Estado de Santa Catarina

Câmara Municipal de Brusque
Reunião Ordinária do dia 13 de março de 2018.
Terça-Feira.
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Cleiton Luiz Bittelbrunn
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Deivis da Silva
Ivan Roberto Martins
Joaquim Costa
Leonardo Schmitz
Rogério dos Santos

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
De Associação Brusquense de Orquidófilos e Amadores de Plantas, convidando para
participar da abertura da 15ª Exposição Estadual de Orquídeas Labiatas, Plantas
Ornamentais, Flores, Bonsais, Artesanato e Variedades.
De SINTRICOMB, manifestando cumprimentos pela composição da nova Mesa
Diretora.
Da Secretaria de Assistência Social e Habitação, solicitando o cancelamento da
reserva do Plenário para o dia 14/03/2018.
De Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
informando a liberação de recursos financeiros para a Prefeitura Municipal de
Brusque.
De SINSEB, encaminhando Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical.
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 1461/2017, de autoria da
Vereadora Ana Helena Boos, denominando os servidores exonerados em
decorrência da aplicação da Lei do Nepotismo.
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 1554/2017, de autoria dos
Vereadores Ana Helena Boos e Marcos Deichmann, a respeito da ação fiscalizatória
promovida em face de vendedores ambulantes.
De Associação de Moradores da rua Nova Trento, solicitando o atestado de
funcionamento para o ano de 2018.
De Associação de Moradores da rua Nova Trento, comunicando a formação da nova
Diretoria para o biênio 2017/2019.
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De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 82/2018, de autoria do Vereador
Cleiton Luiz Bittelbrunn, reportando-se ao cronograma de pavimentação asfáltica da
rua Augusto Bento Mello.
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 84/2018, de autoria do Vereador
Paulo Rodrigo Sestrem, reportando-se sobre a pavimentação asfáltica e sistema de
drenagem da rua Augusto Klapoth.
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 100/2018, de autoria da
Vereadora Ana Helena Boos, relativo ao cronograma de execução da obra da ponte
Rio Branco.
De Associação Cultural Italiana de Guabiruba, convidando para a 8ª Festa Italiana de
Guabiruba.
De Executivo, referente à ressarcimento de cessão de Servidor.
De Comissão Executiva/Câmara Municipal, encaminhando balancete de Prestação
de Contas do mês de fevereiro.

MATÉRIA DO EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 5/2018 do Executivo:
Desafeta área pública de sua destinação primitiva e autoriza a sua doação à Mitra
Metropolitana de Florianópolis / Paróquia São Luiz Gonzaga - Brusque, e dá outras
providências.

MATÉRIA DO LEGISLATIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 4/2018 de autoria do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn:
Denomina Via Pública rua Leonardo Pedro Voss.
Projeto de Resolução nº 2/2018 de autoria dos Vereadores Marcos Deichmann e Ana
Helena Boos:
Altera a alínea “a” do parágrafo 1º do art. 50 da Resolução nº 06/2004, que “Dispõe
sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Brusque”.

INDICAÇÕES
Nº 81/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que proceda com a
fiscalização dos passeios existentes nas ruas do Centro I, notificando aos
proprietários que se encontram de forma irregular para que se adequem às normas
existentes, ou promovendo ações neste sentido. Vale ressaltar que a Lei
Complementar Nº 140/2008, que institui o Código de Obras do Município de Brusque
e dá outras providências, em seu art. 20 determina que todo terreno, edificado ou
não, localizado em ruas pavimentadas ou com meio-fio, deverá ter passeio em toda a
extensão da testada, cuja construção, reforma e manutenção dos passeios é de
responsabilidade do proprietário do imóvel, respeitando as normas e critérios
estabelecidos pelo Município.
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Nº 82/2018 da Vereadora Ana Helena Boos, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que proceda com o
nivelamento dos paralelepípedos da rua Padre Lux, no bairro Azambuja. Trata-se de
via com grande fluxo de veículos, sendo certo que a precariedade da pavimentação
vem colocando em risco a segurança dos que por lá transitam diariamente.
Nº 83/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando a realização dos seguintes serviços de interesse
coletivo: (a) Revisão da iluminação pública, com a substituição de lâmpadas
queimadas, na região localizada entre os bairros Nova Brasília e Limeira; (b)
Limpeza das vias, com a eliminação da vegetação rasteira, no loteamento Dom
Nelson, no bairro Limeira Baixa.
Nº 84/2018 do Vereador Ivan Roberto Martins, envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que efetue a
notificação do proprietário do imóvel onde encontra-se localizada a empresa FREDY
PNEUS, localizada na avenida Otto Renaux, nº 445, bairro São Luiz, para que efetue
a imediata desobstrução do passeio público. Recentemente foi construído um jardim
sobre o passeio, conforme foto em anexo, fazendo com que os pedestres ou tenham
que transitar em torno da empresa lá estabelecida, ou tenham que caminhar na pista
de rolamento, colocando assim em risco suas vidas. A medida se faz urgente,
considerando o acima exposto e a ilegalidade da obra, em total afronta ao plano
Diretor do Município.
Nº 85/2018 do Vereador Ivan Roberto Martins, envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que efetue a
notificação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, na pessoa de seu
responsável, para que efetue a manutenção do antigo prédio dos Correios no Centro,
que é de sua propriedade. A medida é salutar e urgente, visto que além do estado de
abandono total da edificação, o local ainda serve de abrigo para moradores de rua.
No expediente deverá constar ainda a faculdade de o ente doar o imóvel ao
Município caso não tenha condições de efetuar as manutenções e cuidados
necessários com seu patrimônio.
Nº 86/2018 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, envio de expediente ao
Senhor Prefeito Municipal, solicitando o envio do anteprojeto de lei anexo, que
“Autoriza o Poder Público Municipal a permitir a utilização de pessoal, veículos e
equipamentos públicos na realização de serviços em favor de particulares atingidos
por fenômenos naturais”. A finalidade principal da iniciativa é sugerir ao Executivo
que viabilize uma forma de atender a parcela carente da população que
constantemente é atingida com fenômenos naturais, tais como cheias, deslizamentos
de terras, vendavais, quedas de árvores, entre outros. Acatando a presente
proposição, certamente o Executivo estará agindo em prol da população brusquense,
em especial das pessoas mais necessitadas, auxiliando-as em seu momento de
maior vulnerabilidade social.
Nº 87/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando a realização das seguintes obras e serviços de interesse
coletivo no bairro Águas Claras: a) Eliminação de buraco na via asfáltica defronte ao
número 159, na rua Luiz Eccel; b) Patrolamento na rua Luiz Mafra; c) Nivelamento
urgente nas pedras de lajota na rua Wanda Kreidlow; d) Enrocamento na cabeceira
da ponte, na entrada da rua PA-001; e) Nivelamento dos paralelepípedos e
desassoreamento de toda a vala, até o alcance da máquina, na rua Augusto Klapoth;
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f) Patrolamento urgente nas ruas João Batista Debatin e Frederico Debatin. Vale
ressaltar que se tratam de aspirações das referidas comunidades.
Nº 88/2018 da Vereadora Ana Helena Boos, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que proceda a
revitalização da pintura da faixa de pedestres existente na rua General Osório, nas
proximidades da ponte de acesso ao Clube Esportivo Guaraní.
Nº 89/2018 do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn, envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que proceda com
a eliminação de buracos existentes nas seguintes localidades: a) Rua São Leopoldo,
nas proximidades do nº 52, bairro São Pedro; b) Em frente ao estacionamento do
Pavilhão de Eventos Maria Celina Vidotto Imohf; c) Entroncamento entre a rua Oscár
Carlos Müler com avenida Bepe Rosa. As medidas visam garantir a infraestrutura
adequada àquelas localidades.
Nº 90/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, pleiteando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo no
bairro Santa Luzia: a) Reconstrução da pavimentação em concreto na rua Mario
Mazzolli; b) Eliminação de grande buraco defronte ao número 2820, na rua Hermínio
Pavesi; c) Inserção de tubulação adequada para o local, patrolamento e areamento
urgente, visando eliminar grandes valos que causam riscos aos transeuntes, na
Augusto Klapoth, localidade conhecida como “Morro dos Dez”; d) Patrolamento e
areamento na Estrada Geral Nova Itália. As medidas sugeridas visam proporcionar
aos munícipes serviços públicos de qualidade.
Nº 91/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente o
estabelecimento de iluminação pública em todo o perímetro do canteiro das obras de
drenagem, no bairro Azambuja. A falta de iluminação na localidade gera transtornos
de mobilidade e afeta a segurança dos moradores da região.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA
REQUERIMENTOS
Nº 18/2018 do Vereador Ivan Roberto Martins, com amparo no artigo 21, inciso III do
Regimento Interno da Casa, requer seja dada a tramitação legal em pedido de
licença de sua autoria, para tratar de assuntos particulares, por trinta dias, no período
de 16/03/2018 a 15/04/2018.
Nº 19/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, Considerando que dentre os trabalhos
realizados pela Gerência de Saúde da Agência de Desenvolvimento Regional em
Brusque (ADR-Brusque), um importante era o atendimento medicamentoso aos
casos de alta complexidade; Considerando que o Governo Estadual resolveu por
encerrar as atividades da ADR-Brusque, centralizando os serviços, outrora
realizados no Município, na Agência em Blumenau; Considerando que dentre várias
doenças crônicas, o tratamento medicamentoso da diabetes tem sido suportado
pelos cofres municipais através do fornecimento de Insulina Humana Regular e NPH
- Humana, mas que a distribuição das insulinas mais modernas, chamadas de
análogas, é suportada pelo Estado; Considerando que, com a centralização da ADR,
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os dependentes deste medicamento agora necessitarão deslocar-se rotineiramente
para o Município vizinho, suportando os custos de transporte para conseguir a
substância que outrora fornecida de forma gratuita em Brusque; Diante de tais
considerações, o Vereador requer o envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando que adote medidas junto ao Governo do Estado, no intuito de
celebrar convênio para a distribuição de Insulinas Análogas diretamente pela
estrutura administrativa do Poder Público Municipal.
Nº 20/2018 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de expediente ao
Senhor Governador do Estado e ao Secretário Estadual da Educação, solicitando a
manutenção de uma coordenadoria na área da educação no município de Brusque,
diante do encerramento das atividades da Agência de Desenvolvimento Regional
aqui sediada. A solicitação encontra ressonância com a pretensão dos Diretores das
28 (vinte e oito) escolas estaduais que compunham a área de abrangência da ADRBrusque, a saber os municípios de Botuverá, Canelinha, Guabiruba, Major Gercino,
Nova Trento, São João Batista e Tijucas. Entende o Legislador que a vinculação das
referidas estruturas às Agências sediadas em Blumenau e em São José trará
dificuldades para o gerenciamento e a operacionalização de questões estruturais e
de pessoal, mostrando-se essencial a manutenção de uma gerência de educação no
município de Brusque para assegurar a logística e o correto funcionamento das
escolas estaduais na região.
Nº 21/2018 do Vereador Marcos Deichmann, requer a formalização de convite ao
Senhor Evandro Roza, Administrador do Hospital Azambuja, para comparecer
perante esta Casa, em reunião plenária ordinária a ser agendada. A intenção é que o
Administrador discorra sobre os serviços de saúde desenvolvidos pelo Hospital,
questões financeiras, contingente de atendimento e outras estatísticas, de interesse
do Colegiado e da comunidade.
Nº 22/2018 do Vereador Ivan Roberto Martins, Considerando que no último dia 21 de
fevereiro o Governador do Estado exarou ato administrativo extinguindo 15 Agências
de Desenvolvimento Regional, inclusive a de Brusque, sustentando no propósito de
reduzir despesas e enxugar a máquina pública; Considerando que a velocidade da
decisão e os lacônicos argumentos para sustentá-la, deixam um clima de incerteza,
passível de aumentar a desconfiança na eficiência da medida; Considerando que os
primados da desconcentração e descentralização defendidos pelos peemedebistas
parecem perder sentido em tão pouco tempo de sua aplicação, numa época em que
pregavam aproximar a administração pública das bases mais populares da
sociedade; Considerando que a desconcentração animou a sociedade brusquense e
catarinense, vítima de uma histórica dependência da burocracia estatal emperrada
na capital do Estado; Considerando que a descentralização do poder veio como
medida libertadora para municípios como Brusque, Guabiruba, Botuverá, Nova
Trento, São João, Canelinha, Tijucas e Major Gercino, eternos caudatários do
controle vindo dos escritórios de Blumenau; Considerando que a medida revela-se
desastrosa no quesito operacional e estratégico, sem contar na justificativa
econômica, já que os redutores números são insignificantes no montante das
despesas públicas; Considerando o apavorante retrocesso para Brusque, quando
voltará a um passado de indesejável dependência das decisões de Blumenau;
Considerando que os indicadores socioeconômicos de Brusque e Região pouco
dizem ou significam no momento de decisões de envergadura, reascendendo o
sistema de vassalagem e suserania; Considerando o quadro de servidores públicos
vinculados à ADR de Brusque, que aqui possuem suas famílias e fixaram residência,
sendo inconcebível que estes cidadãos de forma abrupta sejam deslocados para
Rua Eduardo von Buettner, 65 - Centro - Cx.Postal, 31 - Fone/Fax: (47) 3351-2891 - 88350-050 Brusque - SC

Estado de Santa Catarina

Câmara Municipal de Brusque
outros municípios; Requer o envio de mensagem ao Governador do Estado de Santa
Catarina, para que reveja a decisão tomada no último dia 21 de fevereiro, de
desativar a Agência de Desenvolvimento Regional - ADR de Brusque. Ainda, caso
seja realmente definitiva a decisão de extinção da ADR de Brusque, requer-se seja
no mínimo mantida uma coordenadoria regional em Brusque, no intuito de
atendimento as demandas locais e dos oito municípios da região.

MOÇÕES
Nº 31/2018 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem
congratulativa ao nadador brusquense Lucas Rech pela conquista da 3ª colocação
na 26ª Travessia da Ilha de Porto Belo, categoria até 10 anos. A importante
competição vale pelo Circuito de Travessias da Federação Aquática de Santa
Catarina.
Nº 32/2018 da Vereadora Ana Helena Boos, requer o envio de mensagem ao
Maestro Edino Krieger registrando as congratulações desta Casa, pela passagem do
aniversário natalício deste ilustre conterrâneo. Na figura mitológica de Prometeu, é a
força que vem da terra, endereçada a um músico que alegrou gerações pelas
engenhosas criações. Brilhou nos mais famosos conservatórios do Brasil, inclusive
no exterior, esnobando um talento invejável e envaidecendo a sociedade
brusquense, seu berço natal.
Nº 33/2018 da Vereadora Ana Helena Boos, requer o envio de MOÇÃO DE PESAR à
família Fischer, pelo falecimento do Senhor João Mario Fischer.

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Nº 23/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer o envio de expediente ao
Senhor Prefeito Municipal, solicitando a seguinte informação instruída de
documentação: a) Cópia das atas das reuniões do Conselho Municipal da Juventude
- COMJUV, realizadas nos anos de 2017 e 2018. a.1) Caso não tenha havido
reunião, justificar o motivo e apresentar um planejamento para que as reuniões do
Conselho sejam efetivas. Justificativa: Para fins de conhecimento e fiscalização.
Nº 24/2018 da Vereadora Ana Helena Boos, requer o envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando a seguinte informação instruída de documentação: a)
A rua Padre Lux está inclusa no Programa Orçamento Participativo ou no Plano de
Pavimentação por Adesão?; b) Encaminhar a esta Casa os documentos que subsidie
a resposta, bem como lista de eventuais pagamentos efetuados pela comunidade.
Justificativa: Para fins de conhecimento e fiscalização.
Nº 25/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, requer o envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando a seguinte Informação: - Há programação para a
pavimentação da rua Alois Venturelli, no bairro Águas Claras, uma vez que todos os
moradores já efetuaram o pagamento correspondente? Justificação: para fins de
conhecimento e esclarecimentos à comunidade.
Nº 26/2018 do Vereador Marcos Deichmann, requer o envio de expediente ao
Senhor Diretor Presidente do SAMAE, solicitando as seguintes informações
instruídas com documentação, após exoneração do Sr. Marcio Cardoso: a) Quem
assumiu o cargo de químico responsável pelas estações de tratamento de água do
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SAMAE?; b) Cópia do registro de nomeação ao cargo; c) Cópia do registro do
nomeado nos órgãos competentes (CRQ, etc.). Justificação: Para fins de
conhecimento.
Nº 27/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, requer o envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações: - Qual a previsão para
pavimentação das ruas João Batista Debatin e Frederico Debatin, no bairro Águas
Claras e da rua Guilherme de Mello, no bairro Cedrinho? Justificação: para fins de
conhecimento e esclarecimentos à comunidade.

INFORMES DA MESA
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – LÍDER DE GOVERNO – LÍDER
DA SITUAÇÃO – LÍDER DA OPOSIÇÃO
INSCRITOS
1) Ver. Marcos Deichmann;
2) Ver. Gerson Luis Morelli;
3) Ver. Deivis da Silva;
4) Ver. Sebastião Alexandre Isfer de Lima;
5) Ver. Leonardo Schmitz;
6) Ver. José Zancanaro;
7) Ver. Cleiton Luiz Bittelbrunn;
8) Ver. Paulo Rodrigo Sestrem;
9) Ver. Jean Daniel dos Santos Pirola;
10) Ver. Ivan Roberto Martins;
11) Ver. Claudemir Duarte.

ORDEM DO DIA
1) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei Complementar nº 04/2017, de
origem legislativa, que “PROÍBE O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E O
FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM AUTOMOTIVOS E
EQUIPAMENTOS DE SOM ELETRÔNICOS PARA EVENTOS E EM GERAL NA
“PRAÇA DA CIDADANIA - PREFEITO PAULO LOURENÇO BIANCHINI” E “PRAÇA
MAXIMILIANO VON SCHNEEBURG”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;
2) Requerimentos nºs 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22/2018;
3) Moções nºs 24, 25, 26, 29, 30, 31 e 32/2018;
4) Pedidos de Informações nºs 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27/2018.
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