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Reunião Ordinária do dia 15 de fevereiro de 2018. 
Quinta-Feira. 
 
 

 

Celso Carlos Emydio da Silva -  Presidente 
Paulo Rodrigo Sestrem -  Vice-Presidente 

Ana Helena Boos -  1º Secretário 
Claudemir Duarte -  2º Secretário 

 

 

Cleiton Luiz Bittelbrunn Deivis da Silva 
Gerson Luis Morelli Ivan Roberto Martins 
Jean Daniel dos Santos Pirola Joaquim Costa 
José Zancanaro Leonardo Schmitz 
Marcos Deichmann Rogério dos Santos 
Sebastião Alexandre Isfer de Lima  
 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 
 
De Assembleia Legislativa, convidando para participar de Audiência Pública sobre 
“Propostas de Alteração do Licenciamento Ambiental no Brasil em Curso no Congresso 
Nacional e CONAMA”. 
 
De UVESC, encaminhando solicitação de apoio para aprovação de MOÇÃO. 
 
De Ministério Público do Estado de Santa Catarina, solicitando o encaminhamento de 
registro de ponto de Servidora desta Casa Legislativa. 
 
De Executivo, solicitando a prorrogação de prazo para resposta ao ofício nº 1590/2017, do 
Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, acerca do investimento da Secretaria de Trânsito e 
Mobilidade, em 2017. 
 
De Centro de Valorização da Vida - CVV, convidando para participar do evento de 
lançamento do CVV de Brusque, marcando o início dos atendimentos em nosso município e 
região. 
 
De Centro Universitário de Brusque - UNIFEBE, convidando para compor a mesa diretora 
que presidirá os trabalhos nas solenidades de diversos cursos superiores. 
 
De Caixa Econômica Federal, comunicando a liberação de recursos financeiros. 
 
De Rio Vivo Ambiental Ltda, convidando para uma visita técnica e workshop para 
apresentação da situação atual do saneamento do município de Brusque. 
 
De Observatório Social de Brusque, solicitando cópias de documentos. 
 
De Executivo, da Secretaria de Orçamento e Gestão, solicitando o Plenário para realização 
de Audiência Pública referente à Demonstração e Avaliação das Metas do 3º Quadrimestre 
de 2017. 
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De Executivo, da Secretaria de Orçamento e Gestão, informando o valor da Receita 
Corrente Líquida do período de janeiro a dezembro de 2017. 
 
De Executivo, da Secretaria de Orçamento e Gestão, encaminhando documentos referentes 
ao 3º Quadrimestre de 2017. 
 
De Comissão Executiva/Câmara Municipal, encaminhando Balancete de Prestação de 
Contas referente ao mês de janeiro de 2018. 
 
De Executivo, solicitando ressarcimento de valor. 
 
De Executivo, solicitando ressarcimento de valor. 
 
 

MATÉRIA DO LEGISLATIVO 
 
INDICAÇÕES 
 
Nº 28/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando urgente o nivelamento do calçamento na Rua Augusto Klapoth, em 
toda sua extensão, objetivando proporcionar maior segurança no trânsito. Este Vereador 
destaca o intenso movimento naquela via, por ser ligação com outras cidades e passagem 
inclusive para a BR 101. 
 
Nº 29/2018 do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal solicitando que determine ao órgão competente que proceda à realização do 
serviço de limpeza do meio-fio e dos passeios públicos em toda a extensão da rua Ernesto 
Bianchini, no bairro Guarani. Vale o registro do estado de abandono da via e a consequente 
sensação de insegurança vivenciada pelos que por lá perpassam. 
 
Nº 30/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal para pleitear a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo na Praça 
Sesquicentenário: a) Restauração dos equipamentos que compõem o parquinho e a 
Academia local, e troca dos que se encontram inutilizáveis; b) Limpeza em todo o espaço 
físico, com a devida eliminação da vegetação rasteira; c) Troca das telas que circundam as 
quadras, deterioradas pelo tempo. O intuito do Legislador é atender aos anseios da 
comunidade, em especial à solicitação de cidadão, encaminhada por meio do Sistema e-
OUV. 
 
Nº 31/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo: Bairro São 
Luiz: 1- Recolocação da placa de denominação de via na Rua João Becker, que esta caída 
às margens do entroncamento com a Avenida Otto Renaux. Bairro Limeira: 1- Realocação 
da placa de denominação de via da Rua Rotary Clube que está caída às margens do 
entroncamento com a rua Salvador Benvenutti, no Loteamento Cyro Gevaerd; 2- Retirada 
de lajes de concreto na Rua Luiz Bertoldi, as quais foram deixadas pela Secretaria de Obras 
após manutenção da galeria existente no local, por estar prejudicando a trafegabilidade 
naquele logradouro, podendo ser aplicadas em outra obra, já que se trata de material 
público. 
 
Nº 32/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal para pleitear a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo: a) 
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Macadamização e patrolamento na entrada da rua Francisco Alves, bairro Santa Luzia; b) 
Elaboração de estudo para implantação de um sistema de drenagem pluvial, além de 
realização de areamento e patrolamento urgente na rua Augusto Klapoth, nas proximidades 
do entroncamento com a rua SL-032, bairro Santa Luzia; c) Areamento e patrolamento na 
rua Geral Nova Itália, bairro Santa Luzia; d) Limpeza nas caixas coletoras de águas pluviais 
existentes na rua Augusto Klapoth, bairro Águas Claras. 
 
Nº 33/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, propondo a proibição de estacionamento no início da Rua Paulo Decker, 
proximidades do Colégio Ivo Silveira, objetivando resguardar a segurança naquela área, 
haja vista o estacionamento comprometer a fluidez na via, pois os veículos de utilidade 
pública não conseguem acessar o espaço educacional em uma emergência. Vale ressaltar a 
existência de creche na referida artéria, com movimento intenso de pedestres, ciclistas e 
demais veículos. 
 
Nº 34/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, postulando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo no bairro 
Zantão: a) Inserção de uma travessia elevada defronte à igreja católica, na rua Arnoldo 
Ristow e na entrada da rua Walter Barteld, após o Mercado Mapri; b) Pintura das faixas de 
pedestres nos arredores da Escola de Ensino Fundamental Dr. Carlos Moritz. 
 
Nº 35/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a substituição da faixa de pedestres existente na Rua General Osório, 
nas proximidades da ponte do Clube Guarani, por uma travessia elevada, conforme 
Resolução 495. Trata-se de uma medida necessária em função da expressiva travessia de 
pedestres, pontuando ainda que a referida via faz ligação com o Município de Guabiruba, 
perpassando diariamente muitos transportadores entre outros tipos de veículos. 
 
Nº 36/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal solicitando que determine ao órgão competente que proceda à implantação de 
sinalização de preferência nas ruas Pavão, Rouxinol, Beija-Flor, Faisão e Araras, todas 
pertencentes ao Loteamento Jardim das Bromélias, bairro Rio Branco. A iniciativa tem por 
objetivo fazer valer a regra da preferência em cruzamentos, nos termos do art. 29 do Código 
de Trânsito Brasileiro. 
 
Nº 37/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a inclusão no Programa de Pavimentação por Adesão das ruas Pedro 
Manoel Rodrigues e BA-032, artérias do bairro Bateas. Este Vereador reforça a necessidade 
de adoção da referida medida, uma vez que apenas 75 metros de ambas as vias 
encontram-se sem a devida pavimentação.  
 
Nº 38/2018 do Vereador Joaquim Costa, envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo: a) Patrolamento nas 
ruas AZ-005, AZ-018, AZ-019 e rua Santo Antônio; b) Retirada de barro em frente ao 
número 08 da rua Arnoldo Furbringer. As medidas visam assegurar a infraestrutura 
indispensável aos usuários das vias. 
 
Nº 39/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, postulando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo no bairro 
Águas Claras: a) Patrolamento e areamento no final da rua Patrício Desidério; b) Limpeza e 
desassoreamento do rio em toda a extensão da rua Augusto Klapoth; c) Inserção de uma 
travessia elevada, visando reduzir a velocidade dos veículos, nas proximidades do Posto de 
Saúde e da Capela Mortuária, na rua Adelina Debatin. 
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Nº 40/2018 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal solicitando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo: 1) 
Limpeza e desobstrução da caixa receptora de águas pluviais na rua Azambuja, defronte ao 
número 835, no bairro Azambuja; 2) Reparo de buraco existente na rua Almirante Barroso, 
nas proximidades do número 54, no bairro Santa Rita. Vale destacar que o buraco é 
profundo e possivelmente decorrente de problemas na drenagem da via, conforme foto 
anexa. 
 
Nº 41/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, postulando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo no bairro 
Santa Luzia: a) Inserção de tubulação para captação de águas pluviais e patrolamento na 
rua João Batista Coelho; b) Enrocamento nas margens do rio, na rua SL-010, em face de o 
desbarrancamento estar aproximando-se da pista de rolamento.  
 
Nº 42/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, postulando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo: a) 
Patrolamento e areamento no final da rua, após a antiga Associação da Empresa Buettner, 
e eliminação de buraco nas proximidades do número 593, na rua Edgar von Buettner, no 
bairro Bateas; b) Eliminação de grande buraco na subida do morro de concreto, na rua PM-
026, no bairro Primeiro de Maio; c) Limpeza, por meio de roçada, na rua Adúlcio Bottamelli, 
no Loteamento Jardim Azaleia, no bairro Limoeiro; d) Retirada de grande quantidade de 
areia sobre a pista de rolamento, no trecho entre a Igreja e o bar de Sebastião Paoli, na rua 
Alberto Klabunde, bairro Paquetá. 
 
Nº 43/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a inclusão no Programa de Pavimentação por Adesão da rua Luiz 
Reis, no bairro Zantão. A iniciativa do Parlamentar tem por intuito atender aos anseios dos 
moradores, que almejam por uma via pavimentada. 
 

 

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA 
 
MOÇÕES 
 
Nº 11/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de mensagem congratulativa aos 
agentes Marcos Aurélio Martins e Edi Cássio Damaceno da Guarda Municipal de Trânsito, 
parabenizando pelo gesto de bravura em impedir que uma pessoa pulasse da ponte 
estaiada no dia oito do corrente mês. Vale registrar que o cidadão fez várias ameaças, mas 
que o agente Damaceno impediu a queda, segurando seu corpo e colocando-o no passeio 
da ponte. 
 
Nº 12/2018 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, envio de MOÇÃO DE PESAR à 
família Visconti, pelo falecimento da Senhora Lydia Zimermann Visconti, falecida em 
12/02/2018.  
 
Nº 13/2018 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, envio de MOÇÃO DE PESAR à 
família do Sr. Jean Gonçalves, falecido em 11/02/2018.  
 
Nº 14/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de mensagem congratulativa ao 
professor e treinador José Carlos Torrezani, com votos extensivos à equipe, parabenizando 
por diversos títulos conquistados para o Clube Guarani nos últimos cinco anos, a saber: a) 
Equipe Geração, 250 jogos, 154 vitórias, 71 derrotas e 25 empates, 1230 gols marcados e 
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674 gols sofridos, sendo 27 competições disputadas ao longo de 5 anos; b) Sub 9, 
Campeão Invicto do Circuito FUBE de FUTSAL (2013); c) Sub 11, Campeão invicto 2º 
Circuito FUBE de Futsal, Vice campeão da Copa Superesporte de Futsal e 3º lugar na 14ª 
BRASIL CUP FUTSAL(2014); d) Sub 11, Tricampeão invicto do Circuito FUBE de Futsal, 
vice Campeão 14ª Copa Catarinense de Futsal, Vice campeão do Estadual de Futsal, 3º 
lugar  na 13ª Copa América de Futsal, Campeão Invicto do 4º Campeonato Regional de 
Blumenau e Vice campeão da 15ª Brasil Cup de Futsal (2015); e) Sub 13, Vice campeão do 
19º Torneio de verão de Blumenau, vice campeão da 15ª Copa Catarinense de Futsal, 3º 
Lugar na Copa Santa Catarina de Futsal e 3º Lugar no 16º Brasil Cup de Futsal (2016); f) 
Sub 13, Vice campeão da 16ª Copa Catarinense de Futsal, Campeão do 5º Campeonato 
Regional de Futsal, Campeão no 5º Campeonato Regional de Blumenau, Vice campeão da 
Copa Santa Catarina de Futsal e vice campeão do 17º Brasil Cup de Futsal (2017). A 
sociedade brusquense reconhece este magnífico trabalho que coloca Brusque no cenário do 
futsal catarinense e brasileiro nas categorias de base. 
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
 
Nº 3/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando as seguintes informações: a) Existe algum cronograma de 
pavimentação asfáltica e sistema de drenagem na Rua Augusto Klapoth, em toda sua 
extensão? b) Em caso positivo, qual a data prevista para execução da referida obra? c) 
Existem recursos para realização da obra? Justificação: Para fins de conhecimento e 
esclarecimentos à comunidade, haja vista o intenso movimento que perpassa pela Rua 
Augusto Klapoth por ser ligação com rodovias estaduais e até com a BR 101, sendo uma via 
arterial conforme o CTB.  
 
Nº 4/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando as seguintes Informações, referentes às obras de terraplenagem em 
andamento no terreno atrás do Centro de Educação Infantil Tia Lisa, localizado na rua São 
Leopoldo, nº 162, no bairro São Luiz: a) Quem é o proprietário do terreno em questão? b) 
Existe autorização do órgão ambiental competente para a execução da obra? Se afirmativo, 
favor remeter cópia do projeto de terraplenagem da obra, com ART do engenheiro 
responsável. Justificativa: para fins de conhecimento e fiscalização.  
 
Nº 5/2018 do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal solicitando as seguintes Informações: - Existe algum cronograma de 
pavimentação asfáltica para a rua Augusto Bento de Mello, no bairro Águas Claras? Em 
caso positivo, qual a data prevista para o início da execução e para o término da obra? 
Justificativa: para fins de conhecimento e esclarecimentos à comunidade. 
 
Nº 6/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, Considerando que restou aprovada nesta 
Casa a Lei n. 4098/2017, que denominou a via pública LI 006 como Rua João Pradela; 
Considerando o trâmite do Inquérito Civil n. 06.2016.00005518-0 perante a 6ª Promotoria de 
Justiça de Brusque, que busca esclarecer a realização de loteamento clandestino no local 
da rua mencionada; Considerando os seguintes documentos existentes no bojo do inquérito 
civil mencionado: a) Ofício n. 123/2016, de 10/07/2016, do IBPLAN, informando que a via 
referida não possuía lei de oficialização e que a área da referida rua não teria sido absorvida 
pelo Município; b) Memorando n. 350/2016, de 17/11/2016, do IBPLAN, informando à 
Procuradoria do Município de que havia processo protocolado naquele órgão para fins de 
denominação da Rua LI-06 (sob n. 18966/2016), o qual, diante dos documentos 
apresentados naquele momento, seria indeferido, já que não havia aprovação do 
parcelamento do solo, e a abertura da via assim como a subdivisão das áreas configurariam 
loteamento clandestino; c) Relatório de Vistoria Realizada n. 199/2016, de 24/11/2016, da 
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FUNDEMA, informando que no dia 17/08/2016 realizou vistoria na área em questão em 
razão da denúncia de moradores, constatando-se que os atos adotados pelo proprietário 
configuravam na prática o parcelamento do solo, razão por que, foi lavrada a Notificação 
Preliminar n. 50-M/2016, cumulada com o embargo dos serviços de terraplanagem no local 
naquela oportunidade; d) Ofício n. 175/2016, de 12/12/2016, do IBPLAN, informando a 
inexistência de loteamento aprovado para a área questionada, bem como que, apesar de 
existir protocolo naquele setor, o proprietário não quis prosseguir com o processo de 
loteamento; e) perícia elaborada em 11/01/2017 para instrução do Inquérito Policial n. 
34.16.00212, culminando com o Laudo Pericial n. 9111.17.00030, do qual extrai-se que 
parte de um posto de gasolina (lote 10) existente no local invade a rua em seu início, 
restando espaço de 5,9m para o acesso ao loteamento; f) Relatório de Vistoria Realizada n. 
190/2017, de 20/01/2017, da FUNDEMA, informando que em 2009 teve início uma 
escavação no local para o fim de instalação de um loteamento, situação que foi embargada 
pela Municipalidade no mesmo ano. Referindo-se à clandestinidade do processo de 
parcelamento do solo, a FUNDEMA manifestou-se no sentido de que a via não deveria ser 
oficialmente nominada, uma vez que sua largura não atendia aos preceitos do art. 43 da 
LCM n. 136/2008, nem a requisitos urbanísticos do Capítulo II da LCM n. 138/2008; 
Considerando o Parecer Técnico n. 056/2017 do IBPLAN, de 22/05/2017, o qual subsidiou o 
Projeto de Lei n. 64/2017, que originou a Lei n. 4098/2017, e atestou que a via em questão 
possuía os requisitos necessários à denominação; Considerando informações dos 
moradores da localidade no sentido de que a rua não tem a metragem mencionada na lei 
que a denominou; Considerando informações dos moradores da localidade dando conta de 
que o abaixo-assinado juntado ao Projeto de Lei n. 64/2017 seria ilegal, por conter 
assinaturas de pessoas que não moram na via LI006; Considerando a necessidade de 
esclarecimentos dos fatos a respeito da denominação da rua referida, o Vereador abaixo 
subscrito, com amparo regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, o 
envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações, 
munidas da respectiva documentação: a) Atualmente, quais as medidas (metragem) de fato 
da via LI006 - Rua João Pradela? b) A metragem mencionada no Parecer Técnico n. 
056/2017 do IBPLAN corresponde à situação de fato do local? c) Quando da elaboração do 
Parecer acima aludido, já estavam sanadas as irregularidades mencionadas no Relatório de 
Vistoria Realizada n. 190/2017, de 20/01/2017, da FUNDEMA? d) Houve doação de parte 
do imóvel ao Município de Brusque para a instalação da referida rua? e) Há processo de 
parcelamento do solo/loteamento da referida área aprovado pelo Poder Executivo em nome 
de Jose Carmo Bradela? f) O processo de parcelamento do solo n. 9747, aprovado em 
18/06/2008, refere-se ao local referido? g) Há alguma medida em trâmite na Prefeitura com 
relação à existência de um reservatório de combustível sob a pista, especificamente no 
início da via referida? h) Para fins de tributação, quem são os atuais 
proprietários/responsáveis tributários do(s) imóvel(is) existente(s) na Rua João Pradela? 
 

 
INFORMES DA MESA  
 
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – LÍDER DE GOVERNO – LÍDER DA 
SITUAÇÃO – LÍDER DA OPOSIÇÃO 
 
INSCRITOS 
 
1) Ver. Jean Daniel dos Santos Pirola; 
2) Ver. Ivan Roberto Martins; 
3) Ver. Deivis da Silva; 
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4) Ver. Marcos Deichmann; 
5) Ver. José Zancanaro; 
6) Verª. Ana Helena Boos; 
7) Ver. Claudemir Duarte; 
8) Ver. Paulinho Sestrem 
 

ORDEM DO DIA 
 
1) Em segunda discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 57/2017, de origem 
executiva, que “AUTORIZA A OUTORGA DA CONCESSÃO REMUNERADA DE USO DE 
BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;  
 
2) Em segunda discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 65/2017, de origem 
legislativa, que “DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM 
NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER)”;  
 
3) Em discussão e votação única, Projeto de Lei Ordinária nº 02/2018, de origem legislativa, 
que “DENOMINA VIA PÚBLICA RUA ELVIRA HOEFELMANN”;   
 
4) Ofício do Executivo solicitando prorrogação de prazo para resposta ao Ofício nº 
1590/2017, acerca do investimento da Secretaria de Trânsito e Mobilidade, em 2017; 
 
3) Moções nºs 11 e 14/2018; 
 
5) Pedidos de Informações nºs 03, 04, 05 e 06/2018. 
 
 


