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Reunião Ordinária do dia 18 de abril de 2017. 
Terça-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 Ivan Roberto Martins 
Joaquim Costa Leonardo Schmitz 
Marcos Deichmann Nilson Pereira 
Rogério dos Santos  
 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 
 
De SINTRICOMB, informando data de reunião do Fórum Sindical. 
 
De Ministério da Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando 
a liberação de recursos financeiros para a Prefeitura Municipal de Brusque. 
 
De Escola do Legislativo, Deputado Lício Mauro da Silveira, convidando para participar do 
SEMAPP - Seminário Municipal de Agentes Públicos e Políticos. 
 
De Comissão Executiva/Câmara Municipal, encaminhando Balancete de Prestação de 
Contas referente ao mês de março de 2017. 
 
De ACIBr, convidando para participar do Almoço de Ideias. 
 
De Caixa Econômica Federal, encaminhando atualizações. 
 
De Academia de Letras do Brasil - Seccional de Brusque, convidando para participar da 
solenidade de posse da nova diretoria. 
 
De UVESC, encaminhando Moção. 
 
De SAMAE, encaminhando resposta ao ofício nº 335/2017, de autoria do Vereador 
Claudemir Duarte, sobre abastecimento de água na rua AC-020, nas proximidades da 
Unidade do Corpo de Bombeiros, e na rua Augusta Benta de Mello, no bairro Águas Claras. 
 
De Assembleia Legislativa, encaminhando cópias de indicações endereçadas ao 
Governador do Estado contendo solicitações de melhorias em trechos da Rodovia SC-486, 
no município de Brusque. 
 
De Confederação Nacional de Municípios, encaminhando convite com a programação para 
a grande Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.  
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MATÉRIA DO LEGISLATIVO 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 19/2017 de autoria do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem:  
Altera o §3º do art. 2º da Lei 3.973 de 24 de março de 2016 que “Disciplina o recolhimento 
de veículos abandonados nas vias públicas da cidade, e dá outras providências” 
 
Projeto de Resolução nº 6/2017 de autoria da Mesa Diretora:  
Autoriza a participação de Vereadores no XV Congresso Internacional de Direito 
Constitucional - 2017.   
 

INDICAÇÕES 
 
Nº 182/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo: 
a) Limpeza urgente das margens da escadaria que liga a Rua Rotary Club com a Rua 
Vicente Paulo Kunitz, no Loteamento Cyro Gevaerd, Bairro Limeira, haja vista a vegetação 
rasteira estar tomando conta da escada, dificultando a passagem dos pedestres; 
b) Implantação de uma travessia elevada na Rua Alberto Muller, no acesso ao Loteamento 
Schröeder no bairro Limeira, substituindo a ilha de travessia existente, em função da 
ocorrência de alguns acidentes face a curva existente no local; 
c) Eliminação de buraco de grande porte na Rua Adulcio Botamelli, em frente ao nº 250, 
bairro Limoeiro; 
d) Patrolamento e areamento nas ruas que compreendem o Loteamento Dom Nelson, bairro 
Limeira, face a precariedade das pistas de rolamento. 
 
Nº 183/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a execução dos seguintes serviços de interesse público no bairro 
Zantão: 
a) Supressão de buraco existente defronte ao número 1020, eliminação da vegetação às 
margens da via, pintura do meio-fio e das faixas de pedestres e patrolamento em toda a 
extensão da rua Arnoldo Ristow; 
b) Colocação de camada asfáltica sobre a ponte construída defronte ao número 386, 
finalização e pintura do meio-fio, colocação de uma travessia elevada em frente à residência 
de número 611 e patrolamento e areamento no final da rua Walter Barteld. 
Vale registrar a necessidade de intervenção do Poder Público, no intuito de manter a 
segurança dos moradores e demais usuários das referidas vias públicas. 
 
Nº 184/2017 do Vereador Joaquim Costa, envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando que determine ao órgão competente que proceda os seguintes serviços de 
interesse público: 
a) Limpeza da tubulação pluvial e corte da vegetação nas ruas Frederico Francisco 
Hoefelmann, no bairro Limeira e João Heckert, no bairro Primeiro de Maio; 
b) Operação tapa-buracos na Rua Nova Trento, no bairro Azambuja; 
c) Corte da vegetação nas ruas AZ-019 e AZ-08, no bairro Azambuja. 
As medidas se fazem necessárias para garantir a trafegabilidade e segurança nas vias 
públicas mencionadas. 
 
Nº 185/2017 do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a realização dos seguintes serviços de interesse comunitário: 
a) Eliminação de buraco na Rua São Leopoldo, no acesso à Rua Axcel Krieger; 
b) Manutenção da ATI existente ao lado da Escola Georgina Carvalho Ramos da Luz;  
c) Instalação de rede de proteção na quadra ao lado da Escola Georgina Carvalho Ramos 



Estado de Santa Catarina 

Câmara Municipal de Brusque 

 

Rua Eduardo von Buettner, 65 - Centro - Cx.Postal, 31 - Fone/Fax: (47) 3351-2891  -  88350-050  -  

Brusque  -  SC  

da Luz. 
 
Nº 186/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente a realização dos seguintes 
serviços de interesse público: 
a) Eliminação de buracos na rua Hermínio Pavesi, defronte à residência número 635, bairro 
Santa Luzia e na rua Florianópolis, defronte ao número 1255, no bairro Primeiro de Maio;  
b) Colocação de uma caixa receptora de águas pluviais na rua Augusto Klapoth, defronte ao 
número 31, na parte final do muro, nas proximidades da cabeceira da ponte, no bairro Santa 
Luzia; 
c) Eliminação de buraco na rua São Pedro, defronte ao número 773 e 780, no bairro São 
Pedro. 
As medidas requeridas são necessárias e urgentes à segurança dos munícipes que residem 
nas referidas localidades, os quais sofrem diariamente com as situações precárias acima 
descritas. 
 
Nº 187/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando sejam realizados os seguintes serviços de interesse coletivo: 
a) Eliminação de buraco na rua Nova Trento, no início da via, sentido Azambuja/Nova 
Trento; 
b) Desobstrução da tubulação de esgoto na rua Alexandre Barni, nas proximidades do 
número 230, no Loteamento Boa Vista, bairro Dom Joaquim e na rua Luiz Machado, 
próximo ao número 301, no bairro Azambuja, visto que o esgoto a céu aberto tem causado 
desconforto e preocupação aos moradores, diante do constante mau cheiro e da exposição 
das crianças ao material do esgoto estagnado nas vias. 
O intuito do Legislador é atender ao clamor popular. 
 
Nº 188/2017 do Vereador Claudemir Duarte, envio de expediente ao Departamento Estadual 
de Infraestrutura (DEINFRA) com cópia à Agência de Desenvolvimento Regional de Brusque 
(ADR-Brusque), solicitando que proceda com a eliminação de um buraco de grandes 
proporções na Rodovia Pedro Merisio (SC-486), Km 1, nº 1037, em função da situação 
comprometer a segurança dos que trafegam neste local de intensa movimentação. 
 
Nº 189/2017 do Vereador Nilson Pereira, envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando a instalação de banheiros químicos e bebedouros públicos, estes últimos em 
modelos próprios para atendimento das pessoas e dos animais, em toda a extensão da 
Avenida Beira Rio. 
A medida proposta será de grande valia aos munícipes que perpassam diariamente pela via, 
praticando atividade física, como caminhadas e corridas, muitas vezes acompanhados de 
seus animais, sendo beneficiados com o provimento de água devidamente tratada e fresca, 
no caminho. 
 
Nº 190/2017 da Vereadora Ana Helena Boos, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a realização dos seguintes serviços de interesse público: 
a) Eliminação de um buraco na rua Santos Dumont, defronte ao número 545, no bairro 
Santa Terezinha; 
b) Limpeza da margem e nas proximidades da ponte localizada na rua Orides Schwartz, no 
bairro Guarani. 
As medidas apresentadas são necessárias à segurança e bem-estar das referidas 
comunidades. 
 
Nº 191/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando que determine a Secretaria competente que proceda os 
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seguintes serviços de interesse público, na Rua Manoel Raimundo, Bairro Bateas:  
- Patrolamento, areamento, desentupimento das bocas de lobo e corte da vegetação que 
está invadindo a pista de rolamento, em toda a sua extensão. 
Vale o registro visto que a referida pista de rolamento necessita de manutenção urgente, 
encontrando-se praticamente intransitável. 
 
 

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA 
 
REQUERIMENTOS 
 
Nº 32/2017 dos Vereadores Paulo Rodrigo Sestrem, Sebastião Alexandre Isfer de Lima e 
Claudemir Duarte, Considerando que a exoneração do procurador Mário Mesquita expôs a 
legalidade e legitimidade de possível contratação da Empresa Aquila a aspectos negativos e 
bastante duvidosos; Considerando que o tema vem ressoando na imprensa, na fofoca 
alvissareira e até no Plenário desta Casa, sem a consistência suficiente para restabelecer a 
confiabilidade do povo ao gestor público. Requerem o envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, convidando-o ou representante do Poder Executivo, para comparecer a 
esta Casa, em reunião Plenária Ordinária, previamente agendada entre os Poderes, para 
explicar aos Vereadores e à comunidade os fatos que implicaram em toda a celeuma que 
envolveu a exoneração do procurador e a contratação da empresa Aquila.  
 

MOÇÕES 
 
Nº 72/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer o envio de Moção de Pesar à 
família Prim, pelo falecimento do Senhor João Rodolfo Prim. 
Endereço para correspondência: Rua Leopoldo Imhof nº 57. 
 
Nº 73/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer o envio de Mensagem ao Delegado 
Regional manifestando as congratulações desta Casa pela passagem do Dia do Policial 
Civil, a ser celebrado no próximo dia 21 de abril. 
 
Nº 74/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer o envio de Mensagem ao 
Comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar, manifestando as congratulações desta Casa 
pela passagem do Dia do Policial Militar, a ser celebrado no próximo dia 21 de abril. 
 
Nº 75/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer o envio de Mensagem ao 
SINTRAFITE com as Congratulações desta Casa pela passagem do Dia do Têxtil a ser 
celebrado no próximo dia 21 de abril. 
 
Nº 76/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa 
ao Senhor Prefeito Municipal, ao Secretário Municipal de Educação e ao Senhor Marcos 
Fumagalli da Fundação Cultural, parabenizando-os pela iniciativa de manter o nome “ROCK 
NA PRAÇA” ao evento consolidado e tradicional no calendário de nossa cidade. Vale 
registrar que este Vereador, pela Indicação nº 149/2017, sugeriu ao Alcaide manter o nome 
do evento, mesmo sendo transferido para o Pavilhão de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof. 
O Público e as bandas de Brusque agradecem o atendimento da solicitação. 
 
Nº 77/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa à 
atleta brusquense Katia Azevedo, parabenizando por ter conquistado em Abu Dhabi, capital 
dos Emirados Árabes, o topo do pódio no Campeonato Mundial de Jiu Jitsu, na categoria 
Peso Médio, representando a equipe Ares BJJ Team Telles. 
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Nº 78/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa à 
equipe de beisebol Brusque Brewers, parabenizando pela conquista da terceira colocação 
na primeira etapa da Liga Catarinense, realizada no último final de semana, em Brusque. 
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
 
Nº 51/2017 do Vereador Nilson Pereira, requer o envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando o encaminhamento a esta Casa Legislativa das seguintes 
informações: 
- Relatório mensal contendo os valores arrecadados com multas de trânsito a partir de 
janeiro de 2009 até dezembro de 2015. 
Justificação: Para fins de complementação ao Pedido de Informação 50/2017. 
 
Nº 52/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, Considerando a situação precária 
que a saúde pública se encontra em todos as esferas governamentais; Considerando a 
descentralização da saúde pública em Brusque, onde cada cidadão deve direcionar-se 
previamente a UBS (Unidade Básica de Saúde) situada na localidade onde reside; 
Considerando que a UBS de Santa Rita, localizada na Rua SR 016 atende toda a vultuosa 
comunidade lá estabelecida, além de estar atendendo também toda a demanda da UBS da 
Nova Brasília, pois o bairro encontra-se desprovido de atendimento básico de saúde próprio; 
Considerando que de acordo com os procedimentos exigidos para fornecimento de 
medicamentos pelo Município, há a necessidade de o cidadão convalidar seu receituário 
médico através de consulta com o médico público do município; Considerando e imensa 
demanda ocasionada em virtude da falta de horários para consultas médicas, privando os 
usuários de iniciarem seu tratamento médico de forma imediata e assim colocando em risco 
sua saúde; Considerando que as UBS não alteraram seu horário de funcionamento, estando 
os servidores ali vinculados exercendo a carga horário de segunda a sexta-feira, das 08h as 
12h e das 13h as 17h; Considerando que vários cidadãos atendidos pela UBS de Santa Rita 
e o Presidente da Associação de Moradores do Bairro vieram solicitar auxílio à Câmara de 
Vereadores, através deste Vereador, no sentido de verificar o suposto excesso de consultas 
represadas; requer, com amparo no artigo 117 e 122, inciso IV da Resolução 6/2004, seja 
oficiado o Poder Executivo Municipal, através de sua Secretaria competente, com a máxima 
urgência, para: 
1 - Prestar informações sobre o funcionamento da UBS de Santa Rita, localizada na Rua SR 
016, respondendo aos seguintes questionamentos: 
a) Quais os dias e horário de trabalho da referida unidade? 
b) Quantos profissionais prestam atendimento na UBS de Santa Rita, descriminando o 
nome, o cargo e a função de cada um; 
c) Se houve ampliação de servidores e médicos para o atendimento na UBS de Santa Rita 
após a determinação de esta unidade passar a atender os usuários da UBS de Nova 
Brasília também? 
d) Se todos os profissionais citados no item “b” prestam seus serviços no período integral da 
UBS mencionada? Caso negativo, quais exercem carga horária diferenciada e qual o motivo 
e base legal? 
e) Qual a demanda de espera atual para consulta médica na UBS da Santa Rita para fins de 
validação de receituário médico? 
f) De que forma a Secretaria competente está administrando o excesso de consultas 
represadas para fins de garantir que o cidadão não seja prejudicado com o início de seu 
tratamento de saúde? 
Justificativa: Para fins de fiscalização. 
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INFORMES DA MESA  
 
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – LÍDER DE GOVERNO – LÍDER DA 
SITUAÇÃO – LÍDER DA OPOSIÇÃO 
 
INSCRITOS 
 
1) Ver. Sebastião Alexandre Isfer de Lima (5 minutos); 
2) Ver. Ivan Roberto Martins; 
3) Ver. Nilson Pereira; 
4) Ver. Jean Daniel dos Santos Pirola; 
5) Ver. Leonardo Schmitz; 
6) Ver. Marcos Deichmann; 
7) Ver. Paulo Rodrigo Sestrem. 

 
 

ORDEM DO DIA 
 
1) Em segunda discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 08/2017, que 
“ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE EXIGÊNCIA DA CADERNETA DE SAÚDE DA 
CRIANÇA OU DA CADERNETA DE VACINAÇÃO NO ATO DA MATRÍCULA DOS ALUNOS 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL; 
2) Em primeira discussão e votação, Projeto de Emenda à LOM nº 01/2017, que “ALTERA A 
ALÍNEA “A”, DO INCISO II, DO ARTIGO 32 E REVOGA OS PARÁGRAFOS PRIMEIRO E 
SEXTO, DO ARTIGO 34, TODOS DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO”; 
3) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 16/2017, que 
“ESTABELECE REGRAS PARA A UTILIZAÇÃO DO BRASÃO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”; 
4) Requerimento nº 32/2017; 
5) Moções nºs 73, 74, 75, 76, 77 e 78/2017; 
6) Pedidos de Informações nºs 51 e 52/2017. 
 


