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Reunião Ordinária do dia 25 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 AMASC - Associação de Moradores do Jardim Maluche e Souza Cruz, convidando para 
participar da reunião mensal. 
 
De Fórum das Entidades Sindicais de Trabalhadores de Brusque e Região, enviando 
calendário de reuniões da gestão 2017.  
 
De Executivo, solicitando a prorrogação de prazo para resposta ao ofício nº 280/2017, de 
autoria do Vereador Celso Emydio da Silva, sobre Gratificação de Produtividade. 
 
De Executivo, encaminhando cópias das leis municipais nº 4.052 a 4.054/2017. 
 
De Executivo, da Secretaria de Assistência Social e Habitação, solicitando as dependências 
do Plenário para realização de palestra no dia 05/05/2017. 
 
De Executivo, da Secretaria de Assistência Social e Habitação, solicitando a cessão de um 
funcionário do TI para auxiliar na Palestra do dia 05/05/2017. 
 
De Caixa Econômica Federal - Superintendência Regional Vale do Itajaí, informando prazo 
limite para recebimento de propostas. 
 
De Instituto Federal Catarinense - Campus Brusque, encaminhando informações sobre a 
obra que está sendo feita em Brusque, e convidando os Vereadores para uma visita 
previamente agendada. 
 
De Agência de Desenvolvimento Regional - ADR, encaminhando convocação para a 
próxima reunião. 
 
De Executivo, solicitando a prorrogação de prazo para resposta ao ofício nº 327/2017, de 
autoria do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, relacionado à interdição do Loteamento Ciro 
Gevaerd e à ocupação dos lotes 10, 11 e 13 da Quadra 20, da rua Salvador Benvenutti. 
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De Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, solicitando a tramitação em regime de 
urgência do Projeto de Lei nº 21/2017, que concede reajuste aos Servidores do Poder 
Executivo. 
 
De Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, convidando para participar de um evento 
de confraternização com os servidores municipais sócios homens. 
 
De Caixa Econômica Federal, encaminhando informações sobre Programas de Habitação. 
 
De Deputado Estadual Esperidião Amin, manifestando o recebimento do ofício referente à 
PEC nº 287/16. 
 
De Executivo, encaminhando minuta do Anteprojeto de Lei Ordinária que “Autoriza o 
Município de Brusque a ceder espaço público para colocação de monumento em 
homenagem à Associação Internacional de Lions Clubes”. 
 
De AGIR - Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí, encaminhando 
resposta ao ofício nº 179/2017, de autoria da Vereadora Ana Helena Boos, solicitando 
informações acerca da tarifa de coleta de resíduos sólidos no município de Brusque. 
 
De 18º Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina, convidando para participar da 
solenidade de Promoção de Oficial, Premiação do Valorem e Amigo do 18º Batalhão de 
Policia Militar em Brusque. 
 

 
MATÉRIA DO EXECUTIVO 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 21/2017: 
CONCEDE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL, E DOS VALORES DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DO TETO DO 
AUXÍLIO TRANSPORTE.   
 
Projeto de Lei Ordinária nº 22/2017: 
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE BRUSQUE A CEDER ESPAÇO PÚBLICO PARA 
COLOCAÇÃO DE MONUMENTO EM HOMENAGEM À ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
DE LIONS CLUBE.  

 
Projeto de Lei Complementar nº 01/2017: 
INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DOS TRIBUTOS DO MUNICÍPIO 
DE BRUSQUE – REFIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 
MATÉRIA DO LEGISLATIVO 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 20/2017 de autoria do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem:  
DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DA FORMAÇÃO MORAL DE CRIANÇAS E DE 
ADOLESCENTES NO ÂMBITO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

INDICAÇÕES 
 
Nº 192/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de mensagem ao Senhor Prefeito 
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Municipal, solicitando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo: 
a)  Areamento e limpeza da tubulação de águas pluviais na rua Frederico Klabunde, no 
bairro Águas Claras, evitando-se o depósito de material nas laterais da via para não 
dificultar a passagem de pedestres; 
b) Cobertura da quadra esportiva da Escola Angelo Dognini, localizada no bairro Planalto, 
considerando que muitas outras escolas já possuem quadras cobertas, o que garante a 
segurança, o bem-estar e a prática de esportes em dias de chuva; 
c) Reparo da pavimentação asfáltica na rua Alberto Muller, no bairro Limeira, em frente à 
Escola Alberto Pretti, danificada anteriormente à Festa da Farinha e que vem colocando em 
risco a segurança dos usuários da via; 
d) Eliminação de um buraco de grande porte na travessa Lagoa Dourada, 160, bairro águas 
Claras. 
 
Nº 193/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a realização dos serviços de patrolamento e areamento na rua PM-
013, artéria do bairro Primeiro de Maio, a fim de melhorar a trafegabilidade e garantir a 
segurança dos usuários da via. 
 
Nº 194/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando sejam finalizados os serviços de tubulação nas proximidades da 
Malharia Martins, na Rua Luiz Morelli, Bairro Dom Joaquim, bem como implantação de 
sinalização no local, visto que a situação atual vem causando transtornos aos moradores e 
usuários da via. 
 
Nº 195/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, Considerando a importância da área 
verde em um loteamento; Considerando que as áreas verdes desempenham função 
ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional 
e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres de impermeabilização; 
Considerando a área verde do Loteamento Emma 2 no bairro Limoeiro, próximo à futura 
Unidade Básica de Saúde; Considerando que muitas crianças vêm utilizando as vias 
públicas para a prática desportiva; Considerando a falta de segurança na realização de 
esportes em vias públicas; solicita o envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal, 
sugerindo que o Poder Público prepare uma área verde no Loteamento Emma 2 para 
garantir espaço adequado e seguro às crianças para a prática desportiva. 
 
Nº 196/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que proceda com a execução de 
areamento e de patrolamento na rua Cesto Pinotti, nas proximidades do número 70, bairro 
Santa Luzia, com uso de máquinas de pequenas proporções, em virtude do espaço reduzido 
para o acesso da via. A medida visa dar atender àquela comunidade, que busca neste 
Legislador um socorro para os seus anseios. 
 
Nº 197/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando a eliminação de buracos na pavimentação asfáltica da Rua 
Daniel Imhof, nos seguintes locais: - imediações do trevo, próximo à Prefeitura; 
proximidades do Edifício Flores do Campo e perto do acesso da Rua João Caetano. 
 
Nº 198/2017 do Vereador Celso Carlos Emydio da Silva, Considerando o grande fluxo de 
veículos e pedestres que perpassam diariamente pelas ruas Célia Zen, SR-005 e Adelino da 
Silva Valle, todas artérias do bairro Santa Rita; Considerando que os referidos veículos 
trafegam, geralmente, em alta velocidade; Considerando que as vias dão acesso à 
Associação dos Moradores do bairro Santa Rita; requer o envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, sugerindo seja realizada a colocação de placas de sinalização que 
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especifiquem a Velocidade Máxima permitida nas vias acima indicadas. 

 
 
MATÉRIA DA ORDEM DO DIA 
 

REQUERIMENTOS 
 
Nº 33/2017 da Vereadora Ana Helena Boos, Considerando que a Rede Feminina de 
Combate ao Câncer de Brusque foi reconhecida como de utilidade pública através da Lei 
Municipal nº 1.586/1990; Considerando que há 28 anos a Instituição presta estes relevantes 
serviços de utilidade pública à população de Brusque e da região; Considerando que existe 
no Município a contínua necessidade de expansão dos programas de atendimento ao 
público feminino; Considerando que a parceria entre sociedade civil organizada e o Poder 
Público tem demonstrado, nos diversos âmbitos da federação, ser uma forma eficiente, 
eficaz, efetiva e econômica de atender aos anseios da comunidade; Considerando que esta 
Representante Popular recentemente recebeu da Instituição uma manifestação discorrendo 
sobre a necessidade de um novo imóvel para a ampliação de suas atividades; Diante de tais 

considerações, requer o envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal, endossando 

apoio ao pedido efetuado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque para que 
o Município proceda com a doação de um terreno de fácil acesso às pacientes e livre de 
enchente para a construção de uma nova sede da Instituição. 
 
Nº 34/2017 do Vereador Deivis da Silva, CONSIDERANDO que desde o dia 11 de abril 
tramita na Assembleia Legislativa a PEC nº 3/2017, de autoria do deputado Mário 
Marcondes (PSDB), conhecida como a PEC DA AUTONOMIA, que trata sobre Orçamento 
Impositivo, segundo a qual 1% da Receita Corrente Líquida (RCL) do Governo do Estado 
será destinado à Emendas Parlamentares; CONSIDERANDO que se estima 
aproximadamente R$ 4 milhões por ano para cada deputado investir nos Municípios 
catarinenses, de forma simples, rápida e desburocratizada; CONSIDERANDO que conforme 
esta PEC nº 3/2017, metade desse valor, obrigatoriamente, tem que ser aplicado na saúde e 
os outros 50% em qualquer área da Administração Municipal; CONSIDERANDO que ambos 
os investimentos têm que respeitar as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Plano 
Plurianual (PPA), do Executivo Estadual; CONSIDERANDO que os deputados são os 
representantes legítimos dos cidadãos catarinenses e têm a responsabilidade de manter 
vigilância permanente sobre o Executivo, zelar pelo erário público, sobretudo elaborar leis 
que beneficiem o povo de Santa Catarina; CONSIDERANDO que a Emenda tem amparo 
Constitucional e já conta com a simpatia de grande parte dos parlamentares na Alesc e que 
alguns Vereadores de vários Municípios já estão encaminhando Moções de Apoio à 
Proposta, onde ressaltam concordância plena, irrestrita e solidária; requer seja encaminhada 
Moção de Apoio à Proposta de Emenda à Constituição Estadual (PEC) nº 3/2017, que trata 
sobre Orçamento Impositivo, segundo o qual 1% da Receita Corrente Líquida do Governo 
do Estado seja destinado à Emendas Parlamentares. O objetivo é que Brusque seja 
futuramente beneficiada pelos Deputados Estaduais com recursos financeiros 
encaminhados através de tais Emendas. 
 
Nº 35/2017 do Vereador Sebastião Alexandre Isfer de Lima, requer o envio de Mensagem 
ao Senhor Prefeito Municipal, manifestando preocupação com a corrente de vendedores 
ambulantes que se instalam livremente em pontos do espaço urbano municipal. O fato 
preocupa em especial no tocante à comercialização de alimentos, confeccionados à luz do 
improviso e de condições por vezes inadequadas, passíveis de comprometer a saúde 
pública e ainda, em concorrência com comerciantes credenciados e devidamente 
autorizados pelo poder público para o exercício da atividade. Seria de bom alvitre a adoção 
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de ações permanentes que regulamentem estas atividades, driblando os paliativos e 
garantindo uma política própria, legal e saudável, para agasalhar esse grupo que busca 
sobreviver com a comercialização do varejo ambulante. A ideia do Legislador não é 
prejudicar esse tipo de comércio, mas assegurar orientações claras para o seu 
estabelecimento, garantindo-se a igualdade de direitos e deveres com as demais atividades 
empresárias já instaladas e credenciadas no Município. Deste modo, ao fazermos esta 
manifestação, sugerimos que o poder municipal, com o auxílio do IBPLAN e da Vigilância 
Sanitária, regulamente em definitivo o funcionamento dessas pequenas atividades de 
natureza comercial, a fim de possibilitar o seu trabalho regular e legal, assegurando, 
igualmente, os direitos dos consumidores e dos comerciantes já credenciados.  
 
Nº 36/2017 do Vereador Sebastião Alexandre Isfer de Lima, requer o envio de Mensagem 
ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que estude junto ao órgão competente a 
possibilidade de promover a mudança na data de vencimento do Alvará fornecido pela 
Vigilância Sanitária, para as farmácias e estabelecimentos congêneres fixados no Município. 
A ideia é que o vencimento passe de 31 de dezembro para 31 de janeiro de cada ano, 
facilitando a compra de medicamentos controlados durante o período de recesso de final de 
ano.  
A Vigilância Sanitária vem administrando conscienciosamente aos interesses dos 
empresários que atuam na área da comercialização de medicamentos, buscando a 
convivência pacífica e o equacionamento dos contratempos. Apesar de reconhecermos os 
esforços dos dirigentes do setor sanitário municipal, a Administração Pública deve 
igualmente buscar equacionar as exigências dos contribuintes, adequando seus padrões de 
comportamento e normas. Por esta razão, sugerimos que o Poder Público estude a 
viabilidade da mudança pretendida, atendendo então ao clamor deste segmento do 
comércio. 
 

MOÇÕES 
 
Nº 79/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa 
ao Senhor Luciano Hang, parabenizando pela abertura da 97ª loja da Havan, no Município 
de Itaquaquecetuba, que acontecerá no dia 29 do corrente mês, nas dependências do 
Itaquá Garden Shopping. 
 
Nº 80/2017 do Vereador Claudemir Duarte, requer o envio de mensagem congratulativa à 
ginasta Alanis Popper Cassaniga Avila, parabenizando por sua convocação para a Seleção 
Brasileira de Ginástica Rítmica de Conjunto. Este Vereador reconhece o grande feito da 
ginasta, sua dedicação e determinação ao esporte a levaram a ser escolhida para participar 
da Seleção Brasileira, desejando um futuro brilhante, repleto de conquistas. 
 
Nº 81/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de Moção de Pesar à família 
Demarchi, pelo falecimento do Senhor Jonas Tadeu Demarchi. Endereço para 
correspondência para o Senhor André Rezini 
 
Nº 82/2017 da Vereadora Ana Helena Boos, requer o envio de mensagem congratulatória ao 
Colégio Cônsul Carlos Renaux, pela passagem dos seus 145 anos de fundação, 
comemorada na data de 20 de abril. 
A entidade foi fundada no ano de 1872, sendo o colégio particular mais antigo de Santa 
Catarina. Dentre suas diversas contribuições para a sociedade brusquense e região, 
destaca-se a atuação visando sempre a formação de cidadãos críticos, responsáveis e 
comprometidos com o bem-estar social. 
 
Nº 83/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de Moção de Pesar à família 
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Crippa, pelo falecimento do Senhor Roberto Crippa. Enviar correspondência para a Senhora 
Solange Crippa e família, à Rua Avelino Pavesi, nº 50, no bairro Primeiro de Maio, CEP 
88.353-535. 
 
Nº 84/2017 do Vereador Nilson Pereira, requer o envio de mensagem congratulativa ao 
Seminário Nossa Senhora de Lourdes, Seminário Metropolitano da Arquidiocese de 
Florianópolis, popularmente conhecido como Seminário de Azambuja, pela passagem dos 
seus 90 anos de fundação. Criado em 21 de abril de 1927, a Instituição tem marcado a 
história do Município, colaborando para a formação de uma cultura vocacionada à caridade, 
por diversas gerações. 
 
Nº 85/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa à 
equipe brusquense de vôlei de praia, composta por Matheus Odisi, Nathan Messina e Luiz 
Weber que representou Santa Catarina e sagrou-se vice-campeã do Campeonato Brasileiro 
de Vôlei de Praia, na categoria Sub-15. 
As congratulações são extensivas ao técnico Bento Sgrott. 
 
Nº 86/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa à 
lutadora de jiu-jitsu, Maria Luiza Tomazoni, parabenizando a atleta por ter sido vice-campeã 
do Brasileiro Kids da modalidade, na categoria infantil 3, faixa amarela, peso leve, evento 
realizado em Barueri/SP. 
 
Nº 87/2017 do Vereador Deivis da Silva, requer o envio de mensagem congratulativa aos 
atletas brusquenses Ariel João da Silva e André Eduardo Gohr, convocados pela 
Confederação Brasileira de Ciclismo para representarem o país em duas importantes 
competições internacionais. Na disciplina do BMX, Ariel João da Silva foi lembrado para 
disputar duas etapas da Copa do Mundo, no mês de maio, nas cidades de Papendal, na 
Holanda, e Zolder, na Bélgica. No Ciclismo de Estrada, André Eduardo Gohr foi selecionado 
para defender o Brasil no Campeonato Panamericano, na cidade de Santo Domingo, na 
República Dominicana, nos dias 4 a 7 de maio. Vale o registro de que tanto Ariel Silva 
quanto André Gohr representam Brusque com apoio da Fundação Municipal de Esportes, 
por meio do Bolsa-Atleta. 
 
Nº 88/2017 do Vereador Deivis da Silva, requer o envio de mensagem congratulatória ao 
Grupo Escoteiro Brusque, pela passagem do Dia Mundial do Escoteiro, comemorado no dia 
23 de abril. O Grupo Escoteiro Brusque foi fundado em 29 de outubro de 1961, e conta hoje 
com 150 crianças e jovens, entre 6,5 e 21 anos de idade, e mais 40 adultos voluntários. 
Escoteiro: “Sempre Alerta” fazendo “Melhor Possível” para “Servir”! 
Este vereador enaltece todo o trabalho e dedicação realizado pelos escoteiros, que de forma 
corajosa, determinada, prestativa, organizada e disciplinada, respeitam a natureza e o meio 
onde vivem, com bom caráter, servindo de exemplo positivo para os demais, sempre na 
busca de um mundo melhor.  
 
Nº 89/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, requer o envio de mensagem 
congratulatória à Diretoria e Atletas do Brusque Futebol Clube, pela honrosa conquista da 4ª 
colocação no Campeonato Catarinense 2017. Registra-se que o sucesso da equipe decorre 
da belíssima campanha desempenhada no Campeonato Catarinense e na Copa do Brasil, a 
qual teve relevante repercussão na mídia brasileira, como a exemplo do que ocorreu com o 
jogo contra Corinthians, no Estádio Augusto Bauer. A sociedade reconhece o brilhante 
desempenho dos desportistas, desejando que os promissores talentos, futuramente, 
arrebatem mais conquistas e glórias para o Município. 
 
Nº 90/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, requer o envio de mensagem 
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congratulatória ao atleta Jonatas Belusso, pela consagração como artilheiro, registrando 11 
gols, no Campeonato Catarinense 2017. Vale o registro de que o atleta trouxe de volta a 
alegria que deste 1958, através do jogador Petrusky, do Clube Atlético Carlos Renaux, não 
se via igual. 
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
 
Nº 53/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, requer o envio de expediente ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações, acompanhadas da 
documentação pertinente: 
1) O Poder Executivo Municipal procedeu ao pagamento de indenização em decorrência dos 
danos causados nas edificações de imóveis localizados nos bairros Santa Terezinha, 
Azambuja, Santa Rita, São Luiz, Nova Brasília, Paquetá e Limeira, em virtude das obras do 
PAC - Macrodrenagem, nos termos autorizados pelas Leis Municipais nº 3.793/2014 e nº 
3.930/2015? 
2) O Poder Executivo Municipal procedeu à recuperação dos valores dispendidos com as 
referidas indenizações em face da construtora responsável pela execução das obras do 
PAC - Macrodrenagem? 
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. Paulo Rodrigo Sestrem; 
2) Ver. Deivis da Silva; 
3) Ver. Sebastião Alexandre Isfer de Lima; 
4) Ver. Nilson Pereira; 
5) Ver. Jean Daniel dos Santos Pirola 

 

ORDEM DO DIA 
 
1) Em discussão e votação única, Projeto de Lei Ordinária nº 21/2017, de origem executiva, 

que “CONCEDE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, E DOS VALORES DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DO 

TETO DO AUXÍLIO TRANSPORTE; 

2) Em discussão e votação única, Projeto de Resolução nº 06/2017, que “AUTORIZA A 

PARTICIPAÇÃO DE VEREADORES NO XV CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO 

CONSTITUCIONAL – 2017”;   

3) Em discussão e votação única, Ofício nº 144/2017-GP, do Executivo Municipal, 

solicitando prorrogação de prazo para resposta ao Expediente nº 280/2017, desta Casa 

Legislativa; 

4) Em discussão e votação única, Ofício nº 154/2017-GP, do Executivo Municipal, 

solicitando prorrogação de prazo para resposta ao Expediente nº 327/2017, desta Casa 

Legislativa; 

5) Requerimentos nºs 33, 34, 35 e 36/2017; 
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6) Moções nºs 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90/2017 

7) Pedido de Informação nº 53/2017. 

 
 


