Via Pública. 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 127/2014 de autoria do Vereador Felipe Belotto Santos:  
Denomina Via Pública. 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 128/2014 de autoria do Vereador Felipe Belotto Santos:  
Denomina Via Pública. 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 129/2014 de autoria do Vereador Felipe Belotto Santos:  
Denomina Via Pública. 
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Projeto de Lei Ordinária nº 130/2014 de autoria do Vereador Moacir Giraldi:  
Institui o Dia Municipal do Advogado. 
 
 

INDICAÇÕES 
 
Nº 233/2014, do Vereador Roberto Pedro Prudêncio Neto, Envio de mensagem ao Prefeito 
Municipal Paulo Roberto Eccel, sugerindo a implantação de uma travessa elevada na Rua 
SR005, em frente à residência de nº 21, como forma de diminuir a aceleração e garantir a 
segurança, pois no local há intenso e permanente movimento de crianças e idosos. 
 
Nº 233/2014 do Vereador André Rezini, Envio de expediente ao Secretário Estadual de 
Infraestrutura, com cópia ao Senhor Jones Bósio - Secretário Estadual de Desenvolvimento 
Regional de Brusque, reivindicando a eliminação de crateras ao longo da Rodovia Antônio 
Heil, como forma de resguardar a segurança no trânsito. 
Vale registrar a expressiva circulação diária de veículos, caminhões, ônibus e bicicletas na 
referida rodovia, cujo movimento tende a aumentar na época de veraneio. Este Vereador 
está preocupado com a segurança das pessoas, pois muitos motoristas, ao desviar seus 
veículos das crateras, podem ocasionar acidentes. 
Invocar pelo empenho de Sua Excelência, pois a Rodovia Antônio Heil é uma artéria de 
fundamental importância para a economia do Município, sendo que a sua recuperação pode 
ser o retorno do que Brusque representa para a economia de Santa Catarina. 
 
Nº 237/2014 do Vereador Roberto Pedro Prudêncio Neto, CONSIDERANDO: - que o art. 48, 
XIII, CF estabelece a competência do Congresso Nacional para legislar sobre instituições 
financeiras e suas operações e que a regulamentação do funcionamento dos 
estabelecimentos bancários, por delegação do Conselho Monetário nacional (Lei nº 
4.955/64), cabe exclusivamente ao Banco Central do Brasil. 
CONSIDERANDO: - que a Resolução nº 2.839 do Banco Central estabelece como horário 
mínimo de atendimento ao público o de cinco horas diárias ininterruptas, no período 
obrigatório das 12h às 15h, horário de Brasília. 
CONSIDERANDO: - que no Município de Brusque o expediente ao público é fixado no 
período das 11h às 15h, horário de Brasília, nada obstante em vários Municípios vizinhos os 
bancos funcionarem ininterruptamente no período das 10h às 16h. 
CONSIDERANDO: - que a diferença nos horários do atendimento ao público nesta região do 
Estado de Santa Catarina vem trazendo uma série de prejuízos ao empresariado local, bem 
como aos cidadãos consumidores, sendo inúmeros os pedidos formulados aos integrantes 
desta Casa Legislativa no sentido de operar para alterar este regramento. 
Este Vereador solicita o envio de expediente ao Presidente do Banco Central, Senhor 
Alexandre Antônio Tombini, sugerindo sejam revisadas as regras referentes ao horário de 
funcionamento dos bancos no Município de Brusque, a fim de fixar o atendimento ao público 
no período ininterrupto das 10h às 16h, pelas razões acima elencadas. 
 
Nº 238/2014 do Vereador Moacir Giraldi, Envio de expediente ao Prefeito Municipal, 
solicitando a construção de travessias elevadas ou lombadas físicas, assim como a 
colocação das placas de sinalização na Rua Afonso Fehnle, bairro Nova Brasília, sendo que 
este Vereador sugere a colocação do dispositivo de segurança em frente as residências de 
números 104 e 242, uma vez que os veículos transitam em alta velocidade naquele local, já 
tendo inclusive ocasionado a ocorrência de vários acidentes. 
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Nº 239/2014 do Vereador Moacir Giraldi, Envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal, 
reivindicando a realização dos serviços de nivelamento dos paralelepípedos em toda a 
extensão da Rua Pomerode, Santa Rita, por estar comprometendo a segurança do trânsito 
na região, bem como da necessidade urgente de limpeza das bocas de lobo. 
 
Nº 240/2014 do Vereador Moacir Giraldi, Envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal, 
reivindicando a realização dos serviços de nivelamento dos paralelepípedos da Rua 
Godofredo Mosimann, Bairro Santa Rita, por estar comprometendo a segurança do trânsito 
na região, bem como da necessidade urgente de serviços de limpeza das bocas de lobo. 
 
Nº 241/2014 do Vereador Moacir Giraldi, Envio de expediente ao Prefeito Municipal, 
solicitando a construção de lombadas físicas na Rua Joaquim Zucco, bairro Nova Brasília, 
em frente as residências de números 181 e 380, por tratar-se de um procedimento 
importante, o qual visa dar segurança àquela comunidade, uma vez que há um número 
expressivo de veículos que circulam diariamente no local, tendo ocasionado inclusive a 
ocorrência de vários acidentes. 
 
Nº 242/2014 do Vereador Moacir Giraldi, Envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando que determine ao órgão competente, proceder o nivelamento dos 
paralelepípedos, bem como a instalação de placas sinalizadoras de velocidade nas Ruas 
Marechal Floriano e Coelho Neto, localizadas no Bairro Santa Rita, bem como na Rua José 
Hechert, no Bairro Santa Terezinha. 
Vale ressaltar que estas vias possuem um grande fluxo de veículos, o que demanda a 
instalação das placas de sinalização e dos consertos requeridos, a fim de assegurar a saúde 
e a segurança das pessoas que por lá transitam diariamente. 
 
Nº 243/2014 do Vereador Moacir Giraldi, Envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando que determine ao órgão competente, proceder o nivelamento da Rua Victor 
Meireles, localizada no bairro Santa Rita, bem como a instalação de placas de sinalização 
de velocidade e a limpeza das bocas de lobo ao longo da via referida, pois em decorrência 
das chuvas o represamento das águas pluviais acaba prejudicando o tráfego de pessoas e 
veículos na via. 
 
Nº 244/2014 do Vereador Moacir Giraldi, Envio de expediente ao Gerente Local da 
CELESC, propondo urgente uma revisão na fiação elétrica da Rua José Zucco, bairro de 
Limeira Baixa, por estar bem abaixo da altura obrigatória, causando diversos acidentes no 
local com o tráfego de caminhões que rompem a referida fiação, causando muitos 
transtornos aos moradores locais, cujas residências ficam desprovidas de energia elétrica. 
 
Nº 245/2014 do Vereador Moacir Giraldi, Envio de expediente ao Diretor da Oi, solicitando 
uma revisão urgente na rede de telefonia que abastece a Rua José Zucco, bairro Limeira 
Baixa, haja vista a fiação estar abaixo da altura obrigatória, causando acidentes e 
transtornos no local. 
 
Nº 246/2014 do Vereador Roberto Pedro Prudêncio Neto, Envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando a realização das seguintes obras de interesse coletivo: 
a) limpeza das bocas de lobo da Rua Barão do Rio Branco, artéria do sistema viário 
central da cidade, para eliminar o represamento de águas em dias de chuvas torrenciais; 
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b) limpeza das bocas de lobo e revisão da iluminação pública da Rua Ângelo Lussoli, 
Bairro Tomaz Coelho. 
 
Nº 247/2014 do Vereador André Rezini, Envio de expediente ao Senhor Jones Bosio, 
Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional, solicitando uma revisão e manutenção 
do capeamento asfáltico da Rodovia Gentil Archer, eliminando crateras que podem 
comprometer a segurança das pessoas que transitam pela rodovia. 
 
 

REQUERIMENTOS 
 
Nº 83/2014 do Vereador Roberto Pedro Prudêncio Neto, O Vereador abaixo subscrito, com 
amparo no artigo 99, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa, vem requerer a Vossa 
Excelência a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 66/2014, que “FIXA O HORÁRIO 
DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS NO MUNICÍPIO DE 
BRUSQUE”.  
 
Nº 85/2014 do Vereador Valmir Coelho Ludvig, Considerando que a  “Prefeitura de Brusque 
tem investido em projetos de arborização pública a fim de tornar as ruas da cidade mais 
coloridas e cheias de vida”; 
Considerando que “a ação de vândalos está prejudicando o andamento dos trabalhos”, 
Considerando que “neste fim de semana a rua Felipe Schmidt, que já havia recebido o 
serviço, foi alvo da ação criminosa que depredou diversas mudas plantadas”; 
Considerando que “este foi o segundo registro desse tipo de crime em menos de um mês”; 
Considerando que “a Fundação Municipal de Meio Ambiente informou que várias mudas da 
espécie Carobinha foram arrancadas e classificou o ato como covardia”; 
Considerando que “vale destacar que a ação é considerada crime ambiental e destruição de 
patrimônio público”; 
Considerando que “a expectativa do órgão é que as câmeras de segurança das imediações 
tenham flagrado o crime, possibilitando a identificação dos culpados”; 
Considerando que “aqueles que tiverem informações sobre o ato ou que eventualmente 
presenciarem uma cena semelhante devem entrar em contato com a Fundema pelo telefone 
8873-1826”; 
Considerando que é inadmissível que atos dessa natureza passem impunes; 
Considerando que a maioria dos cidadãos e cidadãs brusquenses respeitam o patrimônio 
público;  
Considerando que atos como esses podem passar uma imagem negativa da nossa cidade; 
Considerando que o Poder Público já encaminhou pedido de providências para que se 
descubra e coíba tais atos  
Requer: 
1) Que seja reproduzido esse conteúdo aos ofícios que se solicita 
2) Apelo para agilidade nas providências já solicitadas pelo Poder Público 
3) Que se utilizem todos os meios legais para se chegar aos criminosos e que recebam 
a punição prevista em lei 
4) Envio de ofício fazendo essa solicitação à Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério 
Público e órgãos que possam estar colaborando nesse sentido. 
Obs.: Os “considerandos” entre aspas foram retirados do site da Prefeitura! 
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Nº 86/2014 do Vereador Alessandro André Moreira Simas, O Vereador abaixo subscrito, 
com amparo regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário,  a realização 
de uma Sessão Solene, comemorando  a passagem dos 25 anos da Urna Eletrônica, 
pensada e criada em nossa cidade que hoje é utilizada em todo o País.  
Ressalta-se que a primeira utilização deu-se na eleição de 1989, mais precisamente na data 
de 15 de outubro de 1989, quando o então Juiz Eleitoral da Comarca e criador da urna 
eletrônica, Dr. Carlos Prudêncio, utilizou a mesma para a votação em uma sessão com 373 
eleitores. O fato histórico perdura desde aquela data e exalta a cidade de Brusque, não só 
em nosso País, como  em todos os cantos do Planeta. Tal fato orgulha a sociedade 
brusquense que reverencia a brilhante ideia do então Juiz de Direito.   
 
 

MOÇÕES 
 
Nº 135/2014 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 à AMAB - Associação dos Migrantes e Amigos de Brusque, por sua 
formalização e eleição do primeiro Presidente Rosenildo Eustáquio da Silva Santos, o 
Baiano, com votos extensivos aos demais membros da Diretoria. 
 
Nº 136/2014 do Vereador André Rezini, O Vereador abaixo subscrito, com amparo 
regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, envio de MOÇÃO DE 
PESAR à família Kohler, pelo falecimento do Senhor Arthur Kohler. 
Enviar correspondência para: Rafael Kohler 
                                                   Rua Otto Heckert, nº 6, bairro São Luiz.   
 
 
Nº 137/2014 do Vereador Alessandro André Moreira Simas, O Vereador abaixo subscrito, 
com amparo Regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, envio de 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES à professora Marlise Soares e aos alunos da primeira 
série do Ensino Médio da Escola Básica Santa Terezinha, pela generosidade e bondade 
representada no projeto “Esperança de um Sorriso”, ação solidária de doação de cabelos 
para a confecção de perucas para crianças com câncer. 
 
 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES 
 
Nº 101/2014 do Vereador Ivan Roberto Martins, Considerando a resposta ao Pedido de 
Informações formulado através do Ofício nº 725/2014, de 10 de setembro de 2014, no qual  
o Diretor Geral de Licitações, em face do desencontro de informações em relação a 
numeração do processo licitatório, não pode fornecer a documentação solicitada, este 
Vereador passa a refazer o Pedido de Informações nº 85/2014,  solicitando: 
1) Cópia do Processo Licitatório nº 007/2014 - Pregão nº 005/2014 - FMS (Fundo 
Municipal da Saúde); 
2) Cópia do Contrato Administrativo firmado com a Empresa vencedora do respectivo 
certame; 
3) Cópia dos comprovantes realizados à empresa vencedora, com os respectivos 
comprovantes de recebimento dos serviços. 
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Justificativa: Para fins de fiscalização. 
 
 
Nº 102/2014 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 de 
documentações: 
a) Cópia de todo processo licitatório da sede administrativa do SAMAE; 
b) Cópia da classificação das três primeiras empresas colocadas; 
c) Certificação da empresa vencedora; 
d) Registro da empresa vencedora; 
e) Cópia de todos os empenhos feitos (notas materiais gastos, notas horas pagas, etc) 
desde o início da obra até a data de hoje; 
f) Cópia do projeto. 
Justificação: Para fins de fiscalização. 
 
 
Nº 103/2014 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 de 
documentações: 
a) Cópia de todo o processo licitatório da ETA (estação de tratamento de água do 
SAMAE); 
b) Cópia da classificação das três primeiras empresas colocadas; 
c) Certificação da empresa vencedora; 
d) Registro da empresa vencedora; 
e) Cópia de todos os empenhos feitos (notas materiais gastos, notas horas pagas, etc) 
desde o início da obra até a data de hoje; 
f) Cópia do projeto. 
Justificação: Para fins de fiscalização. 
 
 
Nº 104/2014 do Vereador Roberto Pedro Prudêncio Neto, Pelo presente instrumento, este 
Vereador que ao final subscreve, no uso e cumprimento de suas atribuições, vem requerer a 
Vossa Excelência, após deliberação plenária, o envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando as seguintes informações: 
I) Quais os critérios e motivos que foram adotados para arborização das vias do município 
de responsabilidade da Fundação Municipal do Meio Ambiente? 
II) Porque foi escolhido a FUNDEMA como órgão executor e não pela equipe de jardinagem 
da Secretaria de Obras? 
Justificação: Em conversa com técnicos da área, os tais afirmam que as mudas estão sendo 
plantadas em locais indevidos (tipo, tamanho e raízes incompatíveis com a estrutura da via). 
 
Nº 105/2014 do Vereador Felipe Belotto Santos, Considerando que desde o ano de 2011 
diversas Unidades Básicas de Saúde no Município de Brusque tiveram experiências de 
formação dos Conselhos Locais de Saúde, importante instrumento de controle social e de 
participação popular no SUS, o Vereador abaixo subscrito, com amparo regimental, após 
ouvido o Plenário, requer envio de expediente ao Prefeito Municipal, solicitando as seguintes 
Informações:  
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1 - Quais unidades de saúde possuem Conselhos Locais de Saúde em funcionamento? 
2 - Existe uma previsão de formação de novos Conselhos Locais nas Unidades de Saúde 
que porventura ainda não possuam esses Conselhos? 
Justificativa: Para fins de fiscalização e de acompanhamento. 
 
Nº 106/2014 do Vereador Ivan Roberto Martins, Considerando que no ano de 1998, o 
Município promulgou a Lei nº 2315/98 que “Autoriza o Poder Executivo a Firmar Convênio 
com o Clube de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Brusque (CEAB), com a 
interveniência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa 
Catarina (CREA/SC) e dá outras providências”; 
Considerando o artigo 1º da referida lei que autoriza o Executivo Municipal a firmar o 
respectivo convênio objetivando a execução do Programa de Moradia Econômica e 
Engenharia Pública no Município; 
Considerando a Cláusula II - Das Obrigações, prevista no convênio onde cabe aos 
profissionais Engenheiros e Arquitetos a “elaborar e apresentar para a aprovação junto ao 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, da Diretoria de Planejamento Urbano da 
PM Brusque no mínimo seis projetos e no máximo doze projetos de acordo com a tabela, 
desenhados em formato A3 e com o carimbo padrão conforme modelo, e com o melhor 
aproveitamento da folha, contendo no mínimo: 
- planta baixa; 
- hidráulica; 
- elétrica; 
- perspectiva.” 
O Vereador abaixo subscrito, requer o seguinte pedido de informações instruído com a 
documentação pertinente: 
a) Se o convênio  com o CEAB e o CREA/SC, conforme autoriza a lei 2315/98, foi firmado e 
está em vigor? 
b) Se foram elaborados os projetos conforme previsto na Cláusula II onde cabe aos 
profissionais Engenheiros e Arquitetos desenvolverem e, em caso positivo encaminhar 
cópias dos respectivos projetos. 
Justificativa: Para o conhecimento desta Casa Legislativa em face de questionamentos 
comunitários. 
 
Nº 107/2014 do Vereador Moacir Giraldi, O Vereador abaixo subscrito, com amparo na 
legislação vigente, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, envio de expediente 
ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações: 
a) É realizada a cobrança de algum tipo de taxa para a utilização dos alojamentos da 
Arena Brusque? 
b) Em caso positivo, qual a destinação dos recursos arrecadados? 
Justificação: Para fins de fiscalização. 
 
Nº 108/2014 do Vereador Moacir Giraldi, O Vereador abaixo subscrito, com amparo na 
legislação vigente, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, envio de expediente 
ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando a seguinte Informação: 
- Quem executou o fechamento da pista de bicicross localizada em frente à Arena Brusque, 
com a colocação de telas ao redor de todo espaço? 
Justificativa: Para fins de fiscalização. 
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Nº 109/2014 do Vereador Moacir Giraldi, O Vereador abaixo subscrito, com amparo na 
legislação vigente, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, envio de expediente 
ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações: 
a) Quais os valores que estão sendo pagos referente “Bolsa Atleta” para os atletas das 
modalidades de ciclismo e bicicross durante o ano de 2014? 
b) Se os atletas relacionados no item 1 encontram-se todos aptos e representando 
Brusque nas competições que a FME disputa. 
c) Quais as competições disputadas pelos referidos atletas durante o ano em curso? 
d) Se a FME está apoiando em valores os atletas para viagens, se há treinador na 
equipe, em caso positivo, qual o seu nome, horário de trabalho e horário de treinamento, 
bem como o devido registro no Órgão de Classe. 
Justificação: Para fins de fiscalização. 
 
 
Nº 110/2014 do Vereador Moacir Giraldi, O Vereador abaixo subscrito, com amparo 
regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, envio de expediente ao 
Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações: 
- Que seja remetida a esta Casa de Lei, cópia integral do processo licitatório que outorgou a 
prestação de serviço de segurança privada na 29ª Fenarreco, realizada este ano; bem 
como, seja encaminhada cópia do respectivo contrato administrativo firmado com a empresa 
vencedora de tal certame.  
Justificação: Para fins de fiscalização. 
 
Nº 111/2014 do Vereador Alessandro André Moreira Simas, Pelo presente instrumento, este 
Vereador que ao final subscreve, no uso e cumprimento de suas atribuições, vem requerer a 
Vossa Excelência, após deliberação plenária, o envio de expediente ao Senhor Instituto 
Brusquense de Planejamento - IBPLAN, solicitando as seguintes informações: 
I) O Instituto está obrigando a todas as edificações multifamiliares verticais a instalação e 
colocação de elevadores independentemente do número de pavimentos? 
II) Se positivo, qual a fundamentação legal para tal exigência? 
Justificativa: Para fins de conhecimento desta Casa Legislativa. 
 
Informes da Mesa 
 
Lideranças Partidárias e Líder do Governo 
 
Inscritos: 

1) Ver. Roberto Prudêncio Neto 
2) Ver. José Isaias Vechi 
3) Ver. Alessandro Simas 
4) Ver. Ivan Roberto Martins 
5) Ver. Moacir Giraldi 
6) Ver. Jean Pirola 
7) Ver. Valmir Coelho Ludvig 
8) Ver. Guilherme Marchewsky 
9) Ver. Dejair Machado 
10) Ver. Felipe Belotto Santos 
11) Verª. Marli Leandro 
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ORDEM DO DIA 
Em discussão e votação única, Veto ao Projeto de Lei nº 39/2014, de origem legislativa, que 
“DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL DE CONCEDER 
TRATAMENTO DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO PARA AS MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS” 
Em discussão e votação única, Veto parcial ao Projeto de Lei Complementar nº 01/2014, de 
origem executiva, que “INSTITUI O CÓDIGO SANITÁRIO MUNICIPAL, ESTABELECE 
PENALIDADES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
Redação final do Projeto de Lei Complementar nº 03/2014, de origem executiva, que 
“ALTERA, ACRESCENTA E REVOGA DISPOSIÇÕES LEGAIS DAS LEIS 
COMPLEMENTARES NºS 136/08 (CÓDIGO DE ZONEAMENTO E USO DO SOLO), 139/08 
(CÓDIGO DE POSTURAS SUSTENTÁVEIS), E 140/08 (CÓDIGO DE OBRAS), E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
Em discussão e votação única, Projeto de lei nº 124/2014, 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 1ª discussão e votação, Projeto de Lei nº 116/2014, de origem executiva, que 
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A INDENIZAR OS DANOS CAUSADOS 
NAS EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS NOS BAIRROS AZAMBUJA E LIMEIRA, EM VIRTUDE 
DAS OBRAS DO PAC – MACRODRENAGEM, CONFORME ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” 
Em 1ª discussão e votação, Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2014, que “APROVA AS 
CONTAS DO PREFEITO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BRUSQUE” 
Em 1ª discussão e votação, Projeto de Lei nº 98/2014, de origem legislativa, que “INSTITUI 
O DIA DO LUTERANISMO NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE” 
Em 1ª discussão e votação, Projeto de Lei nº 109/2014, de origem legislativa, que “ALTERA 
OS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI Nº 2591/02 QUE DENOMINOU A RUA ANDRINO BENTO 
AMORIM” 
Em 1ª discussão e votação, Projeto de Lei nº 115/2014, de origem legislativa, que 
“DENOMINA VIA PÚBLICA" – Rua Domingos Fantini 
Em 1ª discussão e votação, Projeto de Lei nº 108/2014, de origem legislativa, que 
“DENOMINA VIA PÚBLICA" – Rua Ari Jacob Gomes 
Em 1ª discussão e votação, Projeto de Lei nº 110/2014, de origem legislativa, que 
“DENOMINA VIA PÚBLICA" – Rua Maria Cazagranda Clemer 
Em 1ª discussão e votação, Projeto de Lei nº 111/2014, de origem legislativa, que 
“DENOMINA VIA PÚBLICA" – Rua Luiz Mafra 
Em 1ª discussão e votação, Projeto de Lei nº 112/2014, de origem legislativa, que 
“DENOMINA VIA PÚBLICA" – Rua Manoel José da Cunha 
Em 1ª discussão e votação, Projeto de Lei nº 114/2014, de origem legislativa, que 
“DENOMINA VIA PÚBLICA" – Rua Ivan de Aviz 
Requerimentos nºs 79, 80, 81, 83, 85 e 86/2014. 
Moções nºs 132, 133, 134, 135, 136 e 137/2014. 
Pedidos de Informações nºs 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 e 
111/2014. 
 
 
 


