Estado de Santa Catarina

Câmara Municipal de Brusque
Reunião Ordinária do dia 12 de junho de 2018.
Terça-Feira.
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André Rezini
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José Zancanaro
Marcos Deichmann

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Do Executivo, encaminhando reposta ao ofício nº 390/2018, de autoria do Vereador Jean
Daniel dos Santos Pirola, acerca dos Projetos do PAC executados nos bairros Limeira, São
Luiz, Santa Rita, Santa Terezinha e Azambuja.
Do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, solicitando autorização para utilizar as
dependências do Plenário no dia 20 de junho de 2018, a partir das 18:00 horas.
Do SAMAE, do Diretor Presidente Roberto Bolognini, encaminhando resposta a
requerimento de autoria do Vereador Marcos Deichmann, e solicitando dispensa de
comparecimento a esta Casa para prestar depoimento.
Da AMMVI, convidando para participar do I Fórum regional do Envelhecimento Ativo e
Sustentável do Vale do Itajaí.
Do Executivo, encaminhando cópias das leis municipais nº 4.127/2018 a 4.130/2018.
Da Comissão Executiva/Câmara Municipal, encaminhando Balancete de Prestação de
Contas referente ao mês de maio/2018.
Do Gabinete do Vereador Paulo Sestrem, solicitando as dependências do Plenário para
realização de evento, no próximo dia 09 de julho de 2018, das 08:00 às 16:00 horas.
Do Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 18/2018, da Comissão de Constituição,
Legislação e Redação, acompanhada do Demonstrativo do Limite de Endividamento.
Do SENAC, convidando para participar da cerimônia de formatura de cursos Técnicos.
Do Tribunal de Contas, convidando para participar do XVIII Ciclo de Estudos de Controle
Público da Administração Municipal.
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Do GRUPIA - Grupo de Proteção da Infância e Adolescência de Brusque, convidando para
participar de Assembleia.

MATÉRIA DO EXECUTIVO
Projeto de Lei Complementar nº 4/2018:
Dá nova redação ao caput e item 5 da alínea a do § 1º do art. 67, acrescenta categoria 20
ao Anexo X da Lei Complementar Municipal nº 143, de 31 de agosto de 2009, que trata dos
cargos de Motorista, Operador de Máquina e Mecânico da Autarquia SAMAE, e dá outras
providências.
Projeto de Lei Complementar nº 5/2018:
Dispõe sobre a devolução de valores do IPTU/2018 recolhidos ao Município, nos termos do
Decreto 8.090, de 22 de janeiro de 2018, revogado pelo Decreto 8.108, de 01 de março de
2018, e dá outras providências.
Projeto de Lei Ordinária nº 26/2018:
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento do Município de
Brusque e dá outras providências.

MATÉRIA DO LEGISLATIVO
Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 1/2018 de autoria da Comissão Especial de
Reformulação do Regimento Interno:
Altera o § 1º e inclui o § 4º ao artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Brusque.
Projeto de Lei Ordinária nº 25/2018 de autoria dos Vereadores Ana Helena Boos e Marcos
Deichmann:
Obriga restaurantes, lanchonetes, bares, similares e vendedores ambulantes do município
do Brusque a usarem e fornecerem canudos de papel biodegradável e/ou reciclável
individual e hermeticamente embalados com material semelhante aos consumidores, e dá
outras providências.
Projeto de Decreto nº 3/2018 de autoria do Vereador Ivan Roberto Martins:
Concede Título de Cidadã Honorária.
Projeto de Resolução nº 6/2018 de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e
Redação:
Concede licença ao Vereador Ivan Roberto Martins.
Projeto de Resolução nº 7/2018 de autoria do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem:
Institui a Comenda do Mérito Matrimonial.

INDICAÇÕES
Nº 226/2018 da Vereadora Ana Helena Boos, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal solicitando a realização dos serviços de desobstrução de bocas de lobo, roçagem
e patrolamento na rua Santos, no bairro Cerâmica Reis, visto que em virtude da falta de
manutenção, a via encontra-se praticamente intransitável.
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Nº 227/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal para solicitar o que segue: 1) Adoção de medidas que visem proporcionar maior
transparência dos processos licitatórios, como ocorrido em outros municípios da região,
possibilitando o acompanhamento, pelos cidadãos, de todos os trâmites das licitações em
curso; 2) Recapeamento da pavimentação na rua Alberto Muller, artéria do bairro Limeira.
As medidas apresentadas vão ao encontro dos anseios da comunidade brusquense.
Nº 228/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando a poda de árvores nos seguintes locais: a) Rua 25 de Julho, bairro
Planalto, em frente ao nº 220, haja vista os galhos estarem muito próximos à fiação; b) Rua
Tecelões de Lodz, no bairro Santa Rita, em função das luminárias da praça estarem sendo
obstruídas pelos galhos, prejudicando a iluminação.
Nº 229/2018 do Vereador Joaquim Costa, envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal,
solicitando que determine ao órgão competente que proceda com a pavimentação asfáltica
ao final da rua Luiz Machado, bairro Azambuja. Oportunamente este Representante Popular
manifesta o agradecimento pelas contínuas indicações atendidas, em especial às
solicitações de melhorias efetuadas para a rua AZ-008 e a rua Nova Trento.
Nº 230/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal para pleitear a adoção de medidas que visem adequar a situação ocasionada pela
existência de uma placa comercial na cabeceira da ponte do bairro Guarani, entroncamento
com rua General Osório. A referida placa vem prejudicando consideravelmente o trânsito
local, por dificultar a visibilidade dos condutores, já tendo inclusive acarretado a ocorrência
de acidentes.
Nº 231/2018 do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn, envio de mensagem ao Senhor Prefeito
Municipal, pleiteando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo: 1)
Patrolamento e areamento nas ruas Orlando Imhof e Luiz Imhof, artérias do bairro São
Pedro; 2) Substituição da tubulação da rua Orides Schwartz, no bairro Guarani; 3)
Recapeamento da pavimentação asfáltica na rua Hélio Imhof, nas proximidades da rótula da
rua São Leopoldo, no bairro São Pedro. As medidas são de suma importância à segurança
e bem-estar das comunidades locais.
Nº 232/2018 do Vereador Marcos Deichmann, envio de mensagem ao Senhor Prefeito
Municipal, pleiteando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo: a)
Recolocação das tachas com elementos catadióptricos (reflexivos), ao longo da ciclo-faixa
existente na avenida Primeiro de Maio, que foram retirados durante as obras pavimentação;
b) Instalação de tachões redutores de velocidade nas vias que fazem intersecção com a
rotatória existente na avenida Primeiro de Maio e rua nova Trento. As medidas se fazem
necessárias para garantir a sinalização necessária à via, bem como à segurança dos que se
utilizam destas.
Nº 233/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de mensagem ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo no bairro Rio
Branco: 1)
Patrolamento e areamento no final das vias de estrada de chão, na rua
Varginha; 2) Patrolamento e areamento em todo o leito da rua Gilberto Hassmann; 3)
Eliminação de buracos a cerca de 50 metros após o número 70, na rua Adão Schwartz; 4)
Nivelamento da pavimentação a lajotas em toda a rua Siegmundo Kohler; 5) Patrolamento e
areamento na rua Alberto Petermann.
Nº 234/2018 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que realize serviços de
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patrolamento e areamento na rua DJ-042, no bairro Dom Joaquim. A Secretaria de obras
esteve recentemente no local, mas a via permanece intransitável, com muita lama e
buracos, necessitando de uma solução efetiva.
Nº 235/2018 do Vereador Claudemir Duarte, envio de mensagem ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo: a)
Realização de estudos técnicos objetivando a instalação de faixa elevada para travessia de
pedestres, nos padrões estabelecidos pela Resolução Nº 495/2014 do CONTRAN, em frente
à EEB Lions Clube Companheiro Oscar Maluche; b) Proceder a recuperação do muro da
existente na Escola acima citada, que encontra-se em estado precário há várias gestões
municipais; c) Gerenciamento do Programa de Pavimentação por Adesão rua Umbelino
Jose Reis, bairro Cerâmica Reis.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA
REQUERIMENTOS
Nº 46/2018 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, requer o envio de mensagem ao
Senhor Prefeito Municipal, solicitando que conclame um debate com a participação de
produtores rurais e artesanais, visando a elaboração de Projeto de Lei, com o intuito de
adotar medidas de estimulo às atividades produtivas local, através de feiras e concessões
de espaços físicos nas festas municipais, atribuindo isenções ou subsídios para a
manutenção das áreas destinadas aos eventos. A proposição visa criar um ambiente de
discussão, a fim de buscar ações, semelhantes às que ocorrem em municípios vizinhos, que
promovam a participação do Poder Público, incentivando estas atividades, que trazem
incontáveis melhorias no desenvolvimento social da população e benefícios imensuráveis ao
Município. É buscando favorecer a produção municipal, promover o desenvolvimento local e
a melhoria da qualidade de vida da população, gerando renda, preservando e difundindo as
artes e a cultura regional, construindo pontes entre os que produzem e os que consomem,
que este Representante Popular solicita o apoio dos nobres pares na aprovação da presente
proposição, bem como ao Executivo para a persecução do pleito.
Nº 47/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, Considerando a representatividade da área
têxtil para o desenvolvimento do nosso município; Considerando que Brusque e região
possuem artistas atuantes nos mais diversos campos; Considerando que, cada vez mais, os
espaços públicos se abstêm de enaltecer a cultura e arte locais; Considerando, por final, a
importância de a nova geração conhecer a história de nossa cidade, este Vereador solicita o
envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal pleiteando a realização, por meio da
Fundação Cultural de Brusque, de um projeto ou concurso que vise a realização de pintura
temática, preferencialmente resgatando passagens significativas da nossa história, desde os
tempos coloniais. Outrossim, sugere-se como local para realização das pinturas os
paredões existentes às margens da rua Henrique Rosin e Avenida Beira Rio, e da Ponte
Estaiada Irineu Bornhausen com a Beira Rio, por serem espaços de grande visibilidade, que
proporcionarão destaque aos artistas locais.
Nº 48/2018 do Vereador Ivan Roberto Martins, requer a Vossa Excelência, após ouvido o
Plenário, que seja dada a tramitação legal em pedido de licença de sua autoria, para tratar
de assuntos particulares, por trinta dias, no período de 16/06/2018 a 15/07/2018.
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MOÇÕES
Nº 125/2018 da Vereadora Ana Helena Boos, requer o envio de MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES à Dra. Flávia Gonçalves Cordeiro, parabenizando-a pela condução ao
cargo de Delegada de Polícia Civil da Comarca de Brusque. Esta Representante Popular
deseja sucesso a Servidora, manifestando-se jubilosa pelo feito, o qual demonstra a
capacidade feminina em atuar nos diversos nichos sociais.
Nº 126/2018 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, requer o envio de MOÇÃO DE
PESAR à família Gesser, pelo falecimento do Senhor Marcelo Gesser, ocorrido no último
sábado.
Nº 127/2018 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, requer o envio de MOÇÃO DE
PESAR à família Bertoldi, pelo falecimento do Senhor Luiz Bertoldi, ocorrido em 10/06/2018.
Nº 128/2018 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, requer o envio de MOÇÃO DE
PESAR à família Horner, pelo falecimento da Senhora Sonia Regina Fischer Horner.

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Nº 52/2018 do Vereador Claudemir Duarte, requer o envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando a seguinte Informação pertinente à rua Augusta Benta de Mello,
artéria do bairro Águas Claras, munida da respectiva documentação: a) Qual a previsão
para finalização das obras de pavimentação a concreto na via? Justificação: para fins de
conhecimento e esclarecimentos à comunidade local.
Nº 53/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer o envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações: a) Cronograma de execução das
obras de macrodrenagem no bairro Nova Brasília, demonstrando o estágio atual e os prazos
para conclusão das demais etapas. b) Detalhar com a maior especificidade possível as
ações a inerentes a rua Osvaldo Niebuhr e a região conhecida como Bacia. Justificativa:
para fins de fiscalização.
Nº 54/2018 do Vereador Ivan Roberto Martins, Considerando a realização por particulares
dos serviços públicos de remoção por guincho, depósito e guarda de veículos, REQUER,
com amparo no artigo 117 e 122, incisos IV e XII da Resolução 6/2004, após ouvido o
plenário, seja oficiado o Poder Executivo através de seu representante legal, para prestar as
seguintes informações: 1) Qual o instrumento legal que disciplina a possibilidade de
concessão da prestação dos serviços públicos de remoção por guincho, depósito e guarda
de veículos a particulares, no município de Brusque? 2) Qual a lei ou outro instrumento legal
que definiu os valores que são cobrados a título de taxa de remoção por guincho, depósito e
guarda de veículos, bem como das atualizações ocorridas? 3) De que forma foi efetuada a
fixação dos valores cobrados relativos aos serviços dispostos na Concorrência Pública
001/2009 B-Trans e no Termo de Concessão nº 19/2010? 4) Enviar cópia dos instrumentos
legais e demais documentos relacionados nos itens “1”, “2” e “3” acima e também cópia
integral do procedimento licitatório na modalidade de Concorrência Pública nº 001/2009 BTrans, Termo de Concessão nº 19/2010 e demais aditivos e renovações que se sucederam
após estes instrumentos. Justificativa: Para fins de fiscalização.
Nº 55/2018 do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn, requer o envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando a seguinte Informação: · Quando ficarão
prontas
as
carteirinhas de transporte escolar dos estudantes da rede municipal de ensino? Justificação:
Para fins de conhecimento e esclarecimentos à comunidade.
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Nº 56/2018 do Vereador José Zancanaro, requer o envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando as seguintes Informações pertinentes à contratação de voluntários
para atuarem nas diversas áreas, com ênfase na área da educação: 1) Qual a
fundamentação legal para as referidas contratações? 2) Existem convênios com algumas
entidades? Se sim, enviar cópias dos mesmos; 3) Informar quais os procedimentos
adotados em torno da contratação em tela, tais como: forma de pagamento; critérios de
admissão e formação dos profissionais; 4) Encaminhar relação contendo o nome de todos
os voluntários contratados, informando o local de atuação. Encaminhar as cópias dos
respectivos contratos. Justificação: para fins de conhecimento e esclarecimentos à
comunidade local.
Nº 57/2018 da Vereadora Ana Helena Boos, requer o envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações: - Existe projeto ou previsão para a
realização de pavimentação asfáltica na Rua Pastor Sandrescky? (caso a resposta for
positiva, encaminhar a esta Casa o cronograma de planejamento e execução). Justificação:
para fins de conhecimento.
Nº 58/2018 do Vereador Marcos Deichmann, Considerando que hoje a água tratada
encanada se estende até certo ponto da rua Otaviano Rosa, no bairro Cedro Alto;
Considerando que se verificou que as obras do PAC se estenderão praticamente até o final
da rua, com drenagem, pavimentação asfáltica, passeio e pontes; Considerando que em tal
projeto não fora realizada a extensão da distribuição de água tratada e encanada ao longo
das obras; requer o envio de expediente ao Diretor Presidente do SAMAE, solicitando as
seguintes informações: 1- Qual ETA abastece a comunidade da rua Otaviano Rosa, no
bairro Cedro Alto? 2- Existe algum projeto para extensão da distribuição de água tratada
para essa localidade? Se sim, até que ponto da localidade está projetado? Qual prazo para
execução do projeto? 3- O projeto das obras do PAC que estão sendo realizadas não
contemplava a distribuição da rede de água tratada em seu objeto? 4- Encaminhar cópia
dos mapas de rede de água existentes na rua Otaviano Rosa. 7- Encaminhar cópia do
projeto de ampliação da rede de distribuição, se houver. Justificação: Para fins de
fiscalização e conhecimento.

INFORMES DA MESA
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – LÍDER DE GOVERNO – LÍDER DA
SITUAÇÃO – LÍDER DA OPOSIÇÃO
INSCRITOS
1) Ver. Paulo Rodrigo Sestrem;
2) Ver. José Zancanaro;
3) Ver. Alessandro André Moreira Simas;
4) Ver. Sebastião Alexandre Isfer de Lima;
5) Ver. Marcos Deichmann;
6) Verª. Ana Helena Boos;
7) Ver. Ivan Roberto Martins;
8) Ver. Jean Daniel dos Santos Pirola;
9) Ver. Claudemir Duarte;
10) Ver. Gerson Luis Morelli
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ORDEM DO DIA
1) Em discussão e votação única, Projeto de Resolução nº 06/2018, de origem legislativa,
que “Concede licença ao Vereador Ivan Roberto Martins”;
2) Em discussão e votação única, Projeto de Decreto nº 01/2018, de origem legislativa, que
“Autoriza a Transferência de Bens Móveis considerados inservíveis para os serviços da
Câmara Municipal para a Prefeitura Municipal”;
3) Em discussão e votação única, Projeto de Decreto nº 02/2018, de origem legislativa, que
“Autoriza a baixa de Bens Móveis considerados inservíveis para os serviços da Câmara
Municipal”;
4) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 20/2018, de origem
executiva, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do
Brasil S.A., e dá outras providências”;
5) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 40/2017, de origem
executiva, que “Dispõe sobre a implantação do sistema de estacionamento rotativo
controlado pago nas vias públicas municipais, denominado ‘Área Azul’, revoga a Lei nº
1.501, de 7 de julho de 1989, bem como os Decretos correspondentes, e dá outras
providências”;
6) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 07/2018, de origem
legislativa, que “Dispõe sobre a divulgação do cronograma semanal das atividades da
Secretaria de Obras do Município de Brusque”;
1) Requerimentos nºs 46 e 47/2018;
2) Moção nº 125/2018;
3) Pedidos de Informações nºs 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58/2018.
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