Estado de Santa Catarina

Câmara Municipal de Brusque
Reunião Ordinária do dia 11 de junho de 2019.
Terça-Feira.

José Zancanaro
Ivan Roberto Martins
Gerson Luis Morelli
Cleiton Luiz Bittelbrunn

-

Alessandro André Moreira Simas
André Rezini
Claudemir Duarte
Joaquim Costa
Marcos Deichmann
Sebastião Alexandre Isfer de Lima

Presidente
Vice-Presidente
1º Secretário
2º Secretário

Ana Helena Boos
Celso Carlos Emydio da Silva
Jean Daniel dos Santos Pirola
Leonardo Schmitz
Paulo Rodrigo Sestrem

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Do Executivo, encaminhando resposta ao Ofício nº 1/2019, das Comissões de
Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização
Financeira, encaminhando estudo de impacto orçamentário-financeiro referente ao
Projeto de Lei nº 39/2019.
Do Executivo, encaminhando resposta ao Ofício nº 15/2019, da Comissão de
Constituição, Legislação e Redação, destacando a inexistência de Lei que denomina
a Praça Comendador Albino Souza Cruz.
Do Centro de Incubação, Tecnologia e Incubação de Brusque, convidando para
participar do lançamento do Centro Tecnológico, no dia 11 de junho.
Do SENAC, convidando para participar da cerimônia de formatura do curso Técnico
em Enfermagem, no dia 15 de junho.
Da Secretaria de Estado da Saúde, referindo-se à solicitação de habilitação do
Hospital Azambuja como Hospital Geral com Cirurgia de Câncer.
Da Assembleia Legislativa, convidando para participar de Audiência Pública sobre os
reflexos da decisão do Superior Tribunal de Justiça em Licenciamento Ambiental de
Áreas Urbanas Consolidadas em Santa Catarina.
Do Sindicato dos Taxistas Autônomos de Brusque, encaminhando abaixo-assinado e
solicitando a regulamentação e a fiscalização do serviço de transporte privado
individual de passageiros no município.
Do GRUPIA, convidando para participar de Assembleia no próximo dia 13 de junho.
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Do Executivo, encaminhando a prestação de contas dos meses de janeiro e fevereiro
do IBPREV.

MATÉRIA DO EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 46/2019 do Executivo:
Autoriza o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE de Brusque a
celebrar acordo extrajudicial, que abaixo especifica.
Projeto de Lei Ordinária nº 47/2019 do Executivo:
Altera o caput do art. 10 da Lei nº 4.097, de 16 de novembro de 2017, que dispõe
sobre Programas de Residência Médica, Uniprofissional e Multiprofissional em área
da saúde.

MATÉRIA DO LEGISLATIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 44/2019 de autoria do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem:
Dispõe Sobre a Obrigatoriedade da Divulgação do Número do Disque Denúncia de
Violência Contra a Mulher (Disque 180) nos Sítios Oficiais da Internet, dos Poderes
Executivo e Legislativo, no Âmbito do Município de Brusque.
Projeto de Lei Ordinária nº 45/2019 de autoria do Vereador Marcos Deichmann:
Denomina via pública: RUA EDSON VLAMIR APPEL.

INDICAÇÕES
Nº 133/2019 da Vereadora Ana Helena Boos, requer o envio de expediente ao
Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que proceda com
os seguintes serviços de interesse coletivo no Bairro Guarani: a) Recolhimento do
lixo despejado às margens da Rua Ernesto Bianchini, nas proximidades do Nº 6.000,
bem como adoção de medidas para que o serviço de coleta pública de lixo domiciliar
atue de forma efetiva naquela região; b) Implantação da infraestrutura necessária à
Rua Waldemar Loschner, que compreende a instalação de sistema de drenagem
pluvial, aterro e praça de retorno ao final da via.
Nº 134/2019 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer o envio de expediente ao
Senhor Prefeito Municipal, postulando a realização das seguintes obras e serviços de
interesse coletivo: 1) Desobstrução das caixas coletoras de águas pluviais no
entroncamento das ruas José Adriano e Carola Dias, no bairro Paquetá. (Imagens
anexas); 2) Implantação de duas caixas captadoras de águas pluviais na rua Padre
Antônio Eising, nas proximidades do Mercado Rainha, pois mesmo com a obra do
PAC, a medida torna-se necessária como forma de proporcionar maior captação
ligando à tubulação de maior diâmetro. Os moradores locais indicaram que a
instalação se dê nas proximidades dos números 1.243 e 1.259. (Imagens anexas); 3)
Solicitar à Setram a ampliação da faixa elevada existente na rua Santa Cruz, no
entroncamento com a rua Jacob Schmitd, pois com o recapeamento do asfalto este
dispositivo de segurança ficou com tamanho reduzido; 4) Solicitar à Setram estudos
para implantação de uma lombada na rua Alberto Klabunde, nas proximidades da
empresa Zé Mello Material de Construções, pois por se tratar de uma curva, os
condutores exageram na velocidade, colocando todos os usuários daquela localidade
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
em risco; 5) Restauração da pavimentação na rua Ramiro Cabral e Silva, transversal
da rua Jacob Schmitd, no bairro Paquetá, em atendimento à solicitação dos
moradores locais. (Imagens anexas).

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA
MOÇÕES
Nº 43/2019 do Vereador Ivan Roberto Martins, requer o envio de MOÇÃO DE APELO
à direção geral do IMIGRANTES HOSPITAL E MATERNIDADE DE BRUSQUE, para
que efetue o seu credenciamento junto ao Sistema Único de Saúde - SUS, para
atendimento da população por meio do sistema público de saúde. Complementa-se
que além dos benefícios tributários que o Hospital receberá em troca da filantropia,
ao mesmo tempo estará auxiliando nos cuidados com a saúde das pessoas mais
carentes e ajudando o município de Brusque, visto que atualmente as entidades
credenciadas não estão conseguindo suprir a demanda necessária de atendimentos.

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Nº 54/2019 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer o envio de expediente ao
Senhor Prefeito Municipal, solicitando a seguinte Informação instruída de
documentação: - Cópia do relatório de saídas e entradas dos veículos oficiais do
SAMAE, referente a segunda quinzena do mês de maio/2019. Justificação: para fins
de conhecimento e fiscalização.
Nº 55/2019 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer o envio de expediente ao
Senhor Prefeito Municipal, solicitando a seguinte Informação: - Como está a
destinação do recurso proveniente do Ministério do Turismo de um milhão e
quinhentos mil reais anunciados em 29.06.2018 (há quase um ano) pelo Deputado
Peninha para a execução do projeto de integração do Pavilhão da Fenarreco com o
Parque das Esculturas? Justificação: Para fins de conhecimento.

INFORMES DA MESA
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – LÍDER DE GOVERNO – LÍDER
DA SITUAÇÃO – LÍDER DA OPOSIÇÃO

INSCRITOS
1.
2.
3.
4.
5.

Ver. Sebastião Alexandre Isfer de Lima;
Ver. Marcos Deichmann;
Ver. Gerson Luis Morelli;
Ver. Paulo Rodrigo Sestrem;
Ver. Jean Daniel dos Santos Pirola.

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
ORDEM DO DIA
1) Veto global ao Projeto de Lei nº 62/2018, que “Dispõe sobre a fixação do número
telefônico da Guarda de Trânsito de Brusque nas vagas de estacionamento
destinadas a idosos e pessoas com deficiência”;
2) Em discussão e votação única, Projeto de Lei nº 42/2019, de origem executiva,
que “Autoriza o Poder Executivo a receber de Anderson Willrich e Sandra Regina
Pereira Willrich, em doação, com encargos, o bem imóvel que menciona”;
3) Em segunda discussão e votação, Projeto de Lei nº 37/2019, de origem executiva,
que “Autoriza o município de Brusque a celebrar acordo extrajudicial, que abaixo
especifica”;
4) Em segunda discussão e votação, Projeto de Lei nº 78/2018, de origem legislativa,
que “Altera a redação da ementa, do art. 1º e do art. 3º da lei nº 2.628, de 27 de
junho de 2002, que torna obrigatória a execução dos hinos, com hasteamento da
bandeira nas escolas municipais”;
5) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei nº 24/2019, de origem legislativa,
que “Institui o mês do Meio Ambiente no Município de Brusque”;
6) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei nº 14/2019, de origem executiva,
que “Dispõe sobre a realização de Pedágio Beneficente no perímetro urbano do
município de Brusque e dá outras providências”;
7) Moção nº 43/2019;
8) Pedidos de Informação nºs 54 e 55/2019.
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