Estado de Santa Catarina

Câmara Municipal de Brusque
Reunião Ordinária do dia 14 de novembro de 2017.
Terça-Feira.

Sebastião Alexandre Isfer de Lima
Claudemir Duarte

- Presidente
- 2º Secretário

Ana Helena Boos
Ciro Francisco Imhof
Deivis da Silva
Ivan Roberto Martins
Leonardo Schmitz
Nilson Pereira
Rogério dos Santos

Celso Carlos Emydio da Silva
Cleiton Luiz Bittelbrunn
Gerson Luis Morelli
Joaquim Costa
Marcos Deichmann
Rafael Nascimento Vargas

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
De Lar Sagrada Família, solicitando auxílio financeiro.
De Executivo, encaminhando as prestações de contas dos meses de agosto e setembro de
2017, da administração direta e indireta do Município de Brusque.
De Grupo de Estudos e Apoio à Adoção, convidando para participar e compor a Mesa de
Autoridades da I Roda de Conversa sobre Acolhimento e Adoção.
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 1214/2017, de autoria do Vereador
Adalmir Ferreira do Amaral, referente à rua Abraão de Souza e Silva.
De Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
informando liberação de recursos financeiros para a Prefeitura Municipal de Brusque.
De Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, informando percentual de reajuste das
mensalidades.
De SAMAE, encaminhando resposta ao ofício nº 1288/2017, de autoria do Vereador Nilson
Pereira, acerca de informações sobre servidores da Autarquia.
De Executivo, encaminhando as leis municipais nºs 4.091/2017 a 4.096/2017.
De Executivo, referindo-se ao Relatório Final da Comissão Especial de Saúde.
De Executivo, convidando para participar da Audiência Pública para apresentação da
proposta do Anteprojeto de Lei que revoga a Lei Complementar nº 25/94.
De UNIFEBE, convidando para participar da inauguração da Estação Inteligente Smight do
Projeto 50 Parcerias Municipais Pelo Clima.
De Comissão de Constituição, Legislação e Redação da Câmara Municipal de 2017,
informando realização de reunião e convidando demais vereadores para participarem do
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evento, no próximo dia 20/11/2017, com início às 16:00 horas, referente ao Projeto de Lei
nº 63/2017.
De Rafael Nascimento Vargas - Vereador, encaminhando solicitação à Mesa Diretora.
De Aline Fagundes da Cunha/Cleber da Silva Mossini - Professores do Curso/SMS
Brusque, solicitando as dependências do Plenário para realizar a Cerimônia de Formatura
do Curso de Formação Inicial do Agente Comunitário de Saúde.

MATÉRIA DO EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 71/2017do Executivo:
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento do Município de
Brusque e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar nº 10/2017do Executivo:
Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no Quadro Permanente de
Pessoal do Poder Executivo de Brusque, definido no Anexo I da Lei Complementar nº 143,
de 31 de agosto de 2009 e alterações, e dá outras providências.
Projeto de Lei Complementar nº 11/2017do Executivo:
Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do Município de Brusque e dá outras
providências.

MATÉRIA DO LEGISLATIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 70/2017 de autoria do Vereador Deivis da Silva:
Altera dispositivos da Lei nº 4.071, de 18 de julho de 2017 que dispõe sobre a proteção da
formação moral de crianças e de adolescentes no âmbito municipal, e dá outras
providências.

INDICAÇÕES
Nº 526/2017 do Vereador Rafael Nascimento Vargas, envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando a realização dos seguintes serviços de interesse da
comunidade: 1) No bairro Planalto: 1.a) Construção de uma Creche no Loteamento
Planalto; 1.b) Reestruturação da Unidade Básica de Saúde do Loteamento Planalto, por
meio da contratação de um profissional de medicina e de Agentes de Saúde, e
fornecimento contínuo de equipamentos, medicamentos e materiais destinados ao
atendimento odontológico; 1.c) Implantação de sinalização, horizontal e vertical, em todas
as artérias do bairro; 1.d) Construção de uma Praça Esportiva no bairro, em parceria com a
Associação dos Moradores - AMLP. 2) Cobertura da quadra esportiva da Escola de
Educação Fundamental Ângelo Dognini, visando proporcionar um local mais seguro e
apropriado à pratica de esportes; 3) Edificação de uma rampa de acesso e de mais salas
de aula na Escola de Ensino Fundamental Paquetá, proporcionando assim mais segurança
e qualidade na educação aos 750 alunos que frequentam o referido espaço; 4) Instalação
de redutores de velocidade na rua 15 de Novembro, no trecho entre as ruas 29 de Julho e
19 de Março e na rua 04 de Agosto, artérias do bairro Limoeiro. Vale registrar que a
iniciativa do Parlamentar tem por intuito atender aos anseios das comunidades locais,
proporcionando a segurança necessária às vias mencionadas.
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Nº 527/2017 do Vereador Rafael Nascimento Vargas, envio de expediente à Agência de
Desenvolvimento Regional e ao DEINFRA, sugerindo a implantação de um redutor de
velocidade nas imediações da Panificadora Sodepan, na Rodovia Antônio Heil. O intuito
deste Legislador é coagir os motoristas a diminuírem a velocidade quando trafegarem pelo
referido trajeto, proporcionando mais segurança aos usuários da via.
Nº 528/2017 do Vereador Sebastião Alexandre Isfer de Lima, envio de expediente ao
Senhor Prefeito Municipal solicitando a realização dos seguintes serviços de interesse
coletivo: a) Eliminação urgente de buracos de grandes proporções na rua Nicolau
Hassman, defronte à Escola de Educação Básica João Hassmann, no bairro Guarani; b)
Adequação de um tubo colocado no passeio da rua Barão do Rio Branco, defronte à antiga
Telesc, de modo a não prejudicar a passagem de pedestres; c) Revisão da pavimentação
asfáltica na rua Humberto Mattiolli, nas imediações do Fórum, uma vez que o asfalto foi
cortado para obras, mas não devidamente recuperado, o que vem dificultando o trânsito na
região.
Nº 529/2017 do Vereador Ciro Francisco Imhof, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo no bairro
Jardim Maluche: a) Reposição de lajotas no capeamento da rua Jorge Lacerda, na altura
das residências de números 65 e 79; b) Reposição de paralelepípedos deslocados na
avenida Júlio Reinoldo Hildebrand, defronte à residência de número 178. As medidas são
necessárias à segurança e bem-estar daquela comunidade.
Nº 530/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando os seguintes serviços de interesse coletivo no Centro: a) Implantação
de um semáforo destinado à travessia de pedestres na rua Rodrigues Alves, na faixa
situada entre a saída dos fundos do Shopping Gracher e a Praça da Cidadania; b)
Eliminação de buraco defronte ao antigo Colégio Honório Miranda, na rua Hercílio Luz, nas
proximidades do semáforo. As situações em comento necessitam de atenção urgente.
Nº 531/2017 do Vereador Rogério dos Santos, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal solicitando que determine ao órgão competente que proceda à duplicação do
trecho municipalizado da Rodovia Antônio Heil, que abrange a ponte próxima à UVEL, até
à rótula defronte à empresa Aradefe Malhas.
Nº 532/2017 da Vereadora Ana Helena Boos, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal solicitando que determine ao órgão competente que proceda com a eliminação
de esgoto a céu aberto existente na rua General Osório, nas imediações do Açougue
Montibeller, no bairro Guarani. A solicitação provém da necessidade de atender aos
residentes na localidade, que se sentem impotentes frente às inúmeras comunicações à
secretaria competente, sem a devida solução.
Nº 533/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando os seguintes serviços de interesse coletivo no bairro Rio Branco: a)
Eliminação de buracos ao longo da via e limpeza das caixas coletoras de águas pluviais
com caminhão hidrojato, na parte baixa da rua Wademar Loschner; b) Eliminação de
buracos em todo o leito da rua Adão Schwartz; c) Substituição da rede de tubulação na rua
Siegmundo Kohler, uma vez que a via cedeu em decorrência da danificação dos tubos lá
existentes. Importa frisar que a situação atual das vias mencionadas está prejudicando o
trânsito local.
Nº 534/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal para solicitar a recolocação das pedras removidas para a realização de obras
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públicas na rua Theodoro Reichert, no bairro Guarani. O intuito do Legislador é favorecer o
trânsito seguro no referido local.
Nº 535/2017 do Vereador Marcos Deichmann, Considerando o número de atropelamentos
de crianças; Considerando que a solicitação já foi apresentada por este vereador;
Considerando que se trata de uma área escolar; Considerando que existem pontos de
carga e descarga do comércio local, dificultando a visibilidade dos condutores;
Considerando que a pavimentação asfáltica da via contribuiu com o aumento da
velocidade dos veículos, requer envio de mensagem ao Senhor Prefeito Municipal,
solicitando novamente a implantação de travessia elevada na Rua Nova Trento em frente
ao CEI Raio de Sol II, e a implantação de tachões redutores de velocidade em frente a
cancha do Bambuzeiro.
Nº 536/2017 do Vereador Marcos Deichmann, Considerando que se trata de uma área
escolar; Considerando que a pavimentação asfáltica da via contribuiu com o aumento da
velocidade dos veículos; Considerando ser uma rua estreita e de difícil visibilidade;
Considerando que a solicitação já foi apresentada por este vereador, requer envio de
mensagem ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando novamente a implantação de
travessia elevada na Rua Luis Vanolli em frente ao CEI Raio de Sol I.
Nº 537/2017 do Vereador Marcos Deichmann, Considerando que a atual situação vivida
pelos moradores; Considerando que a comunidade local sofre com o esgoto a céu aberto,
falta de macrodrenagem, e falta de pavimentação; Considerando que a situação já foi
solicitada e exposta pelos moradores. Considerando que esta solicitação já foi feita por
este vereador, requer envio de mensagem ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando
novamente a reestruturação da rede de esgoto, macrodrenagem e pavimentação da rua
Arlindo Brogni no bairro Dom Joaquim.
Nº 538/2017 do Vereador Deivis da Silva, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que proceda a instalação de
uma faixa de pedestre na Avenida Bepe Rossa, nas proximidades do número 772, entre
Residencial Solarium e o edifício Rio Duplex. A medida visa proporcionar a possibilidade
de instalação de uma escada de acesso à via (faixa), entre os edifícios, criando uma
passagem segura a ser utilizada pelos usuários da passarela e pelos moradores.
Nº 539/2017 do Vereador Rafael Nascimento Vargas, envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando os seguintes serviços de interesse coletivo no Loteamento
Planalto: 1)Implantação de redutores de velocidade no cruzamento das ruas 4 de agosto e
21 de abril; 2) Reparo dos equipamentos ATI instalados na Praça ao lado da Escola de
Ensino Fundamental Ângelo Dognini, em face de desgaste temporal; 3) Patrolamento em
toda a extensão da rua Sebastiana Dognini Gamba; 4) Limpeza, por meio de capinação,
em todas as artérias de chão batido e recuperação do asfalto nas artérias pavimentadas do
Loteamento; 5) Construção de abrigos de passageiros de ônibus na rua 08 de Outubro. A
situação atual das vias demanda de atenção urgente do poder público.
Nº 540/2017 do Vereador Rafael Nascimento Vargas, envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, sugerindo seja verificada, junto à Secretaria Municipal de Educação, a
possibilidade de inclusão da Língua Inglesa no Plano Municipal de Educação, para os anos
iniciais. A iniciativa do Parlamentar tem por intuito promover o enriquecimento do
aprendizado dos alunos desde a sua tenra idade.
Nº 541/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, propondo a realização dos seguintes serviços de interesse da comunidade
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residente no bairro Rio Branco: a) Patrolar e arear urgentemente a Rua Faisão, bem como
incluí-la no Programa de Adesão de Pavimentação Asfáltica; b) Areamento e patrolamento
das Ruas Rouxinol e Beija Flor.
Nº 542/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, reivindicando as seguintes melhorias de interesse coletivo: a) Inclusão da Rua
Leônidas Padilha de Oliveira, bairro Dom Joaquim, no programa de adesão de
pavimentação asfáltica; b) Patrolar e arear urgente a Rua Pedro Cardeal, artéria do bairro
Cedrinho, bem como incluí-la no programa de adesão de pavimentação asfáltica; c)
Nivelamento dos paralelepípedos na Rua João Paulo I, artéria do sistema viário do Bairro
Jardim Maluche; d) Nivelamento da pavimentação a lajotas da Rua JM 006, bairro Jardim
Maluche, face a precariedade da pista de rolamento.
Nº 543/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando a implantação da tubulação nas Ruas José Winter e Antônio Erbs, no
bairro Nova Brasília. Importante mencionar que os tubos já estão no local, necessitando
que a Secretaria de Obras complemente o serviço.
Aqueles moradores pleiteiam por urgência nesta obra, haja vista a proximidade do verão,
época de chuvas torrenciais que causam alagamentos nas referidas vias públicas.
Nº 544/2017 da Vereadora Ana Helena Boos, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que passe a disponibilizar o
serviço de transporte escolar para os alunos da Escola de Ensino Fundamental Rio
Branco, no bairro de mesmo nome. Trata-se de solicitação antiga e reiterada dos pais e
professores do referido educandário, necessária para garantir o acesso à educação.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA
REQUERIMENTOS
Nº 165/2017 da Vereadora Ana Helena Boos, requer o envio de Mensagem ao Diretor do
Instituto Médico Legal de Santa Catarina, com cópia à ADR Brusque, para que proceda à
nomeação de mais dois médicos legistas para o IML de Brusque, a fim de suprir a
demanda de trabalho hoje existente. A solicitação já foi veiculada por intermédio do
Requerimento nº 50, de 6 de junho do corrente, sem respostas por parte do Instituto, o que
justifica a sua reiteração. Vale lembrar que há mais de um ano o IML conta com apenas
um único médico e dois funcionários, o que vem prejudicando não só o regular
atendimento da demanda, mas também o exercício de direitos trabalhistas, como férias.
Nº 166/2017 do Vereador Nilson Pereira, requer o envio de expediente ao Diretor do CEJA,
Senhor Paulo Sergio Batista Pereira, convidando-o a participar de uma Reunião Ordinária
para discorrer sobre as atividades desenvolvidas pelo Centro de Educação de Jovens e
Adultos.

MOÇÕES
Nº 366/2017 da Vereadora Ana Helena Boos, requer o envio de mensagem aos Senhores
Almir Feller, Aloísio Buss e Celso Luiz Teixeira, com as congratulações desta Casa, pela
exposição do Jornal Alternativo Cogumelo Atômico, nas dependências da Livraria Graf,
entre os dias 04 a 18 de novembro. Trata-se de um periódico que esteve em atividade
entre os anos de 1974 a 1977, dando significativa contribuição para o jornalismo local.
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Denota-se de um resgate significativo por contar a história de Brusque no varejo
jornalístico.
Nº 367/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem ao SESC
Escola, com as congratulações desta Casa aos professores e alunos das turmas do 1º ao
5º ano do fundamental 1, pela realização da Feira dos Jovens Empreendedores Primeiros
Passos - JEPP, no dia 05 do mês em curso. Trata-se de uma atividade cujo projeto foi
desenvolvido no decorrer das aulas, com o intuito de ensinar aos alunos o
empreendedorismo, colocando-os como protagonistas e integrantes do processo
educacional. Durante a feira foram inaugurados negócios planejados pelos alunos, com
grande diversidade de lojinhas, assim como a comercialização de aromatizantes e de
brinquedos confeccionados com materiais reutilizados.
Nº 368/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem a Senhora
Ana Maria de Souza, com as congratulações desta Casa, por assumir a campanha que
incentiva a adoção de filhotes de animais, por meio de ensaios newborn. O
reconhecimento institucional tem como fim estimular e incentivar o bom exemplo, diante de
tanto descaso no trato de animais domésticos, principalmente cães e gatos.
Nº 369/2017 da Vereadora Ana Helena Boos, requer o envio de Moção de Pesar à família
Machado, pelo falecimento da Senhora Dorvalina Machado, em 04/11/2017. Enviar
correspondência para o Senhor Dejair Machado (filho).
Nº 370/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, requer o envio de MOÇÃO DE PESAR à
família Troian, pelo falecimento do jovem Felipe Kauan Troian. Enviar correspondência
para: Senhor Gilvane José Troian (Pai).
Nº 371/2017 do Vereador Deivis da Silva, requer o envio de mensagem ao
Superintendente da Fundação Municipal de Esportes, Senhor Ademir Luiz de Souza,
extensiva a todos os colaboradores, apresentando as congratulações desta Casa pelo
brilhante desempenho da delegação brusquense na 57ª edição do JASC, ao conquistar o
10º lugar na classificação geral dos Jogos Abertos de Chapecó.
Nº 372/2017 do Vereador Deivis da Silva, requer o envio de mensagem ao Senhor
Eduardo Henrique Gohr, treinador da equipe de Ciclismo, com as congratulações desta
Casa pelo brilhante desempenho dos atletas brusquenses, ao arrebatarem o título máximo,
na 57º edição dos Jogos Abertos de Chapecó.
Nº 373/2017 do Vereador Deivis da Silva, requer o envio de mensagem ao Senhor
Alexandre Barros da Rocha, treinador da equipe de Basquete, com as congratulações
desta Casa pelo excelente desempenho dos atletas brusquenses, ao conquistarem o
primeiro lugar na 57º edição dos Jogos Abertos de Chapecó.

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Nº 165/2017 do Vereador Marcos Deichmann, requer o envio de expediente ao Diretor
Presidente do SAMAE, solicitando as seguintes Informações e documentos: a) Controle
mensal de todos os sistemas de abastecimento de água que são enviados para a vigilância
sanitária e AGIR, no período de janeiro a outubro de 2017; b) Cópia dos Relatórios de
Limpeza de todos os reservatórios de abastecimento de água do município; c) Relatório de
gastos com processos jurídicos, realizados por empresas de advocacia terceirizadas
contratadas pelo SAMAE, relacionando o processo, os custos, os escritórios e os
profissionais responsáveis, no período de 2015 a 2017. Justificativa: Para fins de
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conhecimento e fiscalização do poder legislativo.
Nº 166/2017 do Vereador Marcos Deichmann, requer o envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações e documentos: a) Relatórios de
controle de análise de água de todos os sistemas de abastecimento de água enviados pelo
SAMAE à Vigilância Sanitária no período de janeiro a outubro de 2017. Justificativa: Para
fins de conhecimento.
Nº 167/2017 do Vereador Claudemir Duarte, requer o envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações e documentos: - Relação dos
bens e respectivos beneficiários dos imóveis desapropriados por iniciativa da Defesa Civil,
a partir de janeiro/2018; - Relação contendo a destinação específica e utilidade que se deu
a cada imóvel. Justificativa: Para fins de conhecimento.
Nº 168/2017 do Vereador Claudemir Duarte, CONSIDERANDO a decisão do governo
municipal de Brusque, através do Senhor Prefeito, de requerer ao município de Guabiruba
a devolução da escultura “O Semeador”, doada pela Prefeitura de Brusque àquele
município no passado; CONSIDERANDO que a fundamentação apresentada pelo Senhor
Prefeito para tanto é a de que o retorno da escultura foi exigido pelo Governo Federal, que
analisa a prestação de contas do município, no que tange aos recursos federais utilizados
em edição do Simpósio de Esculturas, requer o envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando as seguintes Informações e Documentos: a) Cópia da solicitação
enviada ao município de Guabiruba, pelo meio da qual se requereu a devolução da
escultura “O Semeador”; b) Por qual motivo requereu o Governo Federal o retorno da
escultura “O Semeador”? Enviar cópia do documento do Governo Federal (Prestação de
Contas), por meio do qual foi requerido à Prefeitura de Brusque o retorno da referida
escultura; c) Cópia integral da prestação de contas ao Governo Federal dos recursos
utilizados no Simpósio de Esculturas. Justificativa: Para fins de conhecimento, fiscalização
e esclarecimentos à comunidade.

INFORMES DA MESA
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – LÍDER DE GOVERNO – LÍDER DA
SITUAÇÃO – LÍDER DA OPOSIÇÃO
INSCRITOS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ver. Nilson Pereira (04 minutos);
Ver. Leonardo Schmitz;
Ver. Deivis da Silva;
Ver. Marcos Deichmann;
Ver. Rogério dos Santos;
Ver. Claudemir Duarte;
Ver. Gerson Luiz Morelli;

ORDEM DO DIA
1) Em discussão e votação única, Projeto de Lei Ordinária nº 64/2017, de origem
legislativa, que “DENOMINA VIA PÚBLICA RUA JOÃO PRADELA”;
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2) Em discussão e votação única, Projeto de Lei Ordinária nº 68/2017, de origem
legislativa, que “DENOMINA VIA PÚBLICA RUA JOSEPHINA HECKERT”
3) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei Complementar nº 05/2017, de origem
executiva, que “ACRESCENTA § 3º AO ART. 18 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 143/09,
ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 162, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2010
E Nº 174, DE 20 DE SETEMBRO DE 2011, QUE TRATA DO PLANO DE CARGOS E
CARREIRAS DO PODER EXECUTIVO, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES”;
4) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei Complementar nº 06/2017, de origem
executiva, que “ACRESCENTA § 2º AO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 144, DE 31
DE AGOSTO DE 2009, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 201, DE 17 DE
DEZEMBRO DE 2012, QUE CRIOU O INSTITUTO BRUSQUENSE DE PLANEJAMENTO
– IBPLAN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;
5) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei Complementar nº 07/2017, de origem
executiva, que “ACRESCENTA § 2º AO ART. 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 145, DE 31
DE AGOSTO DE 2009, QUE INSTITUIU A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS“;
6) Requerimentos nºs 160, 161, 163, 164, 165 e 166/2017;
7) Moções nºs 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368,
371, 372 e 373/2017.
8) Pedidos de Informações nºs 162, 163, 164, 165, 166, 167 e 168/2017.
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