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Reunião Ordinária do dia 20 de junho 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 Agência de Desenvolvimento Regional – ADR/Brusque, encaminhando resposta ao 
ofício nº 584/2017, de autoria do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, o qual 
solicitou a conclusão das obras da rotatória na Rodovia Pedro Merísio, sentido 
Botuverá, cerca de 500 metros após o Hospital Dom Joaquim. 
 
De IBPREV, solicitando documentos. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 573/2017, de autoria do Vereador 
Jean Daniel dos Santos Pirola, contendo cópia (em DVD) dos projetos de engenharia e 
dos memoriais de cálculos que fundamentaram a Lei nº 3.828/2014, que autorizou o 
Chefe do Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica 
Federal - CEF. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 640/2017, de autoria do Vereador 
Paulo Rodrigo Sestrem, contendo lista de servidores. 
 
De Secretaria de Assistência Social de Brusque, convidando para participar da XIª 
Conferência Municipal. 
 
De IBPLAN, encaminhando solicitações referentes ao gerenciamento do sistema viário 
do Município. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 627/2017, de autoria do Vereador 
Leonardo Schmitz, referindo-se à via pública Augusta Bento de Mello, no bairro Águas 
Claras. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 589/2017, de autoria do Vereador 
Jean Daniel dos Santos Pirola, sobre as obras que estão sendo executadas na rua 
Felipe Schmidt. 
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De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 591/2017, de autoria do Vereador 
Nilson Pereira, referente às obras de calçamento da Avenida Beira Rio. 
 
De Assembleia Legislativa, convidando para participar do “Seminário sobre Eletrificação 
Rural: desafios urgentes”. 
 
De PlanEventos, convidando para participar da 30ª EXPOSUPER - Feira de Produtos, 
Serviços e Equipamentos para Supermercados. 
 
De Comissão Especial de Ética e Decoro Parlamentar, encaminhando Parecer Final. 
 

MATÉRIA DO EXECUTIVO 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 28/2017 do Executivo:  
Institui o Programa Municipal de Residências Médica e Multiprofissional na área da 
saúde do Município de Brusque, e dá outras providências. 
 
Projeto de Lei Complementar nº 2/2017 do Executivo:  
Inclui parágrafo ao art. 7º da Lei Complementar nº 46, de 23 de novembro de 1995, e 
alterações, que criou o Fundo Municipal de Melhoria da Polícia Militar - FUMMPOM. 
  

MATÉRIA DO LEGISLATIVO 
 

INDICAÇÕES 
 
Nº 284/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a realização das seguintes obras e serviços de interesse coletivo: 
1) Eliminação de um grande buraco na pavimentação asfáltica da Rua AZ-004, bairro 
Azambuja;  2) Patrolamento na Rua PM-013, bairro Primeiro de Maio, a fim de 
proporcionar trafegabilidade na pista, haja vista o número expressivo de buracos; 3) 
Instalação de uma travessia elevada defronte ao estabelecimento de nº 486, na rua 
Augusto Klapoth, em função do intenso tráfego naquela região. 
 
Nº 285/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, reivindicando a realização dos serviços de patrolamento nas seguintes vias 
públicas, bem como a solicitação para incluírem as referidas artérias no Programa de 
Pavimentação por Adesão: 1) Rua Frederico Klabunde, artéria do sistema viário do 
bairro Águas Claras; 2) Rua PM-031, bairro Primeiro de Maio. 
 
Nº 286/2017 do Vereador Claudemir Duarte, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, propondo a realização dos serviços de patrolamento na rua que dá acesso à 
ponte pênsil nas proximidades da Escola de Educação Fundamental Edith Krieger 
Zabel, na localidade de Cristalina. 
 
Nº 287/2017 do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn, envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, postulando a limpeza e desobstrução de caixas coletoras de águas 
pluviais na rua Leopoldo Imhof, artéria transversal da Rua São Leopoldo, em função do 
mau cheiro que exalam. 
 
Nº 288/2017 do Vereador Sebastião Alexandre Isfer de Lima, envio de expediente ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando a realização de corte da vegetação, limpeza e 
desobstrução da vala existente atrás da Comunidade Cristo Rei, rua Carlos Henrique 
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Bruns, nº 388, bairro São Luiz. A medida visa garantir o fluxo adequado das águas das 
chuvas, propondo um ambiente mais seguro aos moradores da região. 
 
Nº 289/2017 do Vereador Marcos Deichmann, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente a realização de patrolamento 
na rua José Dada, artéria do bairro Cedro Alto, em função da intransitabilidade da via. 
 
Nº 290/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de mensagem ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando que sejam realizados os seguintes serviços de interesse 
coletivo na rua João Frederico Steffen, artéria do bairro Steffen: a) Eliminação de um 
grande buraco nas proximidades do nº 171, em face dos incômodos originados à 
vizinhança, em especial ao proprietário do imóvel citado, como respingos e sujeira no 
muro, e ainda dos riscos à segurança dos transeuntes; b) Limpeza do terreno situado 
no final da rua, que vem servindo de espaço para colocação de entulhos oriundos de 
obras públicas, pela Prefeitura. As medidas sugeridas visam atender aos anseios da 
comunidade local. Imagens comprobatórias anexas.  
 
Nº 291/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, envio de expediente ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que proceda 
a operação tapa-buracos em toda a extensão da Luiz Morelli, no bairro de Dom 
Joaquim. Vale o registro visto que a via está em condições precárias de tráfego, tendo 
inclusive a Prefeitura realizado duas intervenções no local (possivelmente ligação de 
esgoto) sem realizar a devida finalização com recapeamento do trecho. 
 
Nº 292/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, envio de expediente ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que proceda 
o seguinte serviço de interesse público, na Avenida Dom Joaquim, no bairro de Dom 
Joaquim: - Retirada de barreira que se encontra sobre o passeio público, próximo à 
entrada do Cemitério de Dom Joaquim. Vale o registro visto que a barreira está no local 
há meses, o que ocasiona transtorno e perigo aos pedestres que se obrigam a 
caminhar pela pista de rolamento, considerando a impossibilidade de utilização do 
passeio público. 
  
Nº 293/2017 do Vereador Sebastião Alexandre Isfer de Lima, envio de expediente ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que altere o 
local destinado ao estacionamento de motocicletas situado à Avenida Cônsul Carlos 
Renaux, no número 48, em frente à Farmácia Lindóia. A intenção do Legislador é evitar 
manobras arriscadas no local, garantindo-se a segurança dos condutores de motos e 
carros nessa região de intensa movimentação. 
 
Nº 294/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, envio de expediente ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que proceda 
à reconstrução do enrocamento localizado na entrada que dá acesso à entidade 
assistencial Lar Sagrada Família. A medida se faz extremamente necessária e urgente, 
visto que a obra anteriormente feita pela Prefeitura desmoronou com as últimas chuvas, 
colocando em risco os vizinhos da instituição, pois houve o desmoronamento para as 
residências próximas, bem como a dificuldade ao acesso a tão importante instituição de 
nossa cidade. 
 
Nº 295/2017 do Vereador Sebastião Alexandre Isfer de Lima, envio de expediente ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando que, antes de qualquer liberação de Alvará para 
Construção, determine ao órgão competente que proceda um estudo visando prevenir 
riscos de desmoronamento na avenida Ciro Gevaerd, ao lado do Grupo Escoteiros de 
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Brusque. A população observa com apreensão o corte da vegetação, a qual 
possivelmente é a responsável por manter a encosta do morro, de acentuada 
inclinação, e busca, neste representante popular, medidas que visem reduzir o número 
de desabamentos em nossa região, os quais têm se tornado contínuos em épocas de 
chuva. 
 

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA 
 

REQUERIMENTOS 
 
Nº 61/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, requer a concessão da Comenda do Mérito 
Esportivo ao Senhor José Armando Vasquez Soto (Bay) como forma de reconhecer os 
32 anos de atividades que contribuíram para a formação da história da natação no 
Município. Um dos fundadores da Associação Brusquense de Amigos e Incentivadores 
da Natação, Bay foi responsável pela formação de grandes atletas, os quais conduziram 
o nome de Brusque as mais elevadas posições mundo afora, tanto na Natação como no 
Triahtlon. 
 
Nº 62/2017 do Vereador Claudemir Duarte, Considerando que o Senhor Paulo Cesar 
Russi e seus familiares, residentes e domiciliados a rua David Hort, n º 965, bairro São 
João, foram atingidos pelas águas das chuvas e pela argila de um barranco que 
desmoronou nos limites de seu domicílio; Considerando que a Defesa Civil, ao analisar 
o quadro em que se encontra a família envolvida, autorizou a limpeza e remoção do 
material argiloso que tomou conta da residência da família Russi; (cópia da autorização 
anexa); Considerando que os Russi não conseguem realizar a remoção dos entulhos e 
restabelecer a dignidade no espaço residencial onde habitam, por tratar-se de pessoas 
de poucas posses e recursos; Requer o encaminhamento de mensagem a Senhora 
Secretária de Assistência Social, suplicando por uma deliberação urgente, a título de 
assistência social de emergência, para que a Secretaria de Obras providencie a 
remoção dos entulhos. 
 

MOÇÕES 
 
Nº 152/2017 do Vereador Cleiton Bittelbrunn, envio de Moção de Pesar à família Imhof, 
pelo falecimento do Senhor Hercílio Imhof. 
 
Nº 153/2017 do Vereador Rogério dos Santos, envio de mensagem congratulativa à 
fisiculturista Jaine Hariane, parabenizando pela conquista do primeiro lugar na classe 
Wellness até 1,68 m e Wellness até 23 anos no Campeonato Estadual de Fisiculturismo 
e Fitness. Vale registrar que a atleta conquistou a chance de representar Brusque e 
Santa Catarina no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo. 
 
Nº 154/2017 do Vereador Rogério dos Santos, envio de mensagem congratulativa à 
equipe Ares BJJ Brasil/Team Telles, parabenizando pela conquista de quatro medalhas 
de ouro e uma de bronze no Campeonato Brasileiro Kids de Jiu-Jitsu. Os atletas que 
conquistaram a medalha de ouro foram: João Vitor Rossato, Kailane Rossato, Mateus 
Beletti e Gabriel Pereira de Almeida. A medalha de bronze foi conquistada por Rodrigo 
Cavichioli. 
 
Nº 155/2017 do Vereador Rogério dos Santos, envio de mensagem congratulativa ao 
Presidente da Associação Brusquense de Esportes Adaptado da Terceira Idade - 
ABEATI, parabenizando pela conquista de três primeiros lugares, um segundo e uma 
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terceira colocação na disputa de uma das etapas do Campeonato Estadual, realizado 
nos dias 07 a 10 de junho, em Navegantes. Os títulos vieram nas categorias Bisa 
(acima de 69 anos), Sênior Feminino (acima de 59) e Master Feminino (acima de 45); a 
segunda colocação foi conquistada pela equipe Biso (acima de 69) e o terceiro lugar 
ficou com os atletas Sênior Masculino.  
 
Nº 156/2017 do Vereador Rogério dos Santos, envio de mensagem congratulativa ao 
navegador brusquense Ivo Renato Meyer, que ao lado do piloto de Blumenau, Flávio 
Roberto Kath, ficou em terceiro lugar pela categoria Master de uma das etapas do rali 
de regularidade Mitsubishi Motosports e que também conquistou o primeiro lugar na 
mesma categoria com o navegador de Blumenau, Renan Medeiros. 
 
Nº 157/2017 do Vereador Rogério dos Santos, envio de mensagem congratulativa ao 
Senhor Luiz Antônio Moretto, técnico de voleibol da ABEL/HAVAN/FME, com 
cumprimentos extensivos às atletas, parabenizando pela conquista do título do 11º 
Festival Internacional de Vôlei Cidade de Estrela, na categoria infanto juvenil. Vale 
registrar que Gabriela Waldrigues foi eleita a atleta destaque, chamada de Atleta Mais 
Valiosa, durante o festival realizado no Rio Grande do Sul e que a esquipe sagrou-se 
campeã de um dos mais importantes títulos da base da modalidade no continente. 
 
Nº 158/2017 do Vereador Rogério dos Santos, envio de mensagem congratulativa aos 
tenistas brusquenses que alcançaram bons resultados no Campeonato Brasileiro de 
Tênis G1, evento realizado nas dependências do Clube Guarani, entre os dias 15 a 18 
do corrente mês, a saber: a) Lucas Walendowsky foi campeão de duplas na categoria 
até 9 anos e semifinalista no simples; b) Natália Tormena conquistou dois vice-
campeonatos, na disputa simples 16 anos e em duplas da categoria 18 anos feminino; 
c) Bernardo Fuckner ganhou dois títulos, um na categoria simples até 10 anos e outro 
na disputa em duplas com Rian Heil; d) André Caetano foi campeão da categoria 9 anos 
e na mesma categoria houve dobradinha com Mike Munn; e) Mike Munn conquistou 
duas medalhas de prata, uma na categoria 9 anos e outra na dupla até 9 anos; f) Thiago 
Ristow Pereira ganhou duas medalhas de prata, na categoria 10 anos, tanto na disputa 
simples quanto em duplas.  
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
 
Nº 77/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, requer o envio de expediente ao Diretor 
Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, solicitando as 
seguintes Informações: a) Cópia do Procedimento Licitatório da empresa contratada 
para efetuar os recapeamentos asfálticos requisitados pelo SAMAE; b) Nome e função 
do servidor que fiscaliza e atesta a execução dos serviços de recapeamento asfáltico do 
SAMAE; c) O serviço de recapeamento asfáltico contratado possui garantia? Qual o 
prazo?; d) No caso descumprimento das garantias, quais medidas são adotadas? 
Justificação: Para fins de fiscalização. 
 
Nº 78/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, Considerando o péssimo 
estado de conservação de nossas estradas inobstante a grande monta de recursos que 
são despendidos para fins de manutenção da malha viária; Considerando que o 
Município de Brusque possui empresa própria de pavimentação asfáltica - Usina de 
Asfalto; Considerando a necessidade de aquisição de massa asfáltica - asfalto a frio 
(concreto asfáltico) para operação tapa buracos em determinadas situações; 
Considerando que o Município é responsável por zelar pela melhor aplicação de 
recursos públicos, sendo dever da Câmara de Vereadores efetuar a devida fiscalização; 
Considerando comparativo de preços de aquisição de massa asfáltica - asfalto a frio 
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(concreto asfáltico) em outros municípios da nossa região: requer seja oficiado o Poder 
Executivo Municipal, através de sua Secretaria competente, com a máxima urgência, 
para: 1 - Prestar informações de forma detalhada sobre a necessidade de aquisição e 
utilização de massa asfáltica - asfalto a frio (concreto asfáltico); 2 - Seja informado o 
fornecedor, o valor total e o valor unitário de aquisição de MASSA ASFALTICA - 
ASFALTO A FRIO (concreto asfáltico), sacos de 25kg, adquiridos no período de 
01/01/2014 a 20/06/2017; 3 - Seja remetido a essa Casa Legislativa todos contratos 
firmados no período de 01/01/2014 a 20/06/2017 com os fornecedores de MASSA 
ASFALTICA - ASFALTO A FRIO (concreto asfáltico), sacos de 25kg, bem como enviar a 
relação dos demais fornecedores do mesmo produto com o valor da respectiva proposta 
ofertada na época do procedimento licitatório. Justificativa: Para fins de fiscalização. 
  
Nº 79/2017 do Vereador Sebastião Alexandre Isfer de Lima, requer o envio de 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações: - Cópia 
dos documentos que subsidiaram a recente emissão da Licença para Corte da 
Vegetação, às margens da avenida Ciro Gevaerd, ao lado do Grupo Escoteiros de 
Brusque. Justificação: Para fins de fiscalização. 
 

INFORMES DA MESA  
 
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – LÍDER DE GOVERNO – LÍDER DA 
SITUAÇÃO – LÍDER DA OPOSIÇÃO 
 
INSCRITOS 
 
1) Ver. Leonardo Schmitz; 
2) Ver. Paulo Rodrigo Sestrem; 
3) Ver. Marcos Deichmann; 
4) Ver. Nilson Pereira; 
5) Ver. Deivis da Silva; 
6) Ver. Cleiton Luiz Bittelbrunn; 
7) Ver. Jean Daniel dos Santos Pirola; 
8) Ver. Ivan Roberto Martins. 

 

ORDEM DO DIA 
 
1) Em votação única, Parecer da Comissão Especial de Ética e Decoro Parlamentar no 
Processo Administrativo nº 05/2016, que “APURA DENÚNCIA FORMULADA EM FACE 
DO VEREADOR JOAQUIM COSTA (‘MANICO’)”; 
 
2) Em segunda discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 20/2017, de origem 
legislativa, que “DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DA FORMAÇÃO MORAL DE 
CRIANÇAS E DE ADOLESCENTES NO ÂMBITO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”; 
 
3) Em discussão e votação única, Projeto de Lei Ordinária nº 26/2017, de origem 
executiva, que “DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
SUPLEMENTAR E ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE BRUSQUE E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; 
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4) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 16/2017, de origem 
legislativa, que “ESTABELECE REGRAS PARA A UTILIZAÇÃO DO BRASÃO 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; 
 
5) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 25/2017, de origem 
executiva, que “ALTERA O ARTIGO 1º DA LEI Nº 346, DE 22 DE JULHO DE 1968, 
QUE DECLAROU DE UTILIDADE PÚBLICA O AMBULATÓRIO DOM JOAQUIM”; 
 
6) Requerimentos nºs 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62/2017; 
 
7) Moções nºs 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 
157 e 158/2017; 
 
8) Pedidos de Informações nºs 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79/2017. 
 
 


