Estado de Santa Catarina

Câmara Municipal de Brusque
Reunião Ordinária do dia 15 de maio de 2018.
Terça-Feira.

Celso Carlos Emydio da Silva
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Claudemir Duarte

-

André Rezini
Gerson Luis Morelli
Jean Daniel dos Santos Pirola
José Zancanaro
Marcos Deichmann
Sebastião Alexandre Isfer de Lima

Presidente
Vice-Presidente
1º Secretário
2º Secretário

Cleiton Luiz Bittelbrunn
Ivan Roberto Martins
Joaquim Costa
Leonardo Schmitz
Rogério dos Santos

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS
Do Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 240/2018, da Vereadora Ana Helena
Boos, contendo prestação de contas dos projetos financiados pelo Fundo Municipal para a
Infância e Adolescência.
Do Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 247/2018, de autoria do Vereador Paulo
Rodrigo Sestrem, acerca das reuniões do Conselho Municipal da Juventude, nos anos de
2017 e 2018.
De Ministério Público Federal, encaminhando solicitação para cumprimento da Lei
Complementar nº 135/2010 (“Lei da Ficha Limpa”).
De Alexsandro Teixeira, solicitando as dependências do Plenário no dia 28 de maio, para
realização de reunião do Partido Novo Brusque.
Do Executivo, notificando o recebimento de recursos financeiros referentes ao mês de abril
de 2018.
Do Executivo, encaminhando as prestações de contas do Fundo Municipal de Saúde, do
IBLAN e da Fundação Cultural.
Do Executivo, encaminhando as prestações de contas do mês de março de 2018 de vários
órgãos e entidades do município.
Do Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 258/2018, de autoria do Vereador José
Zancanaro, relativa à implementação da praça localizada no bairro Azambuja.
Do Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 244/2018, de autoria do Vereador Paulo
Rodrigo Sestrem, contendo informações referentes ao Fundo Municipal para Infância e
Adolescência.
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Do Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 245/2018, de autoria do Vereador Paulo
Rodrigo Sestrem, sobre as cópias solicitadas das guias do SisReg III e outras informações.
Do Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 244/2018, de autoria do Vereador Paulo
Rodrigo Sestrem, relativa ao Plano de Mobilidade Urbana de Brusque.
Do Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 238/2018, de autoria da Vereadora Ana
Helena Boos, sobre as medidas fiscalizatórias adotadas para assegurar a limpeza de
terrenos baldios no município.
Do Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 243/2018, de autoria do Vereador Paulo
Rodrigo Sestrem, contendo informações prestadas pelo Departamento de Vigilância
Epidemiológica acerca de focos de aedes-aegypti.
De Comissão Executiva da Câmara Municipal, encaminhando Balancete da Comissão de
Finanças e Orçamento, contendo a Prestação de Contas do mês de abril de 2018.
Do Executivo, convidando para participar da palestra “Família Educa, Escola Ensina”, no
dia 16 de maio de 2018, no Auditório da ASSEVIM.
De Unifique, convidando para participar de coquetel de inauguração da loja em Brusque.
Do Executivo, convidando para participar do “III Seminário Municipal de Acolhimento em
Família Acolhedora”, a realizar-se no dia 24 de maio de 2018, no Auditório da Faculdade
São Luiz.
De Observatório Social de Brusque, solicitando informações.
De Tiro de Guerra 05-005, convidando para participar da solenidade de entrega das obras
de revitalização, no dia 17 de maio de 2018.
Do Conselho Municipal de Saúde de Brusque - COMUSA, encaminhando campanha sobre
a situação de infestação do mosquito aedes aegypti em alguns bairros do município.
Do Executivo, solicitando cópia de documentação enviada a esta Casa no ano 2014, sobre
a Empresa Municipal de Pavimentação – EMPAV.

MATÉRIA DO LEGISLATIVO
INDICAÇÕES
Nº 185/2018 do Vereador Claudemir Duarte, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que proceda com a adoção de
medidas visando a redução da velocidade dos veículos, no cruzamento entre a rua São
Pedro e a rua Pedro Hoerner, bairro São Pedro. Trata-se de trecho em que os veículos
perpassam em alta velocidade causando um enorme risco de acidente com outros que se
utilizam da via de acesso ao bairro.
Nº 186/2018 do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando a realização das seguintes obras e serviços de interesse coletivo no
bairro Dom Joaquim: a) Proibição de estacionamento no lado direito da rua Luís Moreli,
especialmente no trecho entre a Floricultura Bonodoro e a Unidade Básica de Saúde, com
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vistas a permitir o livre trânsito dos que utilizam o serviço de saúde ali oferecido; b)
Revitalização da pintura de eixo (linha divisória de pistas) por todo o bairro; c) Marcação de
área de conflito na rua Ludovico Merico, nas proximidades do Posto Bissoni; d) Instalação
de uma travessia elevada na rua Travessa Lagoa Dourada, número 511, defronte ao
Residencial Frankfurt. Tratam-se de providências solicitadas pela Associação de
Moradores do bairro, com vistas a garantir a habitabilidade da região.
Nº 187/2018 do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal solicitando a realização de estudos técnicos com vistas a adequar a
trafegabilidade no entorno da rotatória de acesso à rua Beira Rio, nas proximidades da
Sorveteria Primavera. O Legislador mostra-se preocupado com o frequente número de
acidentes registrados neste local de intensa movimentação.
Nº 188/2018 do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal solicitando que reconsidere a adoção do horário de expediente diferenciado, das
12 às 18 horas. A solicitação, advinda da Associação de Moradores do bairro Dom
Joaquim, tem por objetivo garantir o acesso dos munícipes ao Paço Municipal no horário
comercial.
Nº 189/2018 do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando a substituição da atual pavimentação a paralelepípedos por asfalto
na Rua Alvim Medeiros, Bairro São Pedro, haja vista melhores benefícios que trará ao
logradouro, bem como a colocação de paver nos passeios públicos, padronizando assim a
via. A pavimentação a paralelepípedos está causando muitos transtornos àqueles
moradores, por estar com muitas pedras soltas e buracos, que prejudica o trânsito no local.
Nº 190/2018 do Vereador Sebastião Alexandre Isfer de Lima, envio de expediente ao
Senhor Prefeito Municipal, reforçando a solicitação efetuada através do Ofício da Câmara
Nº 435/2017, para que se promova a instalação de bebedouros públicos, em modelos
próprios para atendimento das pessoas e dos animais, em toda a extensão da Avenida
Beira Rio. A medida visa proporcionar um maior conforto aos que se utilizam do espaço
para a prática de exercícios físicos, promovendo o bem-estar da população através das
práticas saudáveis e da harmonia com o meio ambiente.
Nº 191/2018 do Vereador Sebastião Alexandre Isfer de Lima, envio de expediente ao
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura, com Cópia ao Secretário
de Desenvolvimento Regional, reforçando a solicitação efetuada através do Ofício da
Câmara Nº 229/2018, para que se promova a adoção de uma sinalização mais efetiva, nos
locais em obras, na Rodovia Antônio Heil. A demarcação precária, bem como a falta dela,
tem causado diversos acidentes, em especial nas noites chuvosas, cujos danos materiais
causados aos veículos não se comparam ao risco da perda de uma vida.
Nº 192/2018 do Vereador Rogério dos Santos, envio de expediente à direção da empresa
Santa Luzia/Santa Terezinha, solicitando que estudem a possibilidade de alterar o itinerário
do ônibus que perpassa pela Rua Santa Cruz por volta das 4 horas da manhã, fazendo
com que possa adentrar à Rua Jacob Schmidt e seguir até o Residencial Minha Casa
Minha Vida. Esta solicitação se justifica em função do horário e por diversas senhoras
necessitarem dirigir-se até a via principal para pegar as unidades coletivas até seus
ambientes de trabalho. Este Vereador registra que algumas dessas senhoras já foram
abordadas por usuários de drogas. Pensando em resguardar a segurança pública e em
função desse registro, este Vereador realiza esta reivindicação. Segundo informações, tem
outros horários em que o ônibus segue até o referido residencial.
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Nº 193/2018 do Vereador Claudemir Duarte, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando determinar ao órgão competente, a realização de estudos
objetivando a implantação de um redutor de velocidade nas imediações da Escola de
Ensino Fundamental Rotary Club Companheiro Ayres Gevaerd, em função do intenso
trânsito na região.
Nº 194/2018 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, envio de expediente ao Senhor
Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que realize com a
máxima urgência a reparação dos danos estruturais na Rua NB 007, no bairro Nova
Brasília, próximo a empresa Molas Brusque (morro), considerando que a via está
desmoronando, colocando em risco a comunidade que dela se utiliza, conforme fotos em
anexo.
Nº 195/2018 do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente, a retirada do primeiro tachão
da ciclovia no cruzamento das Ruas Anita Garibaldi e Carlos Henrique Bruns, no bairro
São Luiz, sentido do movimento da via principal. Vale registrar que diversos motoristas
reclamaram com este Vereador que o referido tachão causa transtornos ao acessar à Rua
Anita Garibaldi. Entendemos ser necessário reavaliar a eficácia do tachão e sua
localização, pois não é visível a importância do seu papel onde encontra-se instalado.
Nº 196/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, postulando as seguintes melhorias para o bairro Cedrinho: a) Eliminação de
buracos defronte à Igreja Católica localizada na Rua Alberto Klabunde; b) Patrolamento e
areamento na Rua CD 001.
Nº 197/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando a substituição da ponte de madeira existente na Rua PA 001, no
bairro Paquetá, bem como a realização dos serviços de patrolamento e areamento em toda
a extensão do logradouro. Vale registrar que o pontilhão de madeira está desgastado pelo
tempo, representando um perigo ao logradouro. Diversas famílias passam diariamente pelo
local, necessitando de uma atenção especial do Poder Público objetivando resguardar a
segurança pública.
Nº 198/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, reivindicando a realização dos serviços de patrolamento e areamento nas Ruas
ZT 002 e ZT 010, artérias do sistema viário do Bairro Zantão, face a precariedade das
pistas de rolamento.
Nº 199/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, solicitando a eliminação de buracos na Rua Arnoldo Ristow, aproximadamente a
cem metros do cruzamento com a Rua ZT 002, bairro Zantão.
Nº 200/2018 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito
Municipal, postulando a realização de estudos técnicos objetivando a instalação de
travessias elevadas na Rua Azambuja, proximidades dos nºs 234 e 303.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA
REQUERIMENTOS
Nº 40/2018 da Mesa Diretora, requer a convocação de Sessão Solene para às 18:30horas
do próximo dia 12 de julho, para a celebração cívica dos 135 anos de Instalação da
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Câmara Municipal de Brusque. O propósito é reverenciar a história, reunindo legisladores
do passado e o protocolo público e social do Município.
Nº 41/2018 do Vereador Gerson Luis Morelli, requer a concessão de Comenda do Mérito
Esportivo ao ciclista brusquense Murilo Fischer, em reconhecimento a uma vitoriosa
carreira dedicada ao ciclismo, levando na garupa de sua bicicleta as cores de Brusque, do
Estado e do País, em competições memoráveis que afloraram a vaidade do povo
brasileiro.

MOÇÕES
Nº 104/2018 da Vereadora Ana Helena Boos, requer o envio de Moção de Pesar à família
Rocha, pelo falecimento da Senhora Nair Rocha.
Nº 105/2018 da Vereadora Ana Helena Boos, requer o envio de Moção de Pesar à família
Zimmermann, pelo falecimento da Senhora Libia Zimmermann. Enviar correspondência
para o filho: Ari Cesar Zimermann Zanon - Rua Henrique Deichman, 61 - Bairro Guarani.
Nº 106/2018 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa
ao lutador Marcelo Paulo Tomazoni, pela conquista da medalha de prata no Campeonato
Brasileiro de Jiu-Jitsu 2018, Categoria Roxa, Master 4, Masculino, Pena. O Campeonato,
organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, é considerado a maior competição
mundial do esporte, reunindo cerca de 4.750 lutadores, sendo o evento ideal para
demonstrar a habilidade deste lutador brusquense.
Nº 107/2018 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa
aos corredores Rafael Oliveira e Marcelo Viana Grigorio, pela conquista do primeiro e
segundo lugar, respectivamente, na Brusque Corrida dos Trabalhadores 2018, Categoria 5
Km, Geral Masculino.
Nº 108/2018 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa
ao brusquense Rafain walendosky e ao blumenauense Flávio Roberto Kath, pela vitória na
Primeira Etapa da Copa Troller 2018, Categoria Master. Este legislador acompanha com
altivez o desempenho dos competidores, desejando conquistas e glórias nas etapas
vindouras.
Nº 109/2018 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa
ao Clube Esportivo Guarani, que conquistou o título de interclubes por classes de tênis.
Vale registrar que a equipe Guarani/Guabifios ficou com a primeira colocação da
competição realizada em Itajaí, um feito inédito para o clube até então, conforme destacou
o técnico Amilton Silva. A conquista do Guarani veio com os atletas Giuliano Thomas,
Altamir Montibeller e Harry Junior, campeões da segunda classe, acima de 34 anos.
Nº 110/2018 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa
ao brusquense Aquiles Duarte de Souza, professor de História das Instituições Jurídicas na
FURB, que lançou na última sexta-feira, dia 11, o livro “Um dia qualquer - Péricles e sua
história”. A obra é sobre seu irmão Péricles, que saiu de Brusque em 1968 para prestar o
serviço militar em Blumenau e participou da construção da BR - 283, a Transamazônica,
rodovia de mais de quatro mil quilômetros que corta sete estados, inaugurada em 1972. É
o segundo livro do autor, que já escreveu “Fanny, uma vida em perspectiva”.
Nº 111/2018 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa
às equipes de Futsal, abaixo relacionadas, pelo brilhante desempenho na 17ª Taça
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Gevaerd de Esportes - SESC, categoria Pré-Mirim. A primeira colocação no naipe feminino
ficou para a EEB Monsenhor Gregório Locks, seguida pela EEF Padre Theodoro Becker e
pela EEB Osvaldo Reis. No naipe masculino, a etapa terminou liderada pela EEF Padre
Theodoro Becker, tendo a EEB Dom João Becker na segunda colocação e a EEF Profª.
Isaura Gouveia Gevaerd na terceira.
Nº 112/2018 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem
congratulatória aos brusquenses que conquistaram medalhas na competição “Aberto de
Tênis de Mesa”, ocorrida em Timbó, com as seguintes colocações: 1) Na categoria infantil:
Lucas Caetano, como vice-campeão e Kevin Laemmel, medalha de bronze; e 2) Na
categoria Mirim: Kaike Zimmermann, medalha de prata.
Nº 113/2018 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem
congratulatória ao técnico de voleibol, Maurício Thomas, Presidente da Associação
Brusquense de Esporte e Lazer - ABEL, ressaltando-se o eficiente trabalho desenvolvido
na modalidade, dando-se ênfase à missão de treinar a equipe turca VakiBank. Importa
destacar que o profissional já favoreceu a conquista de quatro troféus, incluindo-se a Liga
dos Campeões da Europa. Além da Champions do Vôlei, Thomas promoveu também a
conquista da Superliga Turca, a Copa Turca e a Copa Kuba. O troféu da liga dos
campeões foi conquistado no último dia 06.
Nº 114/2018 da Vereadora Ana Helena Boos, requer o envio de Moção de Pesar à família
Toll, pelo falecimento da Senhora Terezinha Heiderscheidt Toll.

INFORMES DA MESA
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – LÍDER DE GOVERNO – LÍDER DA
SITUAÇÃO – LÍDER DA OPOSIÇÃO
INSCRITOS
1) Ver. Claudemir Duarte (5 min);
2) Ver. Marcos Deichmann;
3) Ver. Paulo Rodrigo Sestrem;
4) Ver. Sebastião Alexandre Isfer de Lima;
5) Ver. Leonardo Schmitz;
6) Ver. Cleiton Luiz Bittelbrunn;
7) Ver. Jean Daniel dos Santos Pirola;
8) Ver. Rogério dos Santos;
9) Verª. Ana Helena Boos;
10) Ver. José Zancanaro;
11) Ver. Gerson Luis Morelli.

ORDEM DO DIA
1) Em segunda discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 52/2017, de origem
legislativa, que “CRIA O ‘PROGRAMA EMPRESA AMIGA DA ESCOLA’ NO MUNICÍPIO
DE BRUSQUE”;
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2) Em segunda discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 13/2018, de origem
executiva, que “AUTORIZA O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE A
CELEBRAR ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE ABAIXO ESPECIFICA”;
3) Em discussão e votação única, Projeto de Lei Ordinária nº 18/2018, de origem
executiva, que “AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E
ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;
4) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 74/2017, de origem
legislativa, que “ACRESCENTA OS ARTS. 30-A E 30-B À LEI Nº 3.243, DE 21 DE
AGOSTO DE 2009, A FIM DE INCLUIR A CHANCELA DE PROJETOS POR MEIO DE
RESOLUÇÃO ESPECÍFICA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE”;
5) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 14/2018, de origem
legislativa, que “ALTERA A LEI Nº 4.007, DE 29 DE JUNHO DE 2016, PASSANDO A
FIXAR O SUBSÍDIO DIFERENCIADO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL POR
INCORPORAÇÃO DE PARCELA INDENIZATÓRIA”;
6) Requerimentos nºs 40 e 41/2018;
7) Moções nºs 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 113/2018.
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