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Reunião Ordinária do dia 23 de fevereiro de 2017. 
Quinta-Feira. 
 
 

 

Jean Daniel dos Santos Pirola -  Presidente 
Sebastião Alexandre Isfer de Lima -  Vice-Presidente 

Paulo Rodrigo Sestrem -  1º Secretário 
Claudemir Duarte -  2º Secretário 

 

 

Ademilson Gamba Ana Helena Boos 
Celso Carlos Emydio da Silva Cleiton Luiz Bittelbrunn 
Deivis da Silva Gerson Luis Morelli 
Ivan Roberto Martins Joaquim Costa 
Leonardo Schmitz Marcos Deichmann 
Rogério dos Santos  
 

 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 
 
De Executivo, informando desinteresse na continuidade do trâmite do Projeto de Lei 
Complementar nº 12/2016, que “Institui o Código de Obras e Edificações no Município de 
Brusque e dá outras providências”. 
 
De Executivo, encaminhando informações ao ofício nº 48/2017, de autoria do Vereador Ivan 
Roberto Martins, especificando os valores repassados, no exercício de 2016, ao Hospital 
Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux pelo Município de Brusque. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício 46/2017, de autoria do Vereador Jean 
Daniel dos Santos Pirola, referente à poluição atmosférica provocada pelas empresas 
instaladas na Rua São Leopoldo, em resposta ao ofício nº 46/2017. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 860/2016, da Secretaria de Assistência 
Social, voltado à regularização fundiária do Município. 
 
De SAMAE, encaminhando resposta ao ofício 81/2017, esclarecendo que todas as suas 
informações são atualizadas e lançadas no Portal da Transparência. 
 
De Rogério da Silva, solicitando cópia de documentação. 
 
De Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, encaminhando requerimento contendo 
solicitação do desconto obrigatório da Contribuição Sindical. 
 
 

MATÉRIA DO EXECUTIVO 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 06/2017, que “Dispõe sobre a autorização de parcelamento de 
débitos consolidados junto ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - 
PASEP, autorização de parcelamento de débitos consolidados junto ao Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS e dá outras providências”. 
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MATÉRIA DO LEGISLATIVO 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 5/2017 de autoria do Vereador Gerson Luis Morelli:  
Denomina Via Pública - rua Vicente Domingues da Silva. 
 

INDICAÇÕES 
 
Nº 61/2017 do Vereador Sebastião Alexandre Isfer de Lima, envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que efetue a revisão dos 
cruzamentos entre as ciclovias/ciclo faixas com a malha viária. 
A medida visa reduzir acidentes, alertando aos ciclistas e os motoristas da situação de 
perigo ocasionado pela junção de ambos sistemas de transporte. 
 
Nº 62/2017 do Vereador Claudemir Duarte, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a realização dos serviços de patrolamento e areamento na Rua 
Otaviano Rosa e na Estrada Geral do Taquaruçú, bairro Cedro Alto. 
A medida visa atender aos anseios da comunidade, que busca, neste legislador, o apoio do 
Poder Público para que se possa trafegar com segurança naquelas vias. 
 
Nº 63/2017 da Vereadora Ana Helena Boos, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, sugerindo a revitalização da Praça Sesquicentenário, por meio dos seguintes 
serviços: 
a) Revisão e recuperação dos equipamentos instalados no local, que se encontram 
danificados pelo tempo;  
b) Limpeza do espaço físico, corte da vegetação e poda das árvores. 
O intuito da Legisladora é proporcionar aos munícipes um espaço adequado, com boas 
estruturas, visando garantir aos usuários da Praça segurança e qualidade de vida enquanto 
usufruem da mesma.  
 
Nº 64/2017 da Vereadora Ana Helena Boos, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando seja realizada a manutenção da rotatória instalada na esquina da 
APAE, na Avenida Hugo Schlosser, por meio da eliminação dos buracos existentes. 
Destaca-se que a referida falta de manutenção tem causado grandes transtornos ao trânsito 
local. 
 
Nº 65/2017 da Vereadora Ana Helena Boos, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, propondo a substituição da tubulação por outra de maior diâmetro na Rua Orides 
Schwarz, nas proximidades do nr. 180, para dar maior vazão as águas das chuvas. 
 
Nº 66/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de mensagem ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que sejam realizados os seguintes serviços de interesse coletivo: 
a) Implantação de uma travessia elevada nas proximidades da residência de número 408, 
na rua Poço Fundo; 
b) Patrolamento e areamento em toda a extensão da via e instalação de uma caixa coletora 
de águas pluviais nas proximidades da residência de número 878, na rua João Batista 
Coelho, no bairro Águas Claras; 
c) Eliminação da vegetação rasteira às margens da via, limpeza das caixas coletoras de 
águas pluviais e patrolamento em toda a extensão da rua LM-005, bairro Limoeiro; 
d) Patrolamento e areamento na rua Anna Heil, artéria do bairro Dom Joaquim. 
As medidas sugeridas visam atender ao clamor das comunidades, que almejam a prestação 
de serviços públicos de qualidade. 
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Nº 67/2017 do Vereador Marcos Deichmann, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que proceda aos seguintes 
serviços de interesse público: 
a) Manutenção da pavimentação na Rua Maria André de Freitas, no bairro Rio Branco, a fim 
de eliminar buracos que vem comprometendo a segura trafegabilidade no local; 
b) Reparo em toda a extensão da pavimentação na Rua Nossa Senhora de Lourdes, no 
bairro Azambuja, que se encontra seriamente comprometida devido às chuvas e obras da 
Municipalidade; 
c) Adequação do duto com tampa metálica ao nível da pista de rolamento na Rua Padre 
Antônio Eising, no bairro Azambuja, defronte à Oficina Mecânica Paraná, visto que o 
desnível existente vem ocasionando alto risco aos condutores que por lá perpassam; 
d) Manutenção da boca-de-lobo e limpeza da Rua Padre Antônio Eising, no bairro 
Azambuja, nas proximidades da rotatória, em virtude do estrago ocasionado pelas águas 
das chuvas; 
e) Pavimentação da Rua JM 008, no bairro Jardim Maluche, uma vez que a via já foi 
preparada para receber a obra, tendo sido realizado acordo com os moradores quanto ao 
seu alargamento; 
f) Pavimentação e substituição da tubulação existente na Rua DJ 009, no bairro Dom 
Joaquim, por uma de maior diâmetro, a fim de assegurar o devido escoamento das águas 
pluviais e evitar novos alagamentos da via; 
g) Eliminação de buraco e roçada da vegetação, que está invadindo a pista de rolamento, na 
Rua Maria Salete Marcieiro Pedroso, no bairro Ponta Russa, garantindo-se a segurança 
nesta via de declive acentuado. 
 
Nº 68/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando os seguintes serviços de interesse público: 
a) Eliminação de buracos em toda extensão da Rua Gabriel Siegel, no bairro Guarani; 
b) Eliminação de buraco na Rua Luiz Vanolli, em frente ao nº286, no bairro Guarani; 
c) Disponibilização de um agente de trânsito nos horários das 11:50 até 12:15, 13:20 até 
13:50 e das 17:45 até 18:20, no cruzamento da Rodovia Antonio Heil com a Rua Osvaldo 
Nierbuhr, no bairro nova Brasília; 
d) Manutenção nos bebedouros e nos aparelhos de ar condicionado da Centro de Educação 
Infantil Pe. Theodoro Becker; 
As medidas propostas visam atender aos anseios da comunidade, frente às vias e situações 
que colocam em risco de acidente os transeuntes e os motoristas que perpassam pelo local, 
e frente às situações que prejudicam o aprendizado infantil por falta do conforto mínimo 
necessário. 
 
Nº 69/2017 do Vereador Marcos Deichmann, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que diligencie junto à concessionária do serviço de transporte coletivo, 
o retorno do atendimento normal, regularizando a prestação de serviços aos moradores 
residentes na Rua Nova Trento, no bairro Azambuja. 
Com as obras de revitalização da referida artéria, os horários das unidades coletivas 
sofreram alterações. Ressalva-se que após a conclusão das obras de infraestrutura da 
referida via, o atendimento improvisado e paliativo continua o mesmo. 
 
Nº 70/2017 do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a realização dos serviços de patrolamento e areamento nas ruas BA-
061 e Duarte de Jesus, ambas artérias do bairro Bateas. 
O intuito do Legislador é proporcionar a melhora da trafegabilidade nas referidas vias 
públicas. 
 
Nº 71/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, envio de expediente ao Senhor 
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Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que realize a 
manutenção da ponte existente na Rua TC 011, no bairro Tomás Coelho, bem como o 
patrolamento e o areamento em toda a extensão da referida via. 
Tais medidas visam proporcionar à população a mobilidade necessária para o exercício da 
cidadania. 
 
Nº 72/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal para solicitar a inclusão da rua Elvira Marques, no bairro Bateas, no programa de 
pavimentação asfáltica do Município. 
Importa destacar que se trata de uma via de curta extensão, com apenas 90 metros, sendo 
que os moradores da localidade estão dispostos a efetuar o pagamento das despesas 
decorrentes da referida obra.  
 
Nº 73/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que proceda aos seguintes 
serviços de interesse coletivo: 
a) Eliminação de buraco e limpeza da boca de lobo defronte à residência de número 56, na 
Rua Valdir Geratti, no bairro Águas Claras, garantindo a trafegabilidade na via; 
b) Substituição da tubulação existente na Rua do Engenho, no bairro Zantão, por uma de 
maior diâmetro, para dar maior vazão as águas das chuvas e evitar os constantes 
alagamentos na região. 

 
 

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA 
 

REQUERIMENTOS 
 
Nº 7/2017 da Vereadora Ana Helena Boos, requer o envio de Mensagem ao Diretor 
Presidente da Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí, solicitando as 
seguintes informações: 
a) Qual a metodologia estabelecida pela AGIR para a identificação do contribuinte da tarifa 
de coleta de lixo? 
b) Qual o entendimento da Agência sobre o conceito de Unidade Habitacional? 
c) Justifique os motivos da Recicle Catarinense de Resíduos Ltda cobrar mais de uma tarifa 
de coleta de lixo em uma unidade habitacional que possua, em sua propriedade, mais de um 
prédio. 
Justificativa: Para fins de conhecimento e fiscalização. 
 
Nº 8/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer a realização de Registro Póstumo 
para relembrar as memórias do Pastor Joel Domingues Pereira. 
Requer ainda que a homenagem formal seja realizada durante a Assembleia Geral do 
GRUPIA, convocada para as 08:30 horas do dia 15 de maio do corrente, na Sala das 
Sessões desta Casa, com a entrega da distinção legislativa à família do homenageado. 
Requer, finalmente, que o Autor desta iniciativa seja o porta-voz da Câmara no Cerimonial 
ora solicitado. 
 

MOÇÕES 
 
Nº 25/2017 da Vereadora Ana Helena Boos, requer o envio de MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES à Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque - AMPE-
Br, na pessoa de seu Presidente Senhor Ademir José Jorge, parabenizando pela eleição e 
posse da nova Diretoria Executiva. 
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Há de se reconhecer o papel desempenhado pela instituição em desenvolver ações 
concretas e objetivas ligadas ao associativismo, tendo como meta incentivar o crescimento 
das empresas no Vale do Itajaí. 
 
Nº 26/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES à tenista Natália Tormena, vice-campeã, na categoria 16 anos, 
feminino, simples, do I Estadual Infanto 2017, realizado pela Federação Catarinense de 
Tênis. 
A sociedade reconhece o brilhante desempenho, desejando que a promissora atleta 
arrebate mais conquistas e glórias. 
 
Nº 27/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de MOÇÃO DE PESAR à 
família Bianchini, pelo falecimento da Senhora Wilma Moritz Bianchini. 
Enviar correspondência para a Senhora Karina Bianchini 
Rua João Paulo I, 375 - Jardim Maluche. 
 
Nº 28/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, requer o envio de Moção de 
Congratulações à atleta Lariane Pruner, formalizando os cumprimentos desta Casa pela 
conquista do Campeonato Sul-Americano de Rugby feminino. 
O título foi obtido no último final de semana, na Argentina, pela Seleção Brasileira de Rugby, 
da qual a brusquense faz parte. A participação de Lariane na Seleção Brasileira em muito 
orgulha o Município. 
Entregar a correspondência aos cuidados do Senhor Carlos Roberto Pruner, na Rua 
Augusto Pavesi, nº 195, no bairro Águas Claras. 
 
Nº 29/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES ao Jornal Município Dia a Dia e à Jornalista Juliana Eichwald, pela 
conquista do 8º Prêmio Caixa-Unochapecó e Jornalismo Ambiental, na categoria 
Profissional Impresso, com a série de reportagens “chácara Edith: Floresta preservada no 
coração da cidade”. 
Este Vereador reconhece o brilhante feito, e as importantes reportagens, ferramentas da 
informação, que laboram em prol da educação para um meio ambiente de qualidade. 
 
Nº 30/2017 do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn, requer o envio de MOÇÃO DE PESAR à 
família Imhof, pelo falecimento do Senhor João Roberto Imhof. 
Enviar Correspondência para:  Eliane Maurici Imhof (esposa),  
Endereço: Rua São Leopoldo, nº 655 - bairro São Pedro - CEP: 88351-700.  
 
Nº 31/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, requer o envio de Mensagem com 
as congratulações desta Casa aos Senhores Rodrigo Moratelli, Secretário de Estado da 
Defesa Civil; Sarney Filho, Ministro do Meio Ambiente e Ricardo Soavinski, Presidente do 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, pela importante 
atuação em prol da construção das obras da barragem de Botuverá. 
Importa destacar que as referidas autoridades atuaram de forma a tornar possível a 
assinatura do termo de compromisso que autoriza a FATMA a emitir licença ambiental para 
as obras da barragem, mostrando-se sempre solícitas e preocupadas com as regiões que 
sofrem impacto com o empreendimento. 
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
 
Nº 23/2017 da Vereadora Ana Helena Boos, Considerando a demora na finalização das 
obras de construção da Ponte que interligará os bairros Rio Branco e Dom Joaquim; 
Considerando que a Ponte citada será de grande serventia aos moradores dos referidos 
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bairros, assim como para todos os munícipes que necessitam transitar pelos locais; 
Considerando ainda que os recursos para a construção da Ponte já foram devidamente 
viabilizados pelo Fundo de Apoio aos Municípios (Fundam), do Governo Estadual. 
Considerando, por final, que o intuito desta Legisladora é obter informações concretas 
acerca da referida construção; 
Requer o envio de Mensagem ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes 
informações: 
a) Como está o andamento das obras de construção da Ponte do Rio Branco, que 
interligará os bairros Rio Branco e Dom Joaquim? 
b) Se estão paralisadas, quais os reais motivos que desencadearam essa interrupção? 
c) Existe previsão de data para retomada e término das mesmas? 
 Justificativa: Para fins de conhecimento e providências cabíveis. 
 
Nº 24/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, requer o envio de expediente ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações, acompanhadas da devida 
documentação: 
1 - Qual a quantidade de Ações de Execução Fiscal propostas pelo Município de Brusque, 
contra os munícipes, no período de 2014 a 2017? 
2 - Fornecer a relação individualizada da quantidade de execuções ajuizadas, para cada um 
dos três anos (de 2014 a 2017). 
Justificação: Para fins de fiscalização. 
 
Nº 25/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, Considerando que houve uma visita do 
Poder Executivo no Centro de Educação Infantil Padre Theodoro Becker; Considerando que 
a Mitra metropolitana, que representa a Igreja Católica, comunicou que não renovará o 
contrato de locação para o funcionamento do CEI; Considerando que foi emitido uma nota 
oficial, de 19 de janeiro de 2017, informando que o Poder Executivo iria iniciar a construção 
da nova creche ao lado da Escola de Ensino Fundamental Padre Theodoro Becker, 
Requer o envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando a seguinte 
Informação: 
1) Qual o cronograma estabelecido para a execução do projeto básico, licitação, 
contratação, execução e conclusão da creche a ser construída no bairro Batêas, ao lado da 
EEF Pe. Theodoro Becker? 
Justificação: Para fins de esclarecimento à população. 
 
 

INFORMES DA MESA  
 
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – LÍDER DE GOVERNO – LÍDER DA 
SITUAÇÃO – LÍDER DA OPOSIÇÃO 
 
INSCRITOS 
 
1) Ver. Deivis da Silva. 

 
 

ORDEM DO DIA 
 
1) Em segunda discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 02/2017, de origem 

legislativa, que “INSTITUI O FIM DE SEMANA MUNICIPAL DA CUSTOMIZAÇÃO 

AUTOMOTIVA EM BRUSQUE”; 
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2) Requerimentos nºs 07 e 08/2017;  

3) Moções nºs 25, 26, 28, 29 e 31/2017; 

4) Pedidos de Informações nºs 23, 24 e 25/2017.   

 
 
 


