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Reunião Ordinária do dia 16 de maio 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 Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 406/2017, de autoria da Vereadora 
Ana Helena Boos, contendo resposta sobre o registro de todos os imóveis tombados e 
dos que estão na iminência de tombamento, no Município. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 432/2017, de autoria do Vereador 
Nilson Pereira, contendo Relatório Mensal contendo os valores arrecadados com multas 
de trânsito nos anos de 2009 a 2015 e abril/2016 a março/2017. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 411/2017, de autoria do Vereador 
Nilson Pereira, solicitando informações referentes à Guarda de Trânsito de Brusque. 
 
De Executivo, encaminhando cópia da Lei Municipal nº 4.065/2017. 
 
De Festa Nacional do Jeep - FENAJEEP, convidando para participar da cerimônia de 
lançamento do maior evento Off-Road da América Latina, a realizar-se no dia 17 de 
maio. 
 
De Partido Republicano Progressista, solicitando a cessão das dependências do 
Plenário desta Casa Legislativa, para reunião da executiva estadual do PRP, a realizar-
se no próximo dia 17 de maio. 
 
De SINDILOJAS, solicitando o espaço da tribuna livre, na Sessão Ordinária do dia 30 
de maio, para abordar sobre a Renalegis - Rede Nacional de Assessorias Legislativas. 
 
De AMMVI, convidando para participar da palestra “Compliance, Controles Internos, 
Ouvidoria e Transparência”, no auditório da AMMVI, em Blumenau. 
 
De Observatório Social de Brusque, solicitando cópias de documentos. 
 
De Comissão Executiva, encaminhando Balancete de Prestação de Contas do Mês de 
Abril de 2017. 
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De Executivo, encaminhando as prestações de contas referentes ao mês de fevereiro 
de 2017, do Município de Brusque, de vários Fundos e Fundações. 
 
De Gabinete do Deputado Rogério Peninha Mendonça, convidando o Vereador Deivis 
da Silva para participar de audiência com o Presidente Michel Temer, no dia 25 de maio 
de 2017, no Palácio do Planalto, em Brasília. 
 
De SINDILOJAS, comunicando cancelamento de reunião que seria realizada no CEB, 
em Blumenau. 
 
De Executivo, Ofício nº 197/2017 - GP, encaminhando resposta ao ofício nº 458/2017, 
de autoria do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, acerca das indenizações 
decorrentes dos danos causados em edificações localizadas em vários bairros do 
município, provocadas pelas obras do PAC - Macrodrenagem. 
 
De Partido Novo Brusque, solicitando as dependências do Plenário para reunião no 
próximo dia 14 de junho. 
 

MATÉRIA DO LEGISLATIVO 
 
Projeto de Resolução nº 08/2017: 
Autoriza Vereador a acompanhar Comitiva do Poder Executivo Municipal em viagem à 
Brasília - DF. 
 

INDICAÇÕES 
 
Nº 222/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, envio de expediente ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando a realização dos seguintes serviços de interesse 
coletivo: a) Recuperação da pavimentação na rua Alberto Klabunde, no bairro Cedrinho; 
b) Areamento e patrolamento na rua Fernando Zen, no Poço Fundo. Vale registrar que 
a iniciativa do Parlamentar tem por intuito atender aos anseios da comunidade local, 
proporcionando a segurança necessária às vias mencionadas. 
 
Nº 223/2017 do Vereador Nilson Pereira, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente, que proceda a 
pavimentação da rua ZT-008, artéria existente em frente à Escola de Ensino 
Fundamental Dr. Carlos Moritz. A medida trará um ganho considerável na qualidade da 
mobilidade exercida pelos moradores, servidores e alunos que se utilizam do local. 
 
Nº 224/2017 do Vereador Nilson Pereira, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente, que proceda com a 
construção de uma rampa de acesso à entrada da Escola de Educação Básica 
Francisco de Araújo Brusque, procedendo-se também um estudo a fim de adequar os 
demais espaços públicos que não atendem às normas técnicas. A medida visa garantir 
à acessibilidade de idosos e portadores de necessidades especiais, no tocante a 
instalação de rampas e corrimãos, conforme determinado pelo Código de Obras do 
Município (LC nº 140/2008, art. 36) e pela Lei nº 1.370/1987 (art. 10, parágrafo único). 
 
Nº 225/2017 dos Vereadores Paulo Rodrigo Sestrem e Marcos Deichmann, envio de 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão 
competente, que, até que uma obra mais duradoura ocorra, proceda com um plano 
contínuo de areamento e patrolamento na rua Ribeirão do Meio, bairro Nova Itália. A 
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medida visa atender a comunidade, que se sente impotente ao observar que a cada 
chuva a pista torna-se intransitável. Anexo segue um abaixo assinado com a solicitação. 
 
Nº 226/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que proceda aos 
seguintes serviços de interesse coletivo: a) Areamento, patrolamento, alargamento e 
limpeza da rua Nilo João Raulino, no bairro 1º de Maio, mais precisamente em frente ao 
residencial Natascha, pois a via é muito utilizada e ficou estreita dificultando o acesso 
aos moradores da localidade; b) Limpeza e corte da vegetação que avança sobre os 
passeios públicos, prejudicando a passagem de pedestres, nos seguintes locais: b.1 
Avenida Arno Carlos Gracher, no Centro 1; b.2 Vias do Loteamento Santa Mônica, no 
bairro Limoeiro, localizado paralelamente ao Loteamento Emma II, nos termos já 
requeridos na Indicação nº 82/2017; c) Eliminação de buraco existente na rua Paulina 
Gervásio Benvenuti, no bairro Limeira, em frente ao número 72; d) Areamento e 
patrolamento nas seguintes vias: d.1 rua São Pedro, no bairro de mesmo nome, nas 
proximidades do número 2040; d.2 rua Irineu Schmitz, no bairro Águas Claras, nas 
proximidades do bar e lanchonete República 41. A intenção do Legislador é a de 
atender aos anseios destas comunidades, garantindo a segurança e a trafegabilidade 
das vias. 
 
Nº 227/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de mensagem ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que sejam realizados os seguintes serviços de interesse coletivo: 
a) Na rua Adelina Debatin, artéria do bairro Águas Claras: a.1) Limpeza e corte da 
vegetação defronte ao número 28, e reconstrução da calçada e meio fio; a.2) Instalação 
de uma travessia elevada em frente à UBS Águas Claras; a.3) Realização de um estudo 
visando a concretização dos serviços de enrocamento defronte ao número 116, na parte 
final da via; b) Patrolamento e areamento no final da rua Patrício Dezidério, no bairro 
Águas Claras; c) Operação tapa buraco em toda extensão da rua Walter Balteld, bairro 
Zantão; d) Recuperação asfáltica, visando a eliminação de buracos, defronte ao número 
330 da rua Maria Andre De Freitas, no bairro Rio Branco; e) Inserção de sinalização 
adequada no entroncamento entre as ruas Azambuja e Tiradentes, visando evitar a 
ocorrência de acidentes no local, por tratar-se de uma região de intenso tráfego; f) 
Realização de uma operação tapa-buracos na parte de asfalto da Estrada da Varginha, 
no bairro Rio Branco, solicitação já apresentada anteriormente. As medidas sugeridas 
visam atender aos anseios das comunidades e são necessárias para garantir a 
segurança e trafegabilidade das vias, evitando transtornos aos moradores daquelas 
localidades. 
 
Nº 228/2017 do Vereador Marcos Deichmann, Considerando que a ATI (Academia para 
Todas as Idades) está instalada na AMONT (Associação de Moradores da Rua Nova 
Trento), dependências do Centro De Educação Infantil Raio de Sol II, inviabilizando o 
espaço do estacionamento; Considerando que a referida ATI já apresenta sinais de 
deterioração, necessitando de manutenção; Considerando que praticamente não é 
utilizada pela comunidade; Considerando que a mesma está instalada dentro do pátio 
da escola, e que existe um portão que limita o acesso em horários em que a escola e a 
associação não estão em funcionamento, devido à segurança do local; Considerando 
que ambas as entidades necessitam do espaço para circulação de veículos, 
principalmente em horários de entrada e saída das aulas; Considerando, por final, que o 
requerimento vem ao encontro de solicitação da escola e também da comunidade 
representada pela AMONT; Requer o envio de mensagem ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que o setor responsável realize a transferência da ATI instalada 
na AMONT (Associação de Moradores da Rua Nova Trento), dependências do Centro 
de Educação Infantil Raio de Sol II, para outra localidade, tendo como sugestão o pátio 
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dos fundos da UBS da rua Nova Trento ou a Praça da rua Azambuja, possibilitando 
assim o livre acesso aos usuários. Caso não seja possível a transferência de imediato, 
que seja feita inicialmente a retirada dos equipamentos, no intuito de viabilizar o espaço 
para as atividades escolares e da Associação. 
 
Nº 229/2017 do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn, envio de mensagem ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo: 
a) Instalação de uma travessia elevada na rua Dorval Luz, no bairro Santa Terezinha, 
nas proximidades da Staack Tinturaria, como forma de reduzir a velocidade dos 
veículos e facilitar a travessia segura de pedestres; b) Eliminação de buracos na rua 
Francisco Schlindwein, no bairro São Pedro, ao lado do estacionamento da Tinturaria 
Florisa. As medidas sugeridas visam atender aos anseios das comunidades e são 
necessárias para garantir a segurança e trafegabilidade das vias, evitando transtornos 
aos moradores daquelas localidades. 
 
Nº 230/2017 do Vereador Marcos Deichmann, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente a execução dos seguintes 
serviços de interesse público: a) Eliminação de buracos e reposição da pavimentação 
asfáltica na rua Santa Cruz, no bairro Paquetá, nas proximidades do semáforo existente 
no cruzamento, em face do grande número de veículos danificados e acidentes 
motociclísticos que já ocorreram no local; b) Reconstrução da calçada do lado direito da 
via, no trecho localizado na rua Alberto Klabunde, bairro Paquetá, à 80 metros do 
semáforo, logo após o estabelecimento do Zé Melo Materiais de Construção, onde se 
localiza um córrego sob da via, visando garantir a segurança ante o intenso fluxo de 
pedestres que transitam no local, principalmente crianças que se deslocam para a 
escola Paquetá, precisando atravessar a via de grande movimento, e ainda devido à 
existência de uma curva, que dificulta a visibilidade e eleva em muito o risco de 
acidentes; 
 
Nº 231/2017 da Vereadora Ana Helena Boos, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que proceda com os tramites 
necessários para a venda, ou doação, das sucatas abandonadas no pátio da usina de 
asfalto. Oportunamente registra-se que Secretaria de Comunicação anunciou que serão 
compradas lonas para que se proceda com a cobertura do material, entretanto, tal 
medida precária não impedirá a proliferação de insetos e gerará ainda mais gastos com 
a contínua reposição deste material de proteção. A proposição em questão propõe dar 
uma destinação correta aos materiais expostos ao tempo, evitando que insetos se 
multipliquem no local e proporcionando que o Município seja novamente excluído da 
lista de estado de emergência causado por focos do mosquito Aedes Aegypti. 
 
Nº 232/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, envio de expediente ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente a execução 
dos seguintes serviços de interesse público: a) Eliminação de um enorme buraco na rua 
Manoel Assini, no bairro Limeira, o qual foi ocasionado pela própria Prefeitura, há 
alguns meses; b) Patrolamento e areamento em toda a extensão da rua Fernando Zen, 
no bairro Poço Fundo, face à intransitabilidade da mesma. Tais medidas visam 
favorecer o tráfego local, eliminando os riscos à segurança dos transeuntes. 
 
Nº 233/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, envio ao Chefe do Poder 
Executivo no sentido de solicitar-se em razão da preservação urbana, que determine ao 
órgão competente que instale um guarda corpo na Ponte do Ribeirão, na Rua São 
Pedro, Bairro São Pedro. 
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Nº 234/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, envio de expediente ao 
Senhor Prefeito Municipal para solicitar seja reconsiderada a decisão da Secretaria de 
Educação em encerrar o contrato com o Programa Circo Escola, de Olliver Carminati, 
bem como manter o seu funcionamento no local em que se encontra atualmente, para 
continuar a atender a comunidade. 
 
Nº 235/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, envio de expediente ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente a execução 
dos seguintes serviços de interesse público: a) Realização de um estudo sobre o 
correto dimensionamento da tubulação do sistema de drenagem na rua Gilberto 
Comandolli, no bairro São Luiz, visto que o asfaltamento do local já foi consertado 
inúmeras vezes, sendo que à cada nova chuva ocorre a quebra de todo o asfalto, face à 
incapacidade da drenagem adequada para o local. Tal ato acaba por desperdiçar os 
recursos públicos, sem dar uma solução permanente para a situação; b) Operação 
tapa-buracos, na rua São Pedro, esquina da rua São Leopoldo, no bairro São Pedro; c) 
Realização de um estudo pela Secretaria de Trânsito visando executar uma divisória ou 
uma espera em xadrez na rua Orides Schwartz, no bairro Guarani, visto que os 
moradores estão relatando a dificuldade de acesso à rua, devido ao congestionamento 
nos horários de pico. Tais medidas visam proporcionar mais segurança e tranquilidade 
às comunidades locais. 
 

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA 
 

REQUERIMENTOS 
 
Nº 42/2017 dos Vereadores Marcos Deichmann e Paulo Rodrigo Sestrem, 
CONSIDERANDO que as ações de depredação do meio ambiente, à revelia da lei, 
ocorrem sempre nos finais de semana e feriados, quando os órgãos fiscalizadores não 
estão em atividade; CONSIDERANDO tratar-se de uma prática abusiva em que os 
transgressores se sentem à vontade para as investidas contra a natureza; 
CONSIDERANDO que a sociedade se sente desprotegida pela ação autocrata de 
empresários e cidadãos nas investidas sorrateiras. Requerem o envio de Mensagem à 
Direção da FUNDEMA, sugerindo a adoção de plantões permanentes para atender as 
denúncias registradas durante os finais de semana e feriados. 
 

MOÇÕES 
 
Nº 110/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem 
congratulatória ao piloto brusquense Rafael Caetano que obteve uma conquista heroica 
na 2ª etapa do Campeonato Paranaense de Motovelocidade. Mesmo com a caixa de 
câmbio quebrada e conseguindo engatar apenas a terceira, ele faturou a segunda 
posição, encerrando como vice-campeão da etapa e seguindo como um dos favoritos 
ao título gera. 
 
Nº 111/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem 
congratulatória aos atletas de base da equipe de futebol da Sociedade Santos Dumont, 
pela conquista de 100% de aproveitamento na terceira rodada da Copa ACEF. Diante 
da equipe do Almirante Barroso, os meninos conquistaram vitórias nas categorias Sub-
11, 13, 15 e 17. O Santos Dumont também teve grande desempenho na Copa Regional 
Menor Fraldinha/Mamadeira, quando foi campeão da categoria Sub-9 (Ouro) e vice no 
Sub-9 (Prata). A equipe Sub-7 conquistou uma honrosa quinta colocação. 
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Nº 112/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem 
congratulatória aos lutadores de jiu-jitsu da Equipe Aresbjj e Teamtelles, que 
conquistaram o título de campeão no Desafio Gladiador, realizado em Joinville. Thiago 
pereira e Bel Ponciano sagraram-se campeões com a faixa azul, nas categorias 
masculino e feminino respectivamente, Jonas Teixeira, da faixa marrom, levou o ouro 
para a casa e o professor Walter Telles sagrou-se campeão com a faixa preta. 
 
Nº 113/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem 
congratulatória ao lutador Marcelo Tomazoni pela conquista do título de campeão, na 
categoria: faixa roxa, sênior, meio pesado, da 2ª Etapa do Circuito Catarinense de Jiu-
Jitsu, realizada em Itajaí. 
 
Nº 114/2017 da Vereadora Ana Helena Boos, requer o envio de Mensagem 
Congratulatória às atrizes e atores que integram o elenco do Espetáculo Teatral “Ao 
Som dos Teares”. A peça, inspirada na obra do escritor brusquense João Carlos 
Mosimann, resgata a tragédia ocorrida na Vila Renault nos anos de 1949, com o 
falecimento do empresário Ivo Renault. As congratulações desta Casa devem expressar 
o reconhecimento pelo desempenho do brilhante elenco de jovens brusquenses e da 
região, na recuperação das artes cênicas e incentivo à cultura. 
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
 
Nº 61/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, requer o envio de expediente 
ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações, referentes à rua 
Fernando Zen, no bairro Poço Fundo: a) A via mencionada faz parte do Programa de 
Pavimentação por Adesão?; b) Qual o cronograma previsto para a sua pavimentação? 
Justificação: Para fins de conhecimento e esclarecimentos à comunidade local. 
 
Nº 62/2017 do Vereador Nilson Pereira, requer o envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando o seguinte documento: - Relação contendo o nome dos 
servidores, com suas descrições de cargos, que trabalharam na Secretaria de Trânsito 
e Mobilidade no período posterior a 01/01/2013, acompanhado das respectivas datas de 
admissão, licenças, exonerações ou demissão. Justificação: Para fins de conhecimento 
e fiscalização. 
 
Nº 63/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, requer o envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações munidas da respectiva 
documentação: a) Quantas campanhas de castração a animais domésticos foram 
realizadas pelo poder público no ano de 2016?; b) Quantas castrações foram realizadas 
aos referidos animais no ano em comento?; c) Qual o valor total gasto com tais 
procedimentos?; d) Já iniciaram as campanhas de castração neste ano de 2017? Se 
sim, encaminhar documentos que comprovem as execuções; Se não, informar a 
previsão para o início das atividades. Justificativa: para que esta Casa Legislativa e a 
comunidade possam ter conhecimento. 
 
Nº 64/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, requer o envio de expediente 
ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando os seguintes documentos: - Cópia dos projetos 
de engenharia e dos memoriais de cálculos, que fundamentaram o Projeto de Lei 
159/2014, convertido na Lei 3.828/2014 que autorizou o Chefe do Poder Executivo a 
contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal - CEF. Justificativa: para 
fins de conhecimento. 
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INFORMES DA MESA  
 
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – LÍDER DE GOVERNO – LÍDER DA 
SITUAÇÃO – LÍDER DA OPOSIÇÃO 
 
INSCRITOS 
 
1) Ver. Paulo Rodrigo Sestrem; 
2) Ver. Jean Daniel dos Santos Pirola; 
3) Ver. Leonardo Schmitz; 
4) Ver. Nilson Pereira; 
5) Ver. Marcos Deichmann; 
6) Ver. Sebastião Alexandre Isfer de Lima. 

 

ORDEM DO DIA 
 
1) Em discussão e votação única, Projeto de Resolução nº 8/2017, que "AUTORIZA 
VEREADOR A ACOMPANHAR COMITIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM 
VIAGEM À BRASÍLIA - DF"; 
 
2) Em discussão e votação única, Projeto de Lei Complementar nº 01/2017, de origem 
executiva, que “INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL DOS 
TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE BRUSQUE - REFIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; 
 
3) Em segunda discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 19/2017, de origem 
legislativa, que “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’”; 
 
4) Requerimento nº 42/2017; 
 
5) Moções nºs 110, 111, 112, 113 e 114/2017; 
 
6) Pedidos de Informações nºs 61, 62, 63 e 64/2017. 
 
 
 
 


