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Reunião Ordinária do dia 20 de fevereiro de 2018. 
Terça-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 Executivo, da Secretaria de Orçamento e Gestão, encaminhando informações sobre 
valores, referente à cessão de servidores. 
 
De Assembleia Legislativa, convidando para participar da Sessão Solene em comemoração 
aos 50 anos do curso de Direito da FURB. 
 
De Executivo, solicitando as dependências do Plenário para realização de Capacitação da 
sede Socioassistencial, realizada pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 
 
 

MATÉRIA DO LEGISLATIVO 
 

INDICAÇÕES 
 
Nº 44/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, é notória a necessidade de intervenção 
imediata em certos casos de urgência e emergência médicas, como engasgos, torções e 
cortes, principalmente quando se tratam de crianças e adolescentes, que, por característica 
que lhes é peculiar, envolvem-se nas mais inusitadas situações de risco. O espaço escolar é 
o local onde ocorrem desde pequenos até graves acidentes, sendo fundamental que os 
servidores dos espaços escolares tenham acesso às informações sobre os principais 
acidentes, como evitá-los e como proceder frente às situações que exigem cuidados 
imediatos. Entretanto, é preciso convir que a intervenção deva ser realizada sempre por 
pessoa capacitada na prestação de primeiros socorros, intervenção esta importantíssima 
por ser, muitas vezes, o grande diferencial entre a contenção de um problema ou seu 
agravamento. Os acidentes constituem importante causa de mortalidade durante a infância 
e adolescência e resultam de um conjunto de fatores que podem ser previsíveis e, na 
grande maioria das vezes, prevenidos. O trabalho preventivo constante pode contribuir para 
a conscientização e mobilização, no sentido de modificar as situações de risco. O programa 
de capacitação deverá proporcionar orientação aos servidores das unidades escolares 
quanto à prevenção dos principais acidentes no ambiente escolar e no seu entorno e a 
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conduta de primeiros socorros frente a esses agravos e aos problemas clínicos mais 
comuns em crianças e adolescentes, requer o envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que aprecie o Anteprojeto de Lei em anexo e dê a competente 
iniciativa ao Projeto de Lei, para posterior envio a esta Casa Legislativa. 
 
Nº 45/2018 do Vereador Rogério dos Santos, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo: a) Areiar, 
patrolar e macadamizar a Rua Santa Rosa, artéria do sistema viário do bairro Azambuja; b) 
Retirar o excesso de areia na pista de rolamento da Rua Constante Zen, bairro São Pedro. 
 
Nº 46/2018 do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo: a) 
Pavimentação da rua Catarina Visconti Imhof, artéria de acesso à Unidade Básica de Saúde 
São Pedro e ao Centro de Educação Infantil Tia Lourdes, importantes estabelecimentos 
públicos que atendem a grande parte da comunidade do bairro São Pedro; b) Proceder o 
patrolamento e areamento das ruas Floriano Fischer, Marcos Fischer, Orlando Imhof, SP-
053, SP-062, artérias do bairro São Pedro e na rua Duarte de Jesus, bairro Bateas; c) 
Operação tapa-buracos na rua São Pedro, especialmente nas proximidades do número 
2480. As medidas visam assegurar àquela comunidade uma infraestrutura minimamente 
adequada. 
 
Nº 47/2018 da Vereadora Ana Helena Boos, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a realização de um estudo para implantação de uma rótula nos fundos 
do SESI escola, como medida que visa facilitar o fluxo de veículos na região.  
 
Nº 48/2018 da Vereadora Ana Helena Boos, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que proceda com os seguintes serviços de interesse público: a) 
Revitalização da pista de skate existente na Arena Multiuso; b) Estudo visando minimizar a 
poluição sonora provocada pela utilização da pista de skate existente na Praça 
Sesquicentenário Senador Luiz Henrique Da Silveira. As medidas visam promover a prática 
desportiva, sem prejudicar a qualidade de vida dos moradores da região, que atualmente 
convivem diuturnamente com o barulho. 
 
Nº 49/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, postulando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo no bairro Rio 
Branco: a) Nivelamento da pavimentação a lajotas em toda a extensão da rua Claudino 
Huber; b) Eliminação de buracos defronte às residências de números 11, 30 e 78, e limpeza 
das caixas coletoras de águas pluviais em toda a extensão da rua Waldemar Loschner; c) 
Eliminação de grande buraco defronte à residência de número 25, decorrente de problemas 
na tubulação que vem causando a cessão da via, na rua Siegmundo Kohler. 
 
Nº 50/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo: a) 
Patrolamento na rua Érico Fuckner Francisco Mendes, no bairro Paquetá; b) Conserto de 
buraco de grande porte na rua Leopoldo Imhof, defronte ao Residencial Itapocoroy, bem 
como revitalização da pintura de estacionamento da via; c) Remoção de estacionamento na 
Avenida Lauro Muller, ao lado do Banco HSBC, para garantir a manobra com segurança dos 
veículos advindos da Avenida Getúlio Vargas. O Legislador sugere que o estacionamento 
seja substituído por um zebrado, alargando a faixa de rolamento. 
 
Nº 51/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, postulando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo no bairro 
Poço Fundo: a) Eliminação de grande buraco defronte ao número 06, na rua João Tormena; 
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b) Implantação de uma travessia elevada defronte à Escola, na Estrada Geral Poço Fundo; 
c) Inserção de tubulação pluvial no trecho compreendido entre o número 100 e o Posto de 
Saúde, na rua Júlio de Modesti, visando impedir a entrada de água nas residências a cada 
forte chuva no local. 
 
Nº 52/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, postulando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo: a) 
Patrolamento, visando a eliminação de grandes valos no trecho de estrada de chão batido 
na rua Virgílio Merizio, no bairro Dom Joaquim; b) Retirada de barreira sobre a calçada e às 
margens da rua Ângelo Lussoli, assim como da areia sobre a pista de rolamento da rua TC-
002, no bairro Tomaz Coelho; c) Recapeamento asfáltico em toda a extensão das ruas 
Primeiro de Maio e Florianópolis. 
 
Nº 53/2018 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que realize serviço de 
tapa buraco na Rua João Heckert, no Bairro Primeiro de Maio, bem no início da via. 
  
Nº 54/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de mensagem ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo: a) Repintura 
da faixa de pedestres e instalação de uma travessia elevada defronte à residência de 
número 471, na rua Arnoldo Ristow, no bairro Zantão; b) Gerenciamento e execução do 
Programa de Pavimentação por Adesão na rua ZT-06, artéria do bairro Zantão, sugerindo-
se, igualmente, o capeamento a concreto do morro que faz parte do trajeto daquele 
logradouro; c) Substituição das lâmpadas que se encontram queimadas e conserto da 
tampa da boca de lobo defronte ao número 285, na rua Ricardo Knihs, no bairro Azambuja. 
 

 

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA 
 
REQUERIMENTOS 
 
Nº 7/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, Considerando que a água é um elemento 
essencial à sobrevivência digna da humanidade; Considerado a atual situação ambiental 
que vivenciamos, na qual a natureza encontra-se em avançado estágio de degradação e 
desiquilíbrio; Considerando ser comum e rotineiro o desperdício de água em prédios 
públicos e privados de pequeno e grande porte; Considerando a existência da Lei 
Complementar nº 114/2005, que “Cria no Município de Brusque o Programa de 
Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações - PROCURAE”; Considerando que 
existe atualmente parcerias entre o poder público e universidades da cidade, assim como 
entre o CEAB e estagiários universitários para a elaboração de projetos voltados ao 
reaproveitamento deste líquido tão precioso; Considerando que novas tecnologias acerca 
desse tema já existem a anos no mercado; Considerando, por final, que diversos munícipes, 
dentre eles engenheiros e arquitetos, já procuraram este Vereador para manifestar suas 
preocupações; requer o envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal para solicitar que, 
a contar desta data, todos os editais públicos voltados a construções no município 
contenham exigências regulamentando o devido reaproveitamento da água, que deverão 
ser acatadas de forma unânime pela empresa vencedora do certame. O intuito deste 
Legislador é favorecer às gerações futuras, que sofrerão grandemente com a carência de 
água potável, caso atitudes como estas não sejam adotadas de forma imperativa e urgente. 
 
Nº 8/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, Considerando que as estatísticas brasileiras 
anunciam um elevado índice na incidência de cáries, numa demonstração do precário zelo 
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da população pelo hábito da higiene pessoal; Considerando que as crianças engrossam 
consideravelmente o índice nessa estatística, cujas causas estão no estímulo do berço 
familiar; Considerando que o educandário, principalmente no período da infância e 
adolescência, deve ser incentivador das melhores práticas de preservação dos bons hábitos 
da saúde; Considerando que as políticas preventivas e curativas devem ser equilibradas 
para se evitar pesados ônus vindouros para o Estado, requer o envio de Mensagem à 
Secretaria Municipal de Educação sugerindo a adoção de uma campanha permanente nos 
estabelecimentos das redes de ensino, orientando as crianças e adolescentes ao hábito da 
higiene bucal. 
 
Nº 9/2018 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, requer a Concessão da Comenda do 
Mérito Ambiental ao brusquense Ciro Groh, em reconhecimento aos serviços de informação 
climática de interesse do município e de toda a região geograficamente vinculada à 
Brusque. Trata-se de um operário da indústria têxtil que escolheu como hobby os estudos 
sobre fenômenos climáticos da região de Brusque. Seus estudos e previsões, vasados na 
experiência e cientificidade, servem como parâmetro para institutos catarinenses que 
realizam avaliações científicas nessa área. A homenagem quer distinguir uma pessoa que 
se dedica voluntariamente a essas atividades, tornando público o produto das suas 
experiências e observações. 
 
Nº 10/2018 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem ao Comandante 
Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, convidando-o a participar de Reunião Plenária 
Ordinária nesta Casa, a fim de subsidiar nosso colegiado sobre a linha pedagógica, 
instalação e funcionamento dos colégios militares em implantação pelos municípios 
catarinenses, como estabelecimentos da Rede Estadual de Ensino. Na falta de agenda 
suficiente, se digne designar autoridade ao nível de discorrer sobre o tema. Por meio da 
imprensa, em matéria sem grandes detalhes, tomamos conhecimento da instalação do 
Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires - Unidade Pedro II, em Blumenau, com setenta 
novos alunos que estarão começando o ano letivo de 2018, com uma equipe de vinte e três 
profissionais no total, sendo onze professores, cinco policiais para a direção e coordenação, 
dentre psicólogo, psicopedagogo, bibliotecário, merendeira, orientador educacional, 
assistente técnico pedagógico e supervisora. Pelo que podemos perceber, trata-se de um 
projeto do Governo do Estado que poderá muito bem ser adotado em Brusque, passível de 
despertar o interesse das famílias de toda a região. Entendemos que o Colégio Militar gera 
expectativa em termos de ensino diferenciado, disciplina e qualidade de formação. Diante de 
todos nós, a autoridade competente poderá responder a questionamentos, dirimir dúvidas e 
ampliar a compreensão sobre os objetivos do Projeto. Nosso propósito é liderar um 
movimento junto ao Governo do Estado para que esta experiência seja realizada em 
Brusque já no ano de 2019. 
 
Nº 11/2018 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, requer a concessão da Comenda do 
Mérito Profissional ao Senhor Ralf Kretzchmar, como uma distinção institucional a uma 
pessoa que escolheu Brusque para viver. Ralf Kretzchmar nasceu no dia 21 de setembro de 
1949, no município catarinense de Rio do Sul. Trabalhou nos bancos Inco, Bradesco e 
Banco do Brasil. Na década de 80 transferiu-se para Brusque, onde atuou como Assessor 
Financeiro, Juiz Conciliador, Administrador Judicial de Empresas e Juiz de Paz. Graduou-se 
como Técnico em Contabilidade e Administração de Empresas. Pós graduou-se em Gestão 
Estratégica de Empresas e construiu um inominado rol de amigos, conquistando a bem-
querença do povo brusquense. 
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MOÇÕES 
 
Nº 15/2018 do Vereador Rogério dos Santos, envio de Moção de Pesar à família Arnoldo, 
pelo falecimento do Senhor Eládio Arnoldo. 
 
Nº 16/2018 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa 
ao atleta brusquense Rafael Oliveira, que foi destaque na 10ª edição da Corrida Portonave, 
realizada em Navegantes. 
O atleta concluiu a prova de cinco quilômetros com um tempo de 16m48s, ficando na quarta 
posição e garantindo troféu no litoral catarinense. 
 
Nº 17/2018 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa 
aos ciclistas da equipe Brucicle que receberam a premiação de campeões do Ranking 
Catarinense de Ciclismo, evento realizado no último dia 17, na Sociedade Recreativa Santos 
Dumont. Vale citar os ciclistas que receberam a premiação: a) Éric Labatut, infanto 
juvenil, 1º lugar; b) Alan Labatut, juvenil, 1º lugar; c) Edson Tiemann, máster C1, 2º lugar; d) 
Cristian Carlos Vicari, Master B1, 3º lugar; e) Letícia Alana Goede, feminino, 4º lugar; 
f) Fabio Henrique Zunino, Sub-30, 5º lugar; g) Jean Carlos de Souza, Master A1, 4º lugar; h) 
Jorge Augusto Pedroso, Master A1, 5º lugar; i) Fabio Constantini, Master B1, 4º lugar. 
 
Nº 18/2018 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa à 
técnica da Associação Brusquense de Ginástica Rítmica, Senhora Amanda Gallo, com 
cumprimentos extensivos às atletas Nicolly Crepas Domingos, Nicole Carolina da Silva e 
Thaynna Martins de Ramos, parabenizando pela participação em estágio de vinte dias na 
Bulgária, cuja equipe foi convidada para treinar com um clube búlgaro conhecido por ser 
referência internacional, na capital Sófia. 
 
Nº 19/2018 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa 
ao atleta Leonardo Santos Viana, jogador da equipe Sub-15 da Sociedade Recreativa 
Santos Dumont, parabenizando por ter sido selecionado para defender a base do Sport 
Clube Internacional. Vale destacar que o meia foi selecionado pelo time gaúcho após 
chamar a atenção de um olheiro colorado durante as quartas de finais da Copa ACEF de 
2017. 
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
 
Nº 7/2018 da Vereadora Ana Helena Boos, requer o envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal solicitando as seguintes Informações: a) Quando será concluída a obra da ponte 
sobre o Rio Itajaí Mirim que liga o bairro Rio Branco à Av. Dom Joaquim? b) Encaminhar a 
esta casa o cronograma de execução da obra. Justificativa: para fins de conhecimento e 
esclarecimentos à comunidade. 
 
Nº 8/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, requer o envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando as seguintes Informações: - Existe algum cronograma de 
pavimentação das ruas Madre Chantal e Joaquim Cesari, localizadas no bairro Dom 
Joaquim? Em caso positivo, qual a data prevista para execução das obras? Justificativa: 
para fins de conhecimento e esclarecimentos à comunidade. 
 
Nº 9/2018 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer o envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações: - Qual programação a prefeitura 
municipal realizava no dia 18/02/2018 (domingo), no município de Itapema, com o veículo de 
placa DKF-0545? Encaminhar documentos relacionados ao serviço que estava sendo 
desenvolvido nesta data, cópia do procedimento interno de autorização de transporte, bem 
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como informar horários de saída, chegada e quilometragem percorridas. Justificativa: Para 
fins de conhecimento. 
 
 

INFORMES DA MESA  
 
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – LÍDER DE GOVERNO – LÍDER DA 
SITUAÇÃO – LÍDER DA OPOSIÇÃO 
 
INSCRITOS 
 
1) Ver. Marcos Deichmann; 
2) Ver. Claudemir Duarte; 
3) Ver. Paulinho Sestrem; 
4) Ver. Sebastião Alexandre Isfer de Lima; 
5) Ver. Gerson Luís Morelli; 
6) Ver. Jean Daniel dos Santos Pirola; 
7) Ver. Rogério dos Santos; 
8) Ver. Deivis da Silva;  
9) Ver. José Zancanaro; 
10) Verª. Ana Helena Boos.  
 
 

ORDEM DO DIA 
 
1) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 72/2017, de origem 
legislativa, que “INSTITUI A ‘SEMANA MUNICIPAL DO ESCOTEIRO’, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”; 
 
2) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 79/2017, de origem 
legislativa, que “DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO ARTE MAIS 
SUAVE”; 
 
3) Requerimentos nºs 07, 08, 09, 10 e 11/2018; 
 
4) Moções nºs 16, 17, 18 e 19/2018; 
 
5) Pedidos de Informações nºs 07, 08 e 09/2018. 

 
 
 
 
 


