Estado de Santa Catarina

Câmara Municipal de Brusque
Reunião Ordinária do dia 13 de junho de 2017.
Terça-Feira.
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CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
De Executivo, encaminhando a Lei Complementar nº 261/2017 e a Lei Ordinária nº
4.067/2017.
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 574/2017, de autoria do Vereador Nilson
Pereira, contendo a relação dos Servidores que trabalharam na Secretaria de Trânsito e
Mobilidade no período posterior a 01/01/2013.
De SESC - Serviço Social do Comércio, convidando para participar do evento com o tema
“Violência contra o Idoso. Como combatê-la?”.
De Núcleo das Construtoras e Imobiliárias da ACIT/CDL, convidando para participar da 1ª
FECON TIJUCAS - Feira de Construção Civil de Tijucas.
De GRUPIA, solicitando disponibilização do Plenário para a realização de Seminário no dia
13 de julho, das 08:00 às 12:00 horas.
De Comissão Executiva/Câmara Municipal, encaminhando Balancete de Prestação de
Contas referente ao mês de maio/2017.

MATÉRIA DO LEGISLATIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 27/2017 de autoria dos Vereadores Ana Helena Boos e
Sebastião Alexandre Isfer de Lima: Dispõe sobre normas de segurança e manutenção de
equipamentos de lazer e brinquedos em áreas de uso coletivo e em estabelecimentos de
educação no município de Brusque.

INDICAÇÕES
Nº 274/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que proceda os serviços
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de patrolamento e areamento em toda a extensão da Rua Otaviano Rosa, bairro Cedro Alto.
Vale o registro visto que a via está em condições precárias de tráfego.
Nº 275/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, Considerando que as fortes chuvas que
atingiram a região nos últimos dias trouxeram consigo a necessidade de reparos na ponte
Arthur Schlösser; Considerando que, por causa das inundações, observou-se a necessidade
da revisão do Projeto Arquitetônico da ponte do Rio Branco, a qual precisará ser levantada
para que o rio não venha atingi-la; envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal,
solicitando que determine ao órgão competente que proceda a realização de vistorias em
todas as pontes existentes na circunscrição do Município.
Nº 276/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de mensagem ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando que sejam realizados os seguintes serviços de interesse coletivo: a)
Manutenção da pavimentação a paralelepípedos no entroncamento das ruas Eduardo Von
Buettner e Humberto Matiolli, nas proximidades do nº 22, uma vez que o calçamento vem
afundando e colocando em risco a segurança dos transeuntes; b) Manutenção da
iluminação pública na quadra de tênis e pista de skate na Praça Sesquicentenário, visto que
a escuridão reinante vem favorecendo a prática de vandalismos no local; c) Manutenção
urgente na pista de rolamento da rua Luiz Morelli, priorizando os seguintes trechos:
Imediações do nº 450 (Empresa Mafratex); cruzamento das ruas DJ-020 e Ana Brogni e
proximidades da Empresa Martins Têxtil, uma vez que a via encontra-se intransitável,
favorecendo a ocorrência de acidentes com veículos e motocicletas (conforme já ocorrido),
acarretando diversos danos materiais aos condutores. Imagens anexas. d) Conserto da
tubulação na rua LM-006, no bairro Limeira, nas imediações do nº 56, logo após o posto de
combustível; e) Desobstrução da caixa coletora de águas pluviais na rua Benjamin
Constante, nº 77, no bairro São Luiz, em face dos recorrentes alagamentos nas residências
vizinhas. As medidas sugeridas visam atender aos anseios da comunidade e são
necessárias para garantir a segurança e trafegabilidade, evitando transtornos aos
moradores locais e demais usuários da via.
Nº 277/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que proceda o serviço de
roçagem e limpeza da Rua SZ 014, em frente à antiga Associação da Siemsen, bairro São
Luiz. Vale o registro visto que a via está operando em apenas meia pista, pois o mato tomou
conta da outra metade.
Nº 278/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de mensagem ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando que sejam realizados os seguintes serviços de interesse coletivo: a)
Nivelamento da pavimentação existente na rua Luiz Alves Gevaerd, bairro São Luiz,
areamento, patrolamento e gerenciamento de pavimentação por adesão no trecho de chão
batido, que compreende o final da via; b) Desentupimento no sistema de drenagem pluvial
existente na rua GU-019 e na rua Hilário Mattiolli, artérias do bairro Guarani; c) Remoção
urgente de lixo na rua Medeiros, bairro São Pedro, causado pela falta de assistência do
serviço público e limpeza das caixas coletoras de água pluvial da referida via; d) Eliminação
urgente de buracos existentes na rua Walter Barteld, bairro Zantão; e) Patrolamento e
areamento: e.1) No início da rua Floriano Fischer, bairro São Pedro; e.2) No trecho
conhecido popularmente como “Morro dos Dez”, que dá acesso à rodovia Deputado Gentil
Battisti Archer, bairro Santa Luzia; e.3) Em toda extensão da Estrada Geral da Nova Itália,
via conhecida de acesso ao Ribeirão do Meio, Bairro Santa Luzia. As medidas sugeridas
buscam atender o pleito da sociedade que se sente desamparada pela falta do serviço
público em questão.
Nº 279/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito
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Municipal, postulando a realização urgente dos serviços de limpeza do túnel localizado
defronte ao Terminal Balthazar Bohn, à rua Prefeito Germano Schaefer. É necessário a
retirada da água e lama, pois o local está favorecendo à proliferação de mosquitos, bem
como a verificação do sistema de iluminação, para proporcionar aos pedestres uma
passagem subterrânea limpa e segura.
Nº 280/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que proceda a instalação
de uma boca de lobo, defronte à casa de número 248, na Rua Nicolau Lauritzen, bairro
Guarani. Vale o registro visto que a cada chuva, a pista fica alagada nas imediações da
referida residência, em virtude das águas vindas do morro, não havendo local para
escoamento.
Nº 281/2017 do Vereador Marcos Deichmann, CONSIDERANDO que a rua Padre Antônio
Eising, no bairro Azambuja, sofre constantemente com as chuvas e que não houve resposta
quanto às obras do loteamento próximo a via, responsável por todos os danos causados;
CONSIDERANDO que ainda não foi apresentado nenhum planejamento de obras de
macrodrenagem e pavimentação da via, inexistindo meios seguros para circulação de
pedestres e ciclistas; CONSIDERANDO o abandono e a falta de manutenção da via, que se
encontra tomada de barro e lama devido às chuvas, causando riscos aos que por lá
perpassam; CONSIDERANDO que o tráfego na via é intenso, constituindo via de acesso à
grandes bairros da cidade; O Vereador abaixo assinado, com amparo Regimental,
respeitosamente, solicita a esta Digna Presidência, o envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente a limpeza, o reparo e a
reposição da pavimentação provisória da rua Padre Antônio Eising, no bairro Azambuja, em
caráter de urgência, para que os moradores e munícipes possam trafegar na mesma com
segurança, até haver um planejamento de obra definitiva.
Nº 282/2017 do Vereador Marcos Deichmann, envio de mensagem ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando que sejam realizados os seguintes serviços de interesse coletivo: a)
Eliminação de buraco na rua Santa Cruz, defronte ao Mercado Carol, na qual o asfalto
encontra-se desnivelado em relação à tampa metálica do duto subterrâneo; b) Eliminação
de buraco na rua Padre Antônio Eising, defronte à Oficina Mecânica Paraná, na qual o
asfalto encontra-se desnivelado em relação à tampa metálica do duto subterrâneo; c)
Patrolamento e manutenção da tubulação e das bocas de lobo na rua Luiz Machado, artéria
do bairro Nova Trento, que se encontram totalmente danificadas devido às chuvas. As
medidas sugeridas visam atender aos anseios das comunidades e são necessárias para
garantir a segurança e trafegabilidade das vias.
Nº 283/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, envio de mensagem ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente, que proceda a retirada
de entulho e a realização de areamento e patrolamento na parte não pavimentada da rua
Henrique Cabral e Silva, bairro Cedrinho.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA
REQUERIMENTOS
Nº 54/2017 do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn, Considerando que a bacia hidrográfica do
rio Itajaí-Mirim estende-se por todo o espaço territorial do Município; Considerando que esta
situação hidrológica torna o espaço municipal sensível às precipitações pluviométricas;
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Considerando que as históricas enchentes têm demonstrado que as calhas de rios e
ribeirões transbordam, infiltram-se no sistema urbano, invadindo residências e causando
prejuízos a sociedade civil; Considerando que o ribeirão São Pedro, afluente do rio ItajaíMirim, perpassando por toda extensão da rua São Pedro, bairro de mesmo nome, é um
conhecido cursos d'água que aterroriza os moradores ribeirinhos, sempre que a calha
ameaça transbordar; Considerando que, ao longo da história do Município, a famosa vala da
rua São Pedro se constitui em um problema para as famílias que habitam em suas margens;
Considerando que esta história já elegeu Prefeitos, Vereadores e Deputados, Estaduais e
Federais, com as falaciosas promessas de solucionar o problema das enchentes;
Considerando que, na enchente dos últimos dias, o drama se avolumou com o
desmoronamento das margens em vários trechos, ameaçando residências, comprometendo
a pista e o tráfego de veículos. Requer o envio de Mensagem ao Senhor Prefeito Municipal,
solicitando a implantação de galerias, enrocamento ou calha acimentada ao longo de toda
extensão da vala da rua São Pedro, como forma de garantir proteção aos moradores e
qualidade na pista de rolamento.
Nº 55/2017 do Vereador Claudemir Duarte, requer a Concessão da Comenda do Mérito
Literário ao escritor Saulo Adame, reverenciando o lançamento da obra “História de Papel”,
centésima obra de sua autoria.
Nº 56/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, Considerando que a Tenda Cultural,
até recentemente instalada no espaço do Pavilhão de Convenções e Eventos, foi palco de
atividades culturais e recreativas, de cunho pedagógico, endereçada a crianças e
adolescentes da comunidade escolar, bastante festejada pelos estudantes; Considerando
que recentemente, por decisão administrativa, as tratativas não renovaram a continuidade
do Programa, que hoje deixa saudade aos alunos frequentadores; requer a concessão da
Comenda do Mérito Cultural ao Circo Oliver Carminatti, unidade mantenedora da Tenda
Cultural, reconhecendo o brilhante papel desempenhado na promoção de atividades
circenses no município de Brusque.
Nº 57/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer a concessão da Comenda ao
Senhor Otávio Manoel Ferreira Filho, Major da Polícia Militar. A homenagem tem por
objetivo reconhecer os serviços voltados à segurança, pública e no trânsito, e pela iniciativa
de implantar, em 1998, o Programa Educacional de Resistência às Drogas - PROERD, no
Município.
Nº 58/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, requer a concessão da Comenda do
Mérito Institucional ao Sindilojas, pelo transcurso da passagem do Jubileu de Ouro. São
cinco décadas de história do associativismo patronal, que fortaleceu o segmento de real
importância para a consolidação das atividades do comércio lojista e varejista do Município.
Nº 59/2017 do Vereador Marcos Deichmann, requer a concessão da Comenda do Mérito
Institucional ao Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux, popularmente conhecido
como Hospital de Azambuja, pela passagem de 115 anos de fundação a ser comemorado
no próximo dia 29. Trata-se de uma distinção de real mérito dado ao papel histórico que
essa entidade vem desempenhando nos aspectos preventivos e curativos da saúde de
várias gerações da sociedade brusquense.
Nº 60/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, Considerando: a Lei Complementar
nº 241, de 30 de setembro de 2015, que “Dispõe sobre as posturas, organização e
compartilhamento de infraestrutura pelos agentes que exploram os serviços de energia
elétrica e de telecomunicações, e dá outras providências”; Considerando: que a matéria visa
tornar efetiva a ordenação e fiscalização das infraestruturas de rede elétrica e de
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telecomunicações dando eficácia ao Art. 74 da Lei nº 9472/07 - Lei Geral de
Telecomunicações, bem como ao art. 37 da Resolução 73, de 25/11/1998 da ANATEL, não
destoando dos padrões estabelecidos nas normas de engenharia; Considerando: que o Art.
13 da Lei Complementar nº 241/15, estabelece: “O Prefeito Municipal, por meio de decreto
poderá regulamentar o processo de fiscalização, a notificação, a aplicação das penalidades
e demais procedimentos necessários a fiel execução desta lei”; Considerando: a importância
do diploma legal para o Município de Brusque; requer o envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando que proceda com a regulamentação da Lei Complementar
Municipal 241/2015 para implante os controles e fiscalizações necessárias, buscando que a
efetividade da norma seja alcançada.

MOÇÕES
Nº 141/2017 do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn, requer o envio de mensagem
congratulativa ao Senhor Paulo Dietrich, como forma de homenagear os voluntários que
prestaram serviços à Defesa Civil durante as cheias que atingiram o Município nos últimos
dias. É impossível relacionar todas as pessoas ou entidades que em prol do próximo
envidaram esforços buscando o bem comum, desta forma, este Representante Popular
escolhe o Senhor Paulo para em nome de todos os voluntários receber a homenagem
devida.
Nº 142/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, requer o envio de MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES à Defesa Civil, pelo trabalho realizado na prevenção e informação
realizada à população brusquense diante das últimas cheias, na pessoa do Coordenador
Edevilson Cugiki.
Nº 143/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES ao Triatleta Marcos Alexandre da Silveira pela conquista da terceira
colocação do Ironman Internacional de Florianópolis. O feito colocou o brusquense dentre os
melhores triatletas do mundo garantindo vaga para o mundial nos Estados Unidos, que
ocorrerá no mês de outubro no Havaí.
Nº 144/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES aos atletas da AD Brusque/FME/São Luiz que se sagraram vicecampeões na primeira etapa do Campeonato Estadual de Basketball 2017.
Nº 145/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES à Federação Catarinense de Basketball (FCB) e a Trimania que
doaram um cheque no valor de R$20.000,00 para a Federação Catarinense de Basketball
em Cadeira de Rodas (FCBCR). O valor será utilizado para o fomento da modalidade, bem
como para o desenvolvimento das equipes em âmbito estadual. Além do cheque, a FCB
ainda fez a doação de bolas e placares eletrônicos para os atletas do basquete adaptado e
a entrega de uma sede própria à FCBCR, dentro da arena Brusque, emocionando a todos:
atletas, dirigentes, autoridades e o público que compareceu para prestigiar o evento.
Nº 146/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa
ao piloto brusquense Denísio do Nascimento, parabenizando por ter vencido a 2ª etapa do
Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, realizada em Tocantins. Vale registrar que
com a vitória nesta etapa, a equipe brusquense assumiu a liderança geral do principal
campeonato do País. Augurar pleno êxito nas demais etapas com a certeza de que a
sociedade brusquense estará na torcida para que a equipe atue com entusiasmo e
determinação.
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Nº 147/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa
ao Técnico José Carlos Torresani, com votos extensivos aos atletas de futsal do Clube
Esportivo Guarani, parabenizando pelo terceiro ano consecutivo que a equipe está na final
da Copa Catarinense de Futsal, agora pela categoria Sub-13. Registre-se que a final do
Campeonato está marcada para o próximo dia 18, em Balneário Camboriú.
Nº 148/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa
aos atletas abaixo referidos, parabenizando-os pela conquista da terceira colocação no
Campeonato Estadual de Natação, Etapa Joinville, revezamento 4x50 - Medley Mirim: a)
Enzo Wolf Leoni; b) Matheus dos Santos; c) Gabriel Rosin. A homenagem visa reconhecer
os atletas que continuamente levam o nome de Brusque às mais altas posições no esporte
em destaque.
Nº 149/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de Moção de Pesar à família
Albani, pelo falecimento do Senhor Antônio Carlos Albani.
Nº 150/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa
à Guédria Gabriely da Silva Érthal, de 9 anos, eleita Miss Brasil Universo Infantil 2017, no
último dia 10, no Novotel Rio de Janeiro Porto Atlântico. Além deste, Guédria já foi eleita
Miss Brusque infantil, Miss Praias Brasil 2017, além de ter conquistado o prêmio Fashion
Celebrity. Com o título, Guédria participará da etapa internacional do Miss Universo Infantil,
que ocorrerá em setembro, no Perú.
Nº 151/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa
à Direção do Hospital Azambuja, pela implementação do Grupo de Valorização da Vida
(GVV), bem como ao estudante da nona fase de Psicologia da UNIFEBE, Robson Machado,
que teve a ideia de criar o grupo após ter percebido, durante um estágio na Instituição, o alto
índice de suicídio na região de Brusque. A finalidade desse Grupo é implementar terapias,
nas quais as pessoas, com tendências suicidas, possam ter uma orientação psicológica.

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Nº 71/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer o envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações: a) O teleférico da Fundação
Parque Ecológico Zoo Botânico de Brusque encontra-se em funcionamento? b) Caso a
resposta ao item “a)” seja negativa, qual o custo e o cronograma necessários para colocá-lo
em funcionamento? c) Encaminhar um relatório contendo os gastos mensais com
manutenção do teleférico no exercício de 2016; d) Encaminhar um relatório contendo a
arrecadação mensal do teleférico no exercício de 2016. Justificativa: Para fins de
conhecimento e fiscalização.
Nº 72/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer o envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações: - Qual o prazo de atendimento do
IBPLAN para fornecer documentos à comunidade como solicitações para denominação de
vias públicas, pedido de alinhamento de muro e definição de gabaritos? Justificação: Para
fins de conhecimento, haja vista a morosidade na resposta às solicitações da coletividade,
com base no art. 114 da LOM.
Nº 73/2017 dos Vereadores Paulo Rodrigo Sestrem e Leonardo Schmitz, requerem o envio
de expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações: - Se por
ocasião da troca de comando da Secretaria de Obras, o novo titular tomou ciência do
compromisso do governo municipal quanto ao andamento e conclusão das obras de
drenagem das Ruas Henrique Knihs, Paulo Knihs, João Francisco Debatin e Rua Frederico
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Debatin, artérias do bairro Águas Claras, acertadas para o final do ano em curso?
Justificação: Para fins de conhecimento.
Nº 74/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer o envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações instruídas com a documentação: cópia da notificação expedida pelo DGI à empresa contratada que realiza os serviços de
macrodrenagem no Bairro Nova Brasília, face as novas irregularidades encontradas,
conforme nota divulgada pela Prefeitura Municipal. Justificação: Para fins de conhecimento.
Nº 75/2017 do Vereador Marcos Deichmann, requer o envio de expediente ao Diretor
Presidente do SAMAE, solicitando as seguintes Informações com a documentação
pertinente referente a aquisição do sistema de filtração da BIO G? a) Como foi adquirido o
referido sistema? b) Cópia do edital de licitação ou pregão para a compra do filtro; c) Qual o
valor de aquisição? d) Quais os benefícios do sistema de filtração? e) Qual o prazo para
colocar o sistema em funcionamento? f) Apresentação do projeto que justifique a compra do
filtro; g) Se adquirido por meio de doação, qual critério utilizado para receber a doação?
Justificação: Para fins de fiscalização.
Nº 76/2017 do Vereador Marcos Deichmann, requer o envio de expediente ao Diretor
Presidente do SAMAE, solicitando as seguintes Informações: a) Relação de funcionários da
autarquia, relacionando os efetivos e comissionados, função, e seus respectivos salários; b)
Qual o valor que o SAMAE custeia mensalmente com gratificações? c) Quantos
colaboradores foram exonerados no período de Janeiro a Maio de 2017? d) Quantos
colaboradores foram contratados no período de Janeiro a Maio de 2017? Justificação: Para
fins de conhecimento.

INFORMES DA MESA
PARTICIPAÇÃO DO CONVIDADO SENHOR FABIANO AMORIM,
ADMINISTRADOR DO HOSPITAL DE AZAMBUJA.
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – LÍDER DE GOVERNO – LÍDER DA
SITUAÇÃO – LÍDER DA OPOSIÇÃO
INSCRITOS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ver. Leonardo Schmitz;
Ver. Paulo Rodrigo Sestrem;
Ver. Marcos Deichmann;
Ver. Nilson Pereira;
Ver. Deivis da Silva;
Ver. Cleiton Luiz Bittelbrunn;
Ver. Jean Daniel dos Santos Pirola;
Ver. Ivan Roberto Martins.
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ORDEM DO DIA
1) Em discussão e votação única, Projeto de Lei Ordinária nº 26/2017, de origem executiva,
que “DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E
ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE BRUSQUE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS;
2) Em discussão e votação única, Projeto de Lei Ordinária nº 24/2017, de origem legislativa,
que “DENOMINA VIA PÚBLICA RUA VIDAL BOTAMEDI”;
3) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 20/2017, de origem
legislativa, que “DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DA FORMAÇÃO MORAL DE CRIANÇAS
E DE ADOLESCENTES NO ÂMBITO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;
4) Requerimentos nºs 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60/2017;
5) Moções nºs 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150 e 151/2017;
6) Pedidos de Informações nºs 71, 72, 73, 74, 75 e 76/2017.
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