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Reunião Ordinária do dia 18 de outubro de 2016. 
Terça-Feira. 
 
 

 

Roberto Pedro Prudêncio Neto -  Presidente 
Jean Daniel dos Santos Pirola -  Vice-Presidente 

André Rezini -  1º Secretário 
Moacir Giraldi -  2º Secretário 

 

 

Alessandro André Moreira Simas Celso Carlos Emydio da Silva 
Claudemir Duarte Dejair Machado 
Edson Rubem Muller Guilherme Marchewsky 
Ivan Roberto Martins Joaquim Costa 
José Isaias Vechi Marli Leandro 
Valmir Coelho Ludvig  
 

 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 
 
De Poder Judiciário, Autos nº 0302434-22.2014.8.24.0011-0012, encaminhando sentença 
de Mandado de Segurança. 
 
De Executivo, encaminhando os Relatórios de Gestão Fiscal - RGF e demais 
documentos referentes ao 2º Quadrimestre de 2016. 
 
De BNDS - Banco Nacional de Desenvolvimento Social, encaminhando liberação de 
recursos financeiros para o Município de Brusque. 
 
De Executivo, comunicando as implementações das ações pertinentes às melhorias 
solicitadas para a rua Ernesto Bianchini, bairro Rio Branco, conforme solicitação efetuada 
através do ofício nº 626/2016, do Vereador Edson Rubem Muller. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 642/2016, do Vereador Antonio 
Marcos Gomes de Azevedo, informando sobre as implementações em relação às 
melhorias solicitadas para as ruas Guilherme Steffen, Olga Day de Souza e Silva, 
Cristiano Steffen, Blumenau e Rodolfo Steffen. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 667/2016, de autoria do Vereador 
Edson Rubem Muller, sobre a manutenção da pavimentação asfáltica na confluência 
entre a Avenida Bepe Rosa e a Rua Henrique Rosin. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 665/2016, de autoria do Vereador 
Claudemir Duarte, voltado às melhorias direcionadas à instalação de caixas receptoras 
de água na rua SF-006, no bairro Steffen. 
 
De FETIESC - Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado de Santa 
Catarina, comunicando a participação da Vereadora Marli Leandro em evento a realizar-
se nos próximos dias 22 a 26 de outubro de 2016. 
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De Assembleia Legislativa, de Gabinete da Deputada Estadual Ana Paula Lima, 
acusando recebimento do ofício nº 679/2016, de autoria do Vereador Roberto Pedro 
Prudêncio Neto, referente à efetivação de candidatos aprovados no concurso para 
ingresso no Quadro de Praças Policiais Militares. 
 
De Comitê de Implantação do Centro de Inovação de Tubarão, encaminhando convite 
para participar da I Agenda Santa Catarina Estado de Inovação, para discutir a temática 
de Cidades Inovadoras. 
 
De APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, encaminhando solicitação 
para recebimento de verba. 
 
De Hospital Arquidiocesano Cônsul C. Renaux, solicitando repasse de verba. 
 
De Assembleia Legislativa, convidando para participar de Audiência Pública que irá 
debater a Apresentação do Relatório referente à Prestação de Contas do 2º 
Quadrimestre dos anos de 2016, da Secretaria de Estado da Saúde. 
 
De GRUPIA - Grupo de Proteção da Infância e Adolescência de Brusque, convidando 
para participar da Conferência Magna Inaugural. 
 
De AGIR - Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí, encaminhando 
informações referentes à Consulta Pública nº 002/2016. 
 
  

MATÉRIA DO EXECUTIVO 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 64/2016 do Executivo:  
Autoriza o Município de Brusque a celebrar o acordo extrajudicial, que abaixo especifica. 
 
 

MATÉRIA DO LEGISLATIVO 
 

INDICAÇÕES 
 
Nº 240/2016 do Vereador Roberto Pedro Prudêncio Neto, na forma regimental (art. 115), 
considerando a previsão de devolução ao Poder Executivo das sobras do duodécimo do 
exercício corrente repassado à Câmara de Vereadores, requeiro o envio de expediente 
ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que examine a possibilidade, por ocasião dessa 
devolução, de realização de convênios de subvenção social à SOCIEDADE AMIGOS DE 
BRUSQUE - CASA DE BRUSQUE, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo 
em vista os relevantes serviços de interesse público prestados por referida entidade. 
 
Nº 241/2016 do Vereador Joaquim Costa, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que determine aos órgãos competente, a execução dos seguintes 
serviços de interesse público: a) Transferência do Ponto de Ônibus existente na rua 1º de 
Maio, nº 2366, para a esquina com a rua Nova Trento e a Instalação de uma travessia 
elevada, nos padrões da Resolução Nº 39/98 do DENATRAN neste local; b) Instalação 
de duas travessias elevadas na Rua Nova Trento, nas proximidades dos números 142 e 
192. 
Vale registrar que já ocorreram dois acidentes na região e que o intenso fluxo de carros, 
caminhões, ônibus e motos, aliado ao movimento de pedestres, fazem necessário uma 
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intervenção urgente do Poder Público. 
 
Nº 242/2016 do Vereador Ivan Roberto Martins, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que proceda a manutenção 
das bocas de lobos das Rua Carlos Ristow, da Rua Florianópolis e da Avenida Primeiro 
de Maio, artérias do Bairro Primeiro de Maio. 
Vale destacar que o acúmulo de sujeira nessas caixas receptoras impede que, em dia de 
chuvas, as águas fluam naturalmente, acarretando no represamento, o qual prejudica o 
tráfego de pessoas e veículos, causando transtornos aos moradores e usuários destes 
logradouros públicos. 
 
Nº 243/2016 do Vereador Roberto Pedro Prudêncio Neto, Na forma regimental (art. 115), 
considerando a previsão de devolução ao Poder Executivo das sobras do duodécimo do 
Exercício Corrente repassado à Câmara de Vereadores, requeiro o envio de expediente 
ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que examine a possibilidade, por ocasião dessa 
devolução, de realização de convênio de subvenção social com o HOSPITAL 
ARQUIDIOCESANO CONSUL CARLOS RENAUX (CNPJ nº 82.986.985/0001-30), no 
valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), tendo em vista os relevantes serviços de 
interesse público prestados pela referida entidade. 
 
Nº 244/2016 do Vereador Ivan Roberto Martins, envio de expediente Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a eliminação de um buraco existente defronte da casa nº 21, na rua 
Luiz Morelli, artéria do bairro Dom Joaquim. 
Importa destacar que a situação está comprometendo o tráfego no local e colocando em 
risco a segurança dos transeuntes. 
 
Nº 245/2016 do Vereador Alessandro André Moreira Simas, envio de expediente Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente, que se elabore 
estudo técnico objetivando revisar os índices urbanísticos do Bairro Souza Cruz. 
Tal pedido, visa atender as diversas reivindicações moradores e empreendedores da 
localidade junto a este Vereador, acreditando que a revisão seria importante para o 
crescimento ordenado do bairro. 
 

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA 
 

REQUERIMENTOS 
 
Nº 120/2016 do Vereador Moacir Giraldi, requer a concessão da Comenda do Mérito de 
Proteção Ambiental à Reserva Particular do Patrimônio Natural Chácara Edith, em 
reconhecimento pelo seu valoroso empenho na busca pela regeneração e preservação 
da Mata Atlântica, em toda a extensão do referido território.    
Importa destacar que a Reserva em questão, mesmo tendo sido reconhecida como 
RPPN somente em 2001, têm perpetrado seus trabalhos de preservação desde a década 
de 1920, época em que o Senhor Willy Hoffmam, ainda menino, tomado pelo sentimento 
de preservação e cuidados com a natureza, convenceu o pai, então proprietário das 
terras, a consentir na busca pela regeneração da mata, coibindo a prática de atividades 
que viessem a devastar a biodiversidade do local. 
Ante o esforço em prol da preservação daquele espaço, no ano de 1982 foi concedido ao 
Senhor Willy o “Troféu Fritz Muller”, pela FATMA, congratulando-o pelos desmedidos 
empenhos visando a manutenção e reprodução das espécies nativas da Mata Atlântica, 
naquele espaço geográfico. 
A Reserva conta com 415 hectares, situados na área central da cidade de Brusque, 
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habitados por várias espécies nativas, algumas já em extinção, sendo a principal meta 
dos atuais proprietários, filhas e genro do Senhor Willy, a disponibilização do espaço a 
estudiosos e escolas que apresentem interesses no acuro com a natureza, favorecendo 
assim a criação de projetos de ensino e pesquisas voltados à educação ambiental. 
 
Nº 121/2016 do Vereador Alessandro André Moreira Simas, requer a realização de 
Sessão Solene em homenagem ao Clube 1020, pela passagem dos 50 anos de 
fundação. 
Fundado no dia 16 de outubro de 1966, pelo casal Lauro de Marchi e Elsa Bodenmuller 
de Marchi, a instituição é reconhecida pelo lazer e diversão proporcionados à população 
de Brusque e região, contagiando há décadas as tardes de domingo com os mais 
variados ritmos, sempre inovando para agradar as diversas gerações que já marcaram 
presença na festiva Casa. 
 
Nº 122/2016 do Vereador Alessandro André Moreira Simas, requer a concessão da 
Comenda do Mérito Esportivo Social aos professores Alessandro e Jefferson, pelos 
relevantes serviços prestados à comunidade brusquense, através do Projeto Luta Social, 
da Associação Brusquense de Boxe. 
 
Nº 123/2016 do Vereador Alessandro André Moreira Simas, requer o envio de expediente 
a Fundação Municipal de Esportes solicitando a realização de uma parceria com 
Associação Brusquense de Boxe para a permanência, manutenção ou possível 
ampliação das atividades promovidas por esta entidade. 
Vale o registro do importante trabalho realizado pela Associação, através dos seus 
professores Alessandro e Jefferson, que atende crianças e jovens carentes do Município. 
 
Nº 124/2016 da Vereadora Marli Leandro, requer o envio de expediente ao Presidente da 
Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 
Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR, para que se pronuncie acerca dos índices 
aplicados para o reajuste da Tarifa de Coleta de Lixo do ano em curso, em nosso 
Município. 
A informação é necessária frente a denúncias formuladas perante esta Vereadora de que 
a referida Taxa foi reajustada em duplicidade, nos meses de janeiro (alíquota de 8,3%) e 
março (alíquota de 10,67%) do corrente exercício, a despeito da existência de 
autorização legal apenas para o reajuste ocorrido no mês de março. 
 

MOÇÕES 
 
Nº 108/2016 do Vereador Guilherme Marchewsky, requer o envio de mensagem 
congratulatória à Associação Empresarial de Brusque - ACIBr, pela passagem dos 82 
anos de fundação. 
Fundada no dia 02 de outubro de 1934, a ACIBr busca, através do associativismo, 
concretizar os interesses da classe empresarial e promover novas soluções e 
treinamentos para que se implemente o desenvolvimento organizacional de seus 
associados. 
 
Nº 109/2016 do Vereador José Isaias Vechi, requer o envio de MOÇÃO DE PESAR à 
família Torresani, pelo falecimento da Senhora Joana Torresani. 
Enviar correspondência para o Senhor Agostinho Torresani. 
 
Nº 110/2016 do Vereador José Isaias Vechi, requer o envio de MOÇÃO DE PESAR à 
família Pretti, pelo falecimento do Senhor José Pretti. 
Enviar correspondência para o Senhor Valter Pretti. 
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PEDIDOS DE INFORMAÇÕES 
 
Nº 64/2016 do Vereador Roberto Pedro Prudêncio Neto, Considerando a existência nesta 
Casa do Projeto de Lei Ordinária nº 52/2016, de autoria da Vereadora Marli Leandro, que 
visa a denominação da Praça de Azambuja, situada na esquina da rua Azambuja com a 
rua Pedro Cardeal, atendendo solicitação da Associação de Moradores daquele bairro; 
Considerando Declaração apresentada pelo IBPLAN - Instituto Brusquense de 
Planejamento desse Poder, instando que a referida denominação seja realizada somente 
após a execução total das obras de construção da referida Praça (cópia da Declaração 
anexa); Considerando que este Poder não tem conhecimento acerca da atual situação 
das obras naquela Praça; Considerando, por final, que o intuito deste Legislador é 
garantir que o Processo Legislativo siga o trâmite devido;  Requer o envio de Mensagem 
ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações: 
a) Como está o andamento das obras de construção da Praça de Azambuja, situada na 
esquina da rua Azambuja com a rua Pedro Cardeal? 
b) Existe previsão de data para o término das mesmas? 
Justificativa: Para fins de conhecimento e providências cabíveis. 
 
Nº 65/2016 dos Vereadores José Isaias Vechi e Marli Leandro, Considerando que chegou 
ao conhecimento deste Vereador, que a Secretaria Municipal de Saúde vetou a entrega 
de medicamentos requisitados através de receitas fornecidas pelos médicos dos 
sindicatos (SINDMESTRE, SINTRAFITE, SINTRIVEST e SINTRICOMB); Considerando 
que há informações de que houve comunicação do Ministério Público neste sentido, para 
que os medicamentos fornecidos pelo SUS fossem entregues somente através de 
receitas expedidas por UBS; Considerando que da Portaria nº 2.928, de 12 de dezembro 
de 2011 (em anexo), que dispõe sobre os §§ 1º e 2º do art. 28 do Decreto nº 7.508, de 28 
de junho de 2011, se prevê a possibilidade de os entes federativos ampliarem o acesso 
do usuário à assistência farmacêutica; requerem o envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações: 
a) Qual o motivo do Município não fornecer medicamentos requisitados com a 
apresentação de receituários médicos originários dos sindicatos? 
b) Houve solicitação do Ministério Público para que se proibisse a entrega de tais 
medicamentos? Se a resposta for positiva, requer que se apresente tais comunicações? 
c) Houve estudo realizado pela Prefeitura, através de seus órgãos competentes, para 
verificar se há alguma irregularidade no procedimento adotado na entrega de 
medicamentos na situação ora apontada? Se a resposta for positiva, requer que se 
apresente tais documentos? 
d) Quais providências estão sendo tomadas para contornar a situação ora apresentada? 
Justificativa: As ações de assistência terapêutica, inclusive a farmacêutica, inserem-se no 
campo de atuação do SUS, garantindo o acesso universal e igualitário a todos. Desta 
forma, importante esclarecer a sociedade as razões que levaram, subitamente, à 
proibição da entrega de medicamentos por parte dos órgãos de saúde do Município, 
requeridas através de receitas fornecidas pelos médicos dos sindicatos. 
 
Nº 66/2016 da Vereadora Marli Leandro, requer o envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a seguinte Informação, instruída com documentação: 
- Cópia do contrato de concessão de serviço público firmado pelo Município com a 
empresa Recicle Catarinense de Resíduos Ltda., com posteriores alterações. 
Justificativa: Para fins de fiscalização. 
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INFORMES DA MESA  
 
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – LÍDER DE GOVERNO – LÍDER DA 
SITUAÇÃO – LÍDER DA OPOSIÇÃO 
 
INSCRITOS 
 
1) Ver. Dejair Machado; 
2) Verª. Marli Leandro; 
3) Ver. José Isaias Vechi; 
4) Ver. Alessandro André Moreira Simas; 
5) Ver. Jean Daniel dos Santos Pirola. 

 

ORDEM DO DIA 
 
1) Em segunda discussão e votação, Projeto de Decreto nº 08/2016, que “APROVA AS 

CONTAS DO PREFEITO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BRUSQUE”; 

Restando tempo na Ordem do Dia, serão apreciadas as seguintes matérias: 
 
2) Em discussão e votação única, Projeto de Lei nº 62/2016, de origem legislativa, que 

“DENOMINA VIA PÚBLICA – RUA MARIA TAMAZIA SILVA”; 

3) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei nº 43/2016, de origem executiva, 

que “ALTERA O INCISO VIII DO ART. 39 DA LEI Nº 3.593, DE 29 DE ABRIL DE 2013, 

QUE TRATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, NATURAL E 

ARTÍSTICO CULTURAL”; 

4) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei nº 57/2016, de origem legislativa, 

que “ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA LEI Nº 3.912 DE 

04 DE SETEMBRO DE 2015, QUE DENOMINA A VIA PÚBLICA RUA JOSÉ LINO 

HENKEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; 

5) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei nº 63/2016, de origem executiva, 

que “AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A PROCEDER CESSÃO DE USO 

DE BENS PÚBLICOS MÓVEIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; 

6) Requerimentos nºs 118, 119, 120, 121, 122, 123 e 124/2016; 

7) Moções nºs 107 e 108/2016; 

8) Pedidos de Informação nºs 62, 63, 64, 65 e 66/2016.  

 
 
 


