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Reunião Ordinária do dia 29 de Novembro 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 Assembleia Legislativa, convidando para participar da Audiência Pública que irá debater 
a Situação dos Mamógrafos e a qualidade dos exames de mamografia no estado de Santa 
Catarina.   
 
De Assembleia Legislativa, reportando-se ao conteúdo do ofício nº 700/2016, de autoria do 
Vereador Roberto Pedro Prudêncio Neto, referindo-se à chamada urgente dos aprovados 
excedentes do último Concurso da Segurança Pública. 
 
De Centro Universitário de Brusque - UNIFEBE, convidando para participar do Seminário de 
Práticas e Estudos Advocatícios.   
 
De Secretaria de Estado da Educação, acusando o recebimento do ofício nº 602/2016, de 
autoria do Vereador Edson Rubem Muller, manifestando preocupação com a suposta 
decisão de suspender a contratação de professores para atuar nas APAEs e congêneres, 
pelo Governo Estadual. 
 
De Executivo, encaminhando reposta ao ofício nº 802/2016, de autoria do Vereador Moacir 
Giraldi, sobre melhorias nas Ruas 005 e Adelina Silva Vale, Bairro Santa Rita. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 729/2016, de autoria do Vereador 
Guilherme Marchewsky, referente à colocação de placas de sinalização nas imediações do 
Loteamento Malossi, na Avenida Beira Rio. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 813/2016, de autoria do vereador 
Roberto Pedro Prudêncio Neto, referente à sugestão de construção de uma travessia 
elevada na Avenida Dom Joaquim, em frente à casa do Zeca. 
 
De Executivo, Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Ordinária nº 66/2016, cuja Ementa: 
Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Brusque para o exercício financeiro de 
2017. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 745/2016, de autoria da Vereadora Marli 
Leandro, contendo fotocópia do contrato administrativo de concessão dos serviços de 
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engenharia sanitária de limpeza urbana do Município de Brusque, firmado entre o Município 
e a Empresa Recicle. 
 
De GRUPIA - Grupo de Proteção da Infância e Adolescência de Brusque, convidando para 
participar de Homenagem ao Pastor Joel Domingues Pereira.   
 
De Assembleia Legislativa, convidando para participar da Sessão Especial em 
Comemoração aos 35 anos de Fundação da Federação Catarinense de Motociclismo.  
 
De Assembleia Legislativa, convidando para participar da Sessão Especial em homenagem 
ao Educandário Santa Catarina, pela passagem dos 80 anos de fundação.  
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 833/2016, o qual solicitou 
esclarecimentos sobre as ações do Executivo Municipal, voltadas ao Programa Minha Casa, 
Minha Vida. 
 
De Executivo, encaminhando reposta ao ofício nº 814/2016, de autoria do Vereador Roberto 
Pedro Prudêncio Neto, sobre a crescente corrente de andarilhos, nômades e pessoas sem 
destino que ponteiam sinuosamente pelo espaço mais central da cidade. 
 
De Câmara Municipal de Brusque, da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, 
encaminhando Relatório Final da Comissão Especial de Ética e Decoro Parlamentar - PAD 
nº 02/2016. 
 
De Comissão Especial - Conjuntos Habitacionais Minha Casa Minha Vida, solicitando a 
instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito. 
 
 
 

MATÉRIA DO EXECUTIVO 
 
Projeto de Lei Complementar nº 13/2016 do Executivo:  
Estabelece o Calendário Fiscal para arrecadação dos tributos municipais, relativos ao 
exercício de 2017, reajustes e descontos, e dá outras providências. 
 
Projeto de Lei nº 69/2016, que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar 
especial no orçamento do Município e dá outras providências” 
 
Projeto de Lei nº 70/2016, que “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e 
especial no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, e dá outras 
providências”. 
 
 

MATÉRIA DO LEGISLATIVO 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 68/2016 de autoria do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola:  
Denomina Via Pública Rua Alveci Aprígio Mafra. 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 71/2016 de autoria do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola:  
Denomina Via Pública - Rua José Reis. 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 72/2016 de autoria do Vereador Guilherme Marchewsky:  



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  

Denomina Via Pública. 
 
Projeto de Decreto Legislativo nº 11/2016 de autoria da Mesa Diretora:  
Autoriza a baixa de Bens Móveis considerados inservíveis para os serviços da Câmara 
Municipal. 
 
 

INDICAÇÃO 
 
Do Ver. Guilherme Marchewsky, Nº 274/2016, solicitando envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, postulando a eliminação de crateras ao longo da Rua João Becker, bairro 
São Luiz.  
Trata-se de artéria que dá acesso à Ponte dos Trabalhadores, registrando-se movimento 
expressivo no  número de veículos que circulam diariamente pela referida via.  
 
 
 

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA 
 
 

REQUERIMENTOS 
 
Nº 132/2016 da Vereadora Marli Leandro, A Vereadora abaixo subscrita, com amparo 
regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, o envio ao Ministério Público 
Estadual de cópia dos seguintes documentos e seus respectivos anexos: 
a) Requerimento 124/2016 
b) Ofício 740/2016 
c) Protocolo 926/2016 
d) Pedido de Informação 66/2016 
e) Ofício 745/2016 
A medida visa buscar que o órgão, em sua missão institucional, analise as informações 
prestadas pela Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 
Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR, sobre o aspecto jurídico, analise a falta 
de resposta por parte do Poder Executivo ao Ofício 745/2016 e, achando conveniente, tome 
as medidas cabíveis. 
 
Nº 133/2016 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, CONSIDERANDO a precária 
situação em que se encontra a rua Bulcão Viana, face à paralização das obras há mais de 
uma semana; 
CONSIDERANDO que a Licitação e contratação da Empresa para a realização dos 
serviços, atribuições de competência da Prefeitura Municipal de Brusque, já foram 
devidamente realizadas;   
CONSIDERANDO que a disponibilização dos recursos para a realização da referida obra é 
de responsabilidade exclusiva do Governo do Estado, o qual até o momento não realizou os 
devidos repasses; 
O Vereador abaixo subscrito, com amparo regimental, requer a Vossa Excelência, após 
ouvido o Plenário, o envio de expediente à ADR solicitando: 
1) Informações relativas à ordem de pagamento da referida obra; 
2) Quais os valores disponibilizados; 
3) Qual o prazo de término da obra, face aos problemas existentes e às diversas 
reclamações da comunidade local. 
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Nº 134/2016 do Vereador Roberto Pedro Prudêncio Neto,  
O Vereador que este subscreve, com amparo regimental, requer a Vossa Excelência, após 
ouvido o Plenário, o envio de Mensagem ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
manifestando preocupação com a crescente corrente de vendedores ambulantes que 
buscam, no subemprego, se estabelecer em pontos mais impróprios do espaço urbano. 
O fato preocupa ao percebermos a tentativa de comercialização de alimentos, 
confeccionados à luz do improviso e de condições visivelmente inadequadas, passíveis de 
comprometer a saúde pública e ainda concorrendo com comerciantes credenciados e 
autorizados pelo poder público.  
Seria de bom alvitre a adoção de ações permanentes que regulamentem estas atividades, 
driblando os paliativos e garantindo uma política própria, legal e saudável para agasalhar 
essas minorias que buscam sobreviver com a comercialização do varejo ambulante. 
Por oportuno, como signatário deste instrumento faço lembrar que há poucos meses, 
quando estávamos à frente do Poder Executivo, iniciamos alguns estudos disciplinadores 
dessas atividades, sendo imperativo que tais trabalhos continuem a fim de assegurar 
orientações claras para o estabelecimento legal e regular desse tipo de comércio. 
Deste modo, ao fazermos esta manifestação, sugerimos que o poder municipal, com o 
auxílio do IBPLAN e da Vigilância Sanitária, regulamente em definitivo o funcionamento 
dessas pequenas atividades de natureza comercial, a fim de possibilitar o seu trabalho 
regular e legal, assegurando, igualmente, os direitos dos consumidores e dos comerciantes 
já credenciados.  
 
Nº 135/2016 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, CONSIDERANDO que o Governo 
Estadual possui uma dívida com o Município de Brusque, nas áreas de Saúde e Assistência 
Social, no valor de R$ 829.217,52 e R$ 798.454,00, respectivamente; 
CONSIDERANDO que os referidos valores estão em atraso desde o mês de maio do ano 
em curso; 
CONSIDERANDO que o valor de R$ 149.973,63, voltado para a área da saúde, está para 
vencer no dia de amanhã e que até o presente momento também não houve o devido 
repasse; 
CONSIDERANDO que Municípios, Estados e União são partes responsáveis no 
atendimento à população na área da Saúde; 
CONSIDERANDO que o Município de Brusque apresentou Projetos de Lei de 
Suplementação Orçamentária em função do atraso nos repasses do Governo Estadual; 
Diante do exposto, o Vereador abaixo subscrito, com amparo regimental, requer a Vossa 
Excelência, após ouvido o Plenário, o envio de expediente à ADR, à Secretaria Estadual de 
Saúde e à Secretaria de Assistência Social indagando: 
a) Qual o prazo para a quitação dos débitos acima descritos?; 
b) Quais motivos levaram o Governo do Estado a não realizar os referidos repasses até 
a presente data, conforme preconiza a legislação? 
 
Nº 136/2016 do Vereador Roberto Pedro Prudêncio Neto, O Vereador que este subscreve, 
com amparo regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, a convocação 
de Audiência Pública convidando a Comitiva brusquense que recentemente esteve na 
Alemanha, para relatar e debater os convênios e as conquistas obtidas no evento “50 
Parcerias Municipais para o Clima até 2015”. 
Estender o convite ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à Fundação Municipal de Meio 
Ambiente - Fundema e ao Centro Universitário de Brusque - UNIFEBE. 
 
 

MOÇÕES 
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Nº 125/2016 do Vereador André Rezini, O Vereador abaixo subscrito, com amparo 
regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, envio de MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES aos instrutores do Programa Educacional de Resistência às Drogas 
(PROERD) Cabo Eduardo José Duarte, Soldado Günter Teobaldo Guns, Soldado Guilherme 
André Sedrez e Soldado Valdeci Alexandre Pavesi, pela formatura de cerca de 1.900 alunos 
do 5º ano do ensino fundamental de todas as escolas de Brusque no Programa. 
Os treinamentos, que duraram 10 semanas e foram ministrados pela Polícia Militar de 
Brusque, trataram sobre os malefícios do cigarro, do álcool e das drogas em geral, 
ensinando as crianças a tomarem decisões e como agir em situações de pressão, 
principalmente dos amigos. 
Vale o registro de que o PROERD já formou mais de 24 mil crianças no Município o qual 
merece o reconhecimento desta Casa. 
 
Nº 126/2016 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, O Vereador abaixo subscrito, com 
amparo no artigo 116 do Regimento Interno desta Casa, requer, após ouvido o Plenário, 
envio de MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES ao Colégio Cônsul Carlos Renaux, através de 
sua Direção, com votos extensivos ao Professor de Patinação e Coreógrafo Leandro Luzzi e 
a Presidente da APP Alessandra Martins, pelo Show de Patinação Artística, ocorrido nos 
dias 27 e 28 últimos, com o tema “Esperança”. 
O mencionado espetáculo emocionou toda a comunidade brusquense e abrilhantou o início 
das festividades natalinas, trazendo alegria a todos os presentes. 
 
 
Nº 127/2016 do Vereador André Rezini, O Vereador abaixo subscrito, com amparo 
regimental, requer a Vossa Excelência, envio de MOÇÃO DE PESAR à Associação 
Chapecoense de Futebol, à Federação Catarinense de Futebol e à Associação Catarinense 
de Imprensa, prestando condolências pelas tantas vidas dissipadas tragicamente no 
acidente aéreo ocorrido na madrugada desta terça-feira. 
 
Nº 128/2016 do Vereador Guilherme Marchewsky, O Vereador abaixo subscrito, com 
amparo regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, envio de mensagem 
aos radialistas Cassiano Tavares e André Petermann, com as manifestações de regozijo 
desta Casa pela celebração dos 15 anos do programa humorístico Do Berro. 
Trata-se de um humorismo diferenciado, resgatando a nostálgica era do rádio de ondas 
curtas, onde os artistas, pratas da casa, animam a sociedade dos nossos tempos, 
relembrando “o alemão atrapalhado”, aquele descendente germânico que não se adaptava 
ao sotaque da língua portuguesa e a pronúncia correta do idioma materno. 
 
 
 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES 
 
Nº 69/2016 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, CONSIDERANDO: que nosso 
Município possui vários loteamentos que foram realizados com participação pública de 
recursos (total ou parcial) nos últimos anos, que ainda possuem imóveis de forma irregular 
ou com irregularidade nas edificações; 
CONSIDERANDO: que a Lei Complementar nº 170/2011 que “Dispõe sobre a outorga 
onerosa de direito de construir, para fins de regularização de edificações construídas em 
desconformidade com a legislação urbanística vigente”, autoriza o IBPLAN a celebrar termo 
de compromisso de ajustamento de conduta com pessoas físicas e jurídicas, para permitir a 
regularização das edificações irregulares ou clandestinas; 
CONSIDERANDO: que mencionado diploma legal estabelece os valores a serem 
compensados em contrapartida dos proprietários em seu artigo 4º e, ainda, os pagamentos 
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mínimos e prazos máximos para expedição de “habite-se”, conforme disposto nas Leis 
Complementares nºs 196/2012 e 185/2012; 
CONSIDERANDO: que a referida Lei Complementar Municipal nº 170/2011 já perdeu seus 
efeitos, dado ao fato do prazo prescricional de seu artigo 19 estabelecer que seriam 
beneficiadas as pessoas que requeressem junto ao IBPLAN, até 2 (dois) anos após a 
publicação da referida Lei, o que ocorreu em 05 de setembro de 2011; 
CONSIDERANDO: que constam informações de que tais serviços de regularização foram 
terceirizados à empresa RAGserv Gestão e Serviços Ltda., localizada na Galeria Darossi, 
situada na Rua Adriano Schaefer, sala 05, centro desta cidade de Brusque; 
CONSIDERANDO: a necessidade de entendimento da situação atual dos imóveis 
irregulares e/ou clandestinos, em cumprimento à função fiscalizatória desta Casa; 
CONSIDERANDO: a existência de 2 (dois) Pedidos de Informação realizados por este 
Vereador no ano de 2014 (nºs 43 e 82), um deles sem resposta e o outro incompleto, no 
qual solicitavam-se as cópias dos contratos firmados, bem como a relação dos pagamentos 
realizados, a fim de se verificar o andamento destas regularizações; 
Pelo presente instrumento, este Vereador que ao final subscreve, no uso e cumprimento de 
suas atribuições, vem formalmente requerer as seguintes Informações ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal: 
a) Quantas Famílias e/ou pessoas realizaram a contratação destes serviços terceirizados 
para desenvolver a regularização fundiária de seus imóveis no Município de Brusque? 
b) Quantas pessoas e/ou famílias já foram beneficiadas com os serviços contratados por 
essa empresa terceirizada? 
c) Quantos processos foram protocolados e estão em andamento, relacionados com as 
pessoas que contrataram os serviços com essa empresa? 
d) Quais os números dos processos em andamento? 
e) Cópia dos contratos de prestações de serviços terceirizados para desenvolver a 
regularização fundiária de seus imóveis no Município de Brusque, realizados entre a 
Empresa RAGserv e os munícipes de Brusque e seus respectivos pagamentos. 
Justificação: Diante de questionamentos realizados por moradores do nosso Município 
quanto ao andamento da regularização fundiária de seus imóveis, que se encontram até a 
presente data sem qualquer resposta relacionada a seus contratos. 
 
 
 

INFORMES DA MESA  
 
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – LÍDER DE GOVERNO – LÍDER DA 
SITUAÇÃO – LÍDER DA OPOSIÇÃO 
 
INSCRITOS 
 
1) Ver. Moacir Giraldi; 
2) Ver. Valmir Coelho Ludvig; 
3) Ver. Edson Rubem Muller; 
4) Ver. Jean Daniel dos Santos Pirola; 
5) Verª. Marli Leandro; 
6) Ver. André Rezini. 

 

ORDEM DO DIA 
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1) Em discussão e votação única, Projeto de Decreto Legislativo nº 10/2016, de 

origem legislativa, que “MUDA LOCAL DE INSTALAÇÃO DA 8ª LEGISLATURA E 

POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO”; 

2) Em discussão e votação única, Projeto de Lei Ordinária nº 67/2016, de origem 

executiva, que “DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 

SUPLEMENTAR E ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE BRUSQUE E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; 

3)  Em discussão e votação única, Projeto de Lei Ordinária nº 69/2016, de origem 

executiva, que “DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 

SUPLEMENTAR E ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE BRUSQUE E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; 

4) Em discussão e votação única, Projeto de Lei Ordinária nº 70/2016, de origem 

executiva, que “AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 

SUPLEMENTAR E ESPECIAL NO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E 

ESGOTO – SAMAE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; 

5) Em discussão e votação única, Relatório Final da Comissão de Ética e Decoro 

Parlamentar  - PAD nº 02/2016”; 

6) Requerimentos nºs 132, 133, 134, 135 e 136/2016; 

7) Moções nºs 125, 126 e 128/2016; 

8) Pedido de Informação nº 69/2016. 

 
 
 


