Estado de Santa Catarina

Câmara Municipal de Brusque
Reunião Ordinária do dia 10 de setembro de 2019.
Terça-Feira.
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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
Da Casa de Brusque, encaminhando solicitação para uso das dependências do
Plenário.
Da Senhora Geovana Elisa Barbosa Rodrigues, solicitando as dependências do
Plenário para realização de encontros relacionados ao Projeto “Mulher... O que te
prende?”.
Do Senhor Ivan José Walendowsky, solicitando cópia de leis municipais.
Da 3º Promotoria de Justiça de Brusque, solicitando comparecimento.
Do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, informando a composição da
Comissão Especial do Sistema Municipal de Saúde.
Da Comissão de Finanças e Orçamento, encaminhando balancete de Prestação de
Contas do mês de agosto de 2019.
Do IBPREV, encaminhando a prestação de contas dos meses de março a junho de
2019.
Do Executivo, encaminhando estudo de impacto orçamentário-financeiro e
declaração do ordenador de despesa, para fins de instruir o Projeto de Lei
Complementar nº 14/2019.
Do Executivo, encaminhando estudo de impacto orçamentário-financeiro, para fins
de instruir o Projeto de Lei nº 59/2019.
Do Senhor Eder Aparecido Carvalho, informando sua eleição como Diretor do IFCBrusque para a gestão 2020-2023.
Do Executivo, encaminhando leis municipais.
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Do Grupo de Proteção da Infância e Adolescência de Brusque, convidando para
participar de Assembleia.
Do Executivo, notificando o recebimento de recursos financeiros.
Do Deputado João Amin, informando ter solicitado ao governo estadual a
implantação de uma biblioteca na EEB João XXIII.
Do Tribunal de Contas, comunicando emissão de parecer prévio no Processo de
Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício de 2018.
Da Deputada Ângela Amin, informando o repasse pelo seu gabinete de recursos
financeiros para o Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux.
Do Partido Democracia Cristã DC, solicitando o uso do Plenário.

MATÉRIA DO EXECUTIVO
Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 47/2019, que “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 64/2019 de autoria do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn:
Altera o art. 2º da Lei nº 2.425, de 06 de junho de 2000, que denominou via pública
a Rua Manoel Assino.
Emenda nº 1 do Projeto de Lei Ordinária nº 62/2019 de autoria do Vereador Ivan
Roberto Martins: Altera o ANEXO I do Projeto de Lei nº 62/2019 para inserir
requisito de escolaridade aos cargos neste descritos.
Emenda nº 2 do Projeto de Lei Ordinária nº 62/2019 de autoria do Vereador Gerson
Luis Morelli: Altera o Anexo I do Projeto de Lei nº 62/2019 para estabelecer
requisitos de investidura para os cargos especificados.

INDICAÇÕES
Nº 193/2019 do Vereador Gerson Luis Morelli, requer o envio de expediente ao
Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que proceda
com a realização de estudos objetivando estabelecer a proibição de estacionar em
um dos lados da rua Henrique Hoffmann, Bairro Centro II. A medida parte de
reivindicação dos moradores e usuários que reclamam, para este Legislador, da
existência de problemas sérios de fluxo e de circulação de veículos, considerando
que a via é muito estreita e não contempla espaço para estacionamento de ambos
os lados ao mesmo tempo.
Nº 194/2019 do Vereador Gerson Luis Morelli, Considerando as obras de
adequação que estão sendo realizadas nas futuras dependências do Foro
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Trabalhista de Brusque, requer o envio de expediente ao Sr. Robert Staloch, do
setor de Apoio à Administração do Foro e da Central de Mandados de Brusque,
solicitando que se proceda com a realização de estudos objetivando a adequação
do passeio existente na testada do imóvel onde se destinará a nova sede do Foro,
na rua Padre Gatone, para que se atenda as condições ideais de acessibilidade. A
medida se faz oportuna e relevante, considerando que cabe a Administração
Pública, em todas suas esferas e poderes, promover o direito de acesso seguro aos
locais e vias públicas.
Nº 195/2019 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer o envio de Expediente ao
Senhor Prefeito Municipal solicitando a realização das seguintes providências de
interesse coletivo: a) implantação de uma defensa metálica na rua Ernesto
Bianchini no trecho compreendido entre a Tinturaria Irmãos Hort e o depósito de
gás (fotos anexas); b) realização de estudos na rua SP-040, transversal da rua
João Caetano, no bairro São Luiz, com vistas ao alargamento da pista em seu início
e sua revitalização defronte ao número 80, diante da insuficiência de espaço para o
tráfego seguro e desimpedido (fotos anexas); c) instalação de medidas de
segurança objetivando a redução de velocidade na rodovia Antônio Heil, entre o
Posto da Havan e a saída do Pavilhão de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, local
de frequentes acidentes; d) implantação de estacionamento para motos entre as
ruas João Olinger e Alois Moritz, no bairro São Luiz, uma vez que insuficiente o
local já existente nas proximidades para tal intento.
Nº 196/2019 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer o envio de Expediente ao
Senhor Prefeito Municipal solicitando a realização das seguintes providências de
interesse coletivo na localidade de Nova Itália: a) conclusão do projeto e
implantação de uma mini quadra de recreação na Escola local, franqueando espaço
para atividades das crianças em dias de chuva ou sol intenso; b) construção de
mais uma sala de aula no Centro de Educação Infantil Tia Norma, a fim de melhor
atender e aperfeiçoar a rotina pedagógica; c) instalação de uma unidade móvel ou
reserva de um espaço de atendimento à saúde na localidade, uma vez por semana,
diante da dificuldade de agendamento junto à Unidade Básica de Saúde da Santa
Luzia; d) realização de ações por parte da Vigilância Sanitária para controle e
combate de insetos na região, especialmente borrachudos e maruins; e) criação de
um grupo de ocupação nas áreas de saúde ou cultura, com encontros na Capela
Santa Amaro, uma vez que há número considerável de moradores interessados em
participar da iniciativa; f) ampliação dos horários de circulação dos ônibus, pois os
seis períodos hoje disponibilizados mostram-se insuficientes para atender a
demanda, o que vem dificultando o livre deslocamento dos moradores; g)
realização de obra de alargamento da ponte nas proximidades da Chácara do
James, ao final do Morro do Areião, a fim de possibilitar a passagem desimpedida
de ônibus e atender mais moradores da Estrada Geral da Nova Itália (fotos
anexas). Cumpre ressaltar que as solicitações advêm de reunião realizada por este
Vereador com a comunidade e traduzem interesse já expressado em outras
oportunidades pelos moradores.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA
REQUERIMENTOS
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Nº 78/2019 do Vereador Sebastião Alexandre Isfer de Lima, requer a concessão da
Comenda do Mérito Esportivo ao motociclista Rafael Espíndola por uma biografia
repleta de conquistas e glórias. A homenagem chega em momento oportuno,
considerando a relevância de sua última conquista, quando, com a equipe
Multiracing, na categoria Brasil, o piloto sagrou-se campeão do Rally dos Sertões
2019.
Nº 79/2019 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, requer a descaracterização
do Regime de Urgência solicitado pelo Executivo Municipal à deliberação do Projeto
de Lei nº 61/2019, que “Revoga a Lei nº 2.835, de 29 de abril de 2005, que
autorizou o Poder Executivo a realizar operação urbana consolidada em imóvel
público municipal, e dá outras providências”. Segundo o § 1º, do art. 55 da Lei
Orgânica, a urgência deverá ser fundamentada dentro das necessidades prementes
e de relevante interesse social, sempre que houver “evidente e inadiável
emergência”. Estes pressupostos não restam configurados no caso em concreto,
não existindo razão para que a matéria em questão seja examinada em tão curto
espaço de tempo por esta Casa Legislativa, especialmente se considerado que a
situação do imóvel em questão perdura desde o ano de 2005 sem qualquer
alteração posterior. De outro lado, importa destacar que a Comissão de
Constituição, Legislação e Redação oficiou ao Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Brusque e Região para que tome conhecimento do presente projeto
de lei, já que a proposta envolve fundo de previdência dos servidores municipais.
Nesse sentido, diante do não atendimento aos requisitos legais e da necessidade
de uma melhor análise da proposta por esta Casa Legislativa e demais envolvidos,
requer-se a quebra do regime de urgência.
Nº 80/2019 do Vereador Marcos Deichmann, requer o envio de expediente ao
Senhor Franklin Nogueira, Diretor do Setor TI da Prefeitura Municipal de Brusque,
convidando-o a participar de uma Reunião Ordinária para explanar sobre os
investimentos relacionados à implantação de infovias (fibras óticas) constantes da
mensagem nº 53 e Projeto de Lei nº 59/2019 referente contratação de operação de
crédito junto à CEF.
Nº 81/2019 do Vereador Marcos Deichmann, requer o envio de expediente à
Senhora Eliani Busnardo Buemo, Secretária Municipal de Educação da Prefeitura
Municipal de Brusque, convidando-a a participar de uma Reunião Ordinária para
explanar sobre os investimentos destinados à construção, ampliação e reformas
das Escolas de Ensino Fundamental constantes da Mensagem nº 53 e Projeto de
Lei nº 59/2019 referente contratação de operação de crédito junto à CEF.
Nº 82/2019 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, requer a concessão da
Comenda do Mérito Associativo ao Clube Esportivo Guarani, pelo transcurso de 85
anos de fundação, que serão comemorados no dia 14 do mês vindouro. Este
Vereador sugere que a entrega da Comenda seja realizada durante a Reunião
Ordinária agendada para o dia 15/10/2019.
Nº 83/2019 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, Considerando que o
Catálogo e Inventário do Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Urbanístico de
Brusque encontra-se desatualizado, necessitando de urgente revisão, pois
aprovado em 2011 pelo Conselho Municipal do Patrimônio Natural, Histórico e
Artístico Cultural (Comupa); Considerando que além de desatualizado, o
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documento encontra falhas, constando de edificações que foram incluídas com
base num estudo apresentado como TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) na
UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina); Considerando que a ACIBr
(Associação Empresarial de Brusque) realizou há quase um ano, um pedido de
urgência na realização de um estudo técnico-científico, e não acadêmico, para fins
de atualização e retificação do catálogo; Considerando que muitos desses imóveis
passaram a ser comerciais, perdendo inclusive o status de histórico, e outros
tiveram várias modificações ao longo desse período, até mesmo com a aceitação
do Comupa; Considerando que muitos proprietários estão sendo prejudicados, pois
seus imóveis constam no Catálogo e Inventário do Patrimônio Histórico,
Arquitetônico e Urbanístico de Brusque, inviabilizando o seu pleno direito de
propriedade, ou seja, de usar, gozar e dispor, sem, contudo, receberem qualquer
contrapartida da Administração Pública Municipal para fins de preservação;
Considerando a necessidade de atualização da legislação municipal inerente a
preservação do patrimônio histórico: Verifica-se de plano, a necessidade de se
realizar um estudo técnico-científico, a ser realizado por equipe profissional, com o
intuito de sugerir a revisão e retificação do Catálogo e Inventário do Patrimônio
Histórico, Arquitetônico e Urbanístico de Brusque, bem como a posterior, realizar as
alterações administrativas e legislativas que se mostrarem necessárias, dando
efetividade a preservação justa e consciente do Patrimônio Histórico de Brusque.
Para cumprimento das exigências regimentais, ressaltamos que a finalidade está
devidamente fundamentada na exposição acima; que será necessária a indicação
de 5 (cinco) membros para composição da Comissão; que o prazo de
funcionamento será de 90 (noventa) dias, prorrogáveis, a requerimento da
Comissão, pelo tempo necessário à conclusão dos trabalhos, e que as despesas a
serem realizadas ficam estabelecidas em um limite inicial no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais).
Nº 84/2019 do Vereador Leonardo Schmitz, requer o envio de expediente ao
Governador do Estado, solicitando a realização dos planejamentos necessários
para: a) aumentar o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar, objetivando aprimorar
ainda mais os serviços prestados pela Corporação, em especial no quartel existente
no bairro Águas Claras; b) realizar a duplicação da Rodovia Gentil Batisti Archer,
importante via de infraestrutura, indispensável ao desenvolvimento da região. A
medida objetiva transmitir os anseios de nosso povo ao governo que se sobreleva.

MOÇÕES
Nº 80/2019 do Vereador Gerson Luis Morelli, requer o envio de Moção de Pesar à
família Ribeiro, pelo falecimento do Senhor Eugênio Claudenei Ribeiro. Bacharel
em Filosofia pela Fundação Educacional de Brusque, Especialista em Filosofia:
Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência, e Mestre em Filosofia pela
Universidade Federal de Santa Catarina, Ribeiro era Docente do Centro
Universitário de Brusque, lecionando nos cursos de Direito, Educação Física,
Pedagogia e Psicologia. Seu legado certamente permanecerá frutífero nos anais da
história, nas mentes e nos corações de todos os que oportunamente desfrutaram
de seu conhecimento.
Nº 81/2019 do Vereador Alessandro André Moreira Simas, requer o envio de Moção
de Congratulações ao Servidor Público Dr. Marcos Neves Quirino, por ocasião de
sua aposentadoria após 34 anos de serviços prestados ao Município de Brusque.
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Nº 82/2019 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer o envio de mensagem
congratulativa ao Professor Eder Aparecido de Carvalho pela vitória nas eleições
como Diretor do IFC – Instituto Federal Catarinense (Campus Brusque), ocorrido no
dia 04 do corrente mês, para o mandato de 2020 a 2023. Vale ressaltar que dentre
três candidatos, o Professor Eder obteve 39,67% dos votos. O novo Diretor
pretende buscar uma aproximação com os agentes públicos de Brusque e região;
seja com prefeitos, vereadores, diretores das demais instituições de ensino, dentre
outros agentes. Também pretende realizar uma aproximação com empresários no
sentido de estabelecer parcerias onde possa ser aplicado projetos de pesquisa e
extensão, buscando parcerias que possa favorecer o desenvolvimento de Brusque
e dos demais municípios da região.
Nº 83/2019 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer o envio de mensagem
congratulativa aos Policias Militares de Brusque Guilherme André Sedrez e Günter
Teobaldo Guns, dupla intitulada PROERD 18º BPM, pela conquista antecipada das
corridas de aventura, a saber: Kraft Race na cidade de Tijucas nos dias 02/03 de
fevereiro – 1º colocado; Malacara /Koru na cidade de Praia Grande - 6º colocado;
Nossa Vida na cidade de Gaspar – 1º colocado juntamente com outra dupla;
Bituin/Família Vida na cidade de Garopaba – 1º colocado; Bituin na cidade de
Lontras – 1º colocado; Vale Europeu na cidade de Rio dos Cedros - 3º colocado.
Vale destacar que nas corridas de aventura não se tem nenhuma indicação do
trajeto e sim somente um mapa com algumas dicas e bússola, cujos trajetos giram
em torno de 40 a 60 quilômetros.

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Nº 83/2019 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer o envio de expediente ao
Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações: cópia do projeto
de pavimentação da Rua Abraão de Souza e Silva, popularmente conhecida como
Rua da Fazenda, no bairro Volta Grande, contendo: Extensão da obra; Cronograma
da obra. Justificação: Para fins de esclarecimentos à comunidade local, haja vista a
obra estar paralisada há bastante tempo.
Nº 84/2019 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer o envio de expediente ao
Senhor Prefeito Municipal, solicitando a seguinte informação: - cópia do projeto de
duplicação da Rodovia Ivo Silveira, no trecho que compreende o perímetro de
Brusque até a divisa com Gaspar. Justificação: Para fins de conhecimento.
Nº 85/2019 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer o envio de expediente ao
Senhor Prefeito Municipal, solicitando a seguinte informação: - Qual o valor gasto
com impulsionamento das publicações nas redes sociais (facebook, youtube, entre
outros), encaminhando relatório mensal dessa despesa, desde janeiro a agosto do
ano em curso. Justificação: Para fins de fiscalização e conhecimento.

INFORMES DA MESA
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – LÍDER DE GOVERNO – LÍDER
DA SITUAÇÃO – LÍDER DA OPOSIÇÃO
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INSCRITOS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ver. Claudemir Duarte;
Ver. Paulo Rodrigo Sestrem;
Ver. Gerson Luis Morelli;
Ver. Marcos Deichmann;
Ver. Alessandro André Moreira Simas;
Ver. Jean Daniel dos Santos Pirola;
Ver. Sebastião Alexandre Isfer de Lima;
Ver. Leonardo Schmitz.

ORDEM DO DIA
1) Em discussão e votação única, Projeto de Lei Ordinária nº 59/2019, de origem
executiva, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a
Caixa Econômica Federal, e dá outras providências”;
2) Em discussão e votação única, Projeto de Lei Ordinária nº 62/2019, de origem
legislativa, que “Promove alterações nos cargos de provimento em comissão,
alterando as leis ordinárias nº 3.250 de 31 de agosto de 2009, nº 3.689, de 19 de
dezembro de 2013 e as resoluções nº 2, de 19 de fevereiro de 2009 e nº 2, de 20
de março de 2019”;
3) Em discussão e votação única, Projeto de Lei Complementar nº 13/2019, de
origem executiva, que “Dispõe sobre alteração das categorias 9 e 10, constantes
dos anexos I e X da Lei Complementar nº 143, de 31 de agosto de 2009 e
alterações, que se referem aos cargos de médico e médico especialista, e dá outras
providências”;
4) Em segunda discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 44/2019, de
origem legislativa, que “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”;
5) Em discussão e votação única, Projeto de Lei Ordinária nº 55/209, de origem
legislativa, que “Denomina via pública: rua Erwin Fuchs”;
6) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 49/2019, de origem
legislativa, que “Institui o ‘Mês de Prevenção às Deficiências e de Inclusão da
Pessoa com Deficiência’ no Município de Brusque, denominado ‘Agosto Laranja’”;
7) Requerimentos nºs 69, 71, 73, 78, 79, 80, 81, 82 e 83/2019;
8) Moções nºs 81, 82 e 83/2019;
9) Pedidos de Informações nºs 83, 84 e 85/2019.
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