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Reunião Ordinária do dia 27 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, convidando os membros do Comitê do 
Centro de Inovação de Brusque para se fazerem presentes na sede da AMMVI, 
oportunidade em que o Governador do Estado de Santa Catarina tratará sobre o FUNDAM 
2. 
 
De GRUPIA, convidando para participar da Assembleia sobre o enfrentamento do drama da 
População de Rua em Brusque. 
 
De Centro Universitário de Brusque - UNIFEBE, convidando para participar do Seminário de 
Práticas e Estudos Advocatícios. 
 
De Executivo, convidando para participar da solenidade de Lançamento do 4º Festival 
Nacional da Cuca - o Doce Sabor da Tradição Alemã. 
 
De Rafael de Souza, encaminhando manifestação sobre atuação em reunião plenária 
ordinária. 
 
De UBAM, encaminhando cópia de ofício apresentado ao Conselho Municipal do Meio 
Ambiente, referente a desmatamento. 
 
De Poder Judiciário, encaminhando Mandado de Intimação - Cumprimento de Sentença. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 604/2017, de autoria do Vereador Marcos 
Deichmann, acerca da disponibilização de serviço de ambulância junto à Rede Municipal de 
Saúde. 
 
De Executivo, encaminhando as informações solicitadas através do ofício nº 602/2017, de 
autoria do Vereador Marcos Deichamnn, referindo-se ao Plantão Pediátrico no Hospital de 
Azambuja. 
 
De Executivo, convidando para participar da solenidade de abertura da XXIV Edição dos 
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Jogos Abertos Comunitários. 
 
De IBPREV, encaminhando a prestação de contas referentes aos meses de 
Dezembro/2016, Janeiro e Fevereiro de 2017. 
 
De Instituto Catarinense Anjos do Peito - ICAP, encaminhando Relatório de Atividades. 
 
De Darci Romeo Reale Júnior, encaminhando Denúncia. 
 
De Executivo, encaminhando Termo de Convênio. 
 
 

MATÉRIA DO EXECUTIVO 
 
De Executivo, encaminhando Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Complementar nº 
02/2017, que “Inclui parágrafo ao art. da Lei Complementar nº 46/95 e alterações”. 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 31/2017 do Executivo:  
Desafeta área pública de sua destinação primitiva e autoriza sua doação ao Serviço 
Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE. 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 32/2017 do Executivo:  
Autoriza o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE a celebrar acordo 
extrajudicial, que abaixo especifica. 
 
 

MATÉRIA DO LEGISLATIVO 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 29/2017 de autoria dos Vereadores Ana Helena Boos, Claudemir 
Duarte, Jean Daniel dos Santos Pirola, Marcos Deichmann, Paulo Rodrigo Sestrem e 
Sebastião Alexandre Isfer de Lima:  
Dispõe sobre a proibição do nepotismo no âmbito dos poderes executivo e legislativo do 
município de Brusque.   
 
Projeto de Lei Ordinária nº 30/2017 de autoria do Vereador Ivan Roberto Martins:  
Dispõe sobre a identificação explícita e visível nos veículos que prestam serviço a órgãos da 
administração pública direta e indireta do município de Brusque e dá outras providências. 
 
Projeto de Decreto nº 2/2017 de autoria da Vereadora Ana Helena Boos:  
Concede Título de Cidadão Honorário. 
 
Projeto de Decreto nº 3/2017 de autoria do Vereador Sebastião Alexandre Isfer de Lima:  
Concede Título de Cidadão Honorário. 
 
Projeto de Decreto nº 4/2017 de autoria do Vereador Ademilson Gamba:  
Concede Título de Cidadão Honorário. 
 
Projeto de Decreto nº 5/2017 de autoria do Vereador Deivis da Silva:  
Concede Título de Cidadão Honorário. 
 
Projeto de Decreto nº 6/2017 de autoria do Vereador Rogério dos Santos:  
Concede Título de Cidadão Honorário. 
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Projeto de Decreto nº 8/2017 de autoria do Vereador Leonardo Schmitz:  
Concede Título de Cidadã Honorária. 
 
Projeto de Decreto nº 9/2017 de autoria do Vereador Nilson Pereira:  
Concede Título de Cidadã Honorária. 
 

INDICAÇÕES 
 
Nº 296/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que realize os seguintes serviços 
de interesse público: a)  Operação tapa-buracos em toda extensão da rua Abraão Souza e 
Silva, no bairro Volta Grande, diante da intransitabilidade da via; b) Pintura e demarcação de 
uma vaga reservada para portadores de necessidades especiais, nos termos da Resolução 
nº 304/CONTRAN, na rua Paes Leme, no centro, nas proximidades do Colégio Estadual 
Feliciano Pires, pois neste educandário existem alunos que necessitam desta vaga e a 
existente na rua Rodrigues Alves é insuficiente para a demanda no local; c) Conserto da 
tubulação na rua Pedro Gracher, nas proximidades do número 34, no bairro São Luiz, 
eliminando o buraco existente no local.  
 
Nº 297/2017 do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que realize os seguintes serviços 
de interesse público no bairro São Pedro: a) Areamento, patrolamento e limpeza das caixas 
coletoras de água pluviais existentes na rua Theodoro Albrescht, na rua Carlos Kohler e na 
rua SP-030; b) Corte da vegetação em toda extensão da Rua Axel Krieger. As situações das 
vias podem ser verificadas através das imagens anexas e as medidas visam garantir uma 
trafegabilidade segura, atualmente comprometida. 
 
Nº 298/2017 dos Vereadores Paulo Rodrigo Sestrem e Leonardo Schmitz,  envio de 
mensagem ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que sejam realizados os seguintes 
serviços de interesse coletivo: a) Manutenção da Praça do Maluche, no bairro Maluche, com 
a devida limpeza das lixeiras e dos materiais espalhados pelo chão, e ainda, da lagoa que 
se encontra com a água parada, ocasionando a proliferação de insetos e animais 
peçonhentos; b) Eliminação de grandes buracos e conserto da tubulação, patrolamento e 
areamento na rua João Silvano, no bairro Poço Fundo, solicitação anteriormente 
apresentada, por meio da Indicação nº 238. As medidas sugeridas visam atender aos 
anseios das comunidades e são necessárias para garantir a segurança dos munícipes. 
 
Nº 299/2017 da Vereadora Ana Helena Boos, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente a realização dos seguintes 
serviços de interesse público: a) Execução da “operação tapa-buracos” ao longo de toda a 
Travessa Dom Joaquim e recuperação da rede de esgoto no mesmo logradouro, evitando 
que os dejetos escoem à revelia; b) Patrolamento no trecho de chão batido da rua Mathias 
Morelli, no bairro Primeiro de Maio, incluindo obras de contenção do desmoronamento na 
vala que perpassa o referido logradouro, pois as fissuras no solo ameaçam a pista asfáltica.  
 
Nº 300/2017 do Vereador Deivis da Silva, envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando que determine ao órgão competente, que proceda com os seguintes serviços de 
interesse público, na rua DJ-050: a) Construção de uma caixa coletora de águas pluviais nas 
proximidades do nº 140; b) Limpeza na frente do nº 255. 
 
Nº 301/2017 do Vereador Deivis da Silva, envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando que determine ao órgão competente, que proceda com a implantação de um 
sistema de drenagem pluvial na rua João Lino Henkel. A comunidade local, que sofre com 
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as inundações ocasionada pelas chuvas, clama por uma solução urgente. 
 
Nº 302/2017 do Vereador Deivis da Silva, envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando que determine ao órgão competente, que proceda com os seguintes serviços de 
interesse público: a) Elevação da camada asfáltica no entroncamento da rua DJ-037 com a 
rodovia SC-486; b) Operação tapa buraco na rua Beira Rio, rua Luis Morelli, travessa Dom 
Joaquim, rua Augusto Ries; c) Areamento e patrolamento nas vias não pavimentadas do 
bairro Dom Joaquim; d) Limpeza das caixas coletoras de águas pluviais da rua Leônidas 
Padilha de Oliveira e rua Irma Josefina.  
 
Nº 303/2017 do Vereador Deivis da Silva, envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando que determine ao órgão competente, que proceda com os seguintes serviços de 
interesse público: a) Contratação de um conserveiro para a Estrada Geral da Cristalina; b) 
Enrocamento no Rio Itajaí-Mirim, nos pontos próximos à rua DJ-042.  
 
Nº 304/2017 do Vereador Deivis da Silva, envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando que determine ao órgão competente, que proceda com os seguintes serviços de 
interesse público na rua Benno Hodecher: a) Implantação de um sistema de drenagem 
pluvial; b) Gerenciamento de Plano de Pavimentação por Adesão. As medidas visam 
atender ao anseio daquela comunidade, que busca uma melhor qualidade na infraestrutura 
local. 
 
Nº 305/2017 do Vereador Deivis da Silva, envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando que seja realizada a revisão da iluminação pública e substituição das lâmpadas 
que se encontram queimadas em todo o bairro Dom Joaquim até a divisa de Botuverá. 
Importa destacar que a precariedade na iluminação pública existente tem ocasionado 
transtorno aos moradores, uma vez que resta inviável o deslocamento noturno nos locais. 
 
Nº 306/2017 do Vereador Deivis da Silva, envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando que determine ao órgão competente, que proceda com a construção de uma 
Travessia Elevada, na avenida Rio Barão do Rio Branco, nas proximidades do Nº 243. Na 
região existem 3 creches, com saída para o cruzamento com a rua João Bauer. Com o fluxo 
constante de veículos, a instalação de uma travessia elevada contribuirá para a segurança 
de pedestres e para a redução da velocidade dos veículos que vêm no sentido bairro/centro. 
 
Nº 307/2017 do Vereador Marcos Deichmann, Considerando que a rua Anna Bruns, no 
bairro Dom Joaquim, já sofreu sérios danos com as enxurradas; Considerando que a 
macrodrenagem já foi realizada pelo proprietário do loteamento próximo, que na qual foi 
grande responsável pela lama acumulada na via nas últimas enxurradas; Considerando que 
ainda falta a pavimentação asfáltica da via; Considerando que o proprietário irá refazer 
somente a parte de pavimentação que foi comprometida com a obra de macrodrenagem; 
Considerando que a outra parte da via também encontra-se danificada, requer o envio de 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal, propondo que o Poder Público efetue parte da 
pavimentação para que toda a via seja restaurada por completo. 
 
Nº 308/2017 do Vereador Marcos Deichmann, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, postulando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo: a) 
Contenção urgente de deslizamento de terra que está pondo em risco a residência dos 
moradores e a pista na rua Eugênio Brandt, bairro Limeira; b) Pavimentação da rua DJ 020, 
com extensão de 50 metros, no bairro Dom Joaquim, localizada defronte à Rua Anna Bruns. 
 
Nº 309/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de mensagem ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a realização das seguintes providências de interesse coletivo: a) 
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Inclusão da rua Vicente Kohler, no bairro Cedro Alto, no Programa de Pavimentação por 
Adesão. b) Patrolamento nas seguintes vias: b.1 Rua Arlindo Brogni, no bairro Cedro Alto; 
b.2 Ruas DJ 023 e DJ 024, no bairro Dom Joaquim; b.3 Rua João Silvano, no bairro Poço 
Fundo; c) Operação tapa-buracos na rua Valdir Geratti, no bairro Águas Claras; d) Limpeza 
das bocas de lobo na rua Felipe Heckert, transversal da rua Nova Trento, no bairro Primeiro 
de Maio; e) Retirada de barreira que está interceptando o trânsito no final da rua Walter 
Barteld, no bairro Zantão; f) Reposição de lâmpadas na rua João Caetano, nas 
proximidades do número 567, no bairro São Pedro; g) Supressão de buraco na rua Santa 
Cruz, nas proximidades do loteamento Guilherme Kreidlow, no bairro Águas Claras; h) 
Limpeza das caixas coletoras de águas pluviais, patrolamento e areamento na rua João 
Silvano, no bairro Poço Fundo, com passagem de rolo compressor, por tratar-se de uma 
subida íngreme. 
 
Nº 310/2017 do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que realize os seguintes serviços 
de interesse público no bairro São Pedro: a) Eliminação de buraco na rua Germano Fischer, 
em frente à Escola de Ensino Fundamental Profª Augusta Knorring; b) Areamento rua SP-
053; c) Enrocamento para a proteção da rua SP-063, transversal da rua Medeiros. As 
medidas visam atender aos anseios da comunidade que busca neste legislador um socorro 
às suas necessidades. 
 
Nº 311/2017 do Vereador Deivis da Silva, envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando que determine ao órgão competente que realize os seguintes serviços de 
interesse público: a) Elaboração de estudo a fim de construir duas travessias elevadas no 
cruzamento da rua Francisco Haag com a rua André Maria de Freitas, no bairro Rio Branco. 
A medida visa atender às diversas solicitações de moradores e pedestres que utilizam 
aquela região, os quais informam que foram registrados no local mais de 18 acidentes nos 
últimos dias; b) Conserto da tubulação existente no cruzamento das ruas PF-006 e Estrada 
Geral do Poço Fundo. Trata-se de infraestrutura bem antiga, com diversos problemas, já 
rompida em função do tempo de uso, a qual passa inclusive pelo terreno de uma residência 
de número 1343, onde várias crateras já se abriram em função do rompimento da rede. 
 
Nº 312/2017 da Vereadora Ana Helena Boos, envio de mensagem ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que sejam realizados os seguintes serviços de interesse coletivo no 
bairro Guarani: a) Eliminação de buracos na Ponte que dá acesso à rua Henrique 
Deichmann, nas proximidades do Clube Esportivo Guarani; b) Instalação de uma travessia 
elevada na rua Ernesto Bianchini, defronte ao Mercado Carol. As medidas sugeridas visam 
atender aos anseios das comunidades e são necessárias para garantir a segurança dos 
munícipes. 
 
 

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA 
 

REQUERIMENTOS 
 
Nº 63/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, CONSIDERANDO que a Avenida Arno 
Carlos Gracher, espaço que compreende o endereço da concessionária Hay Toyota, à 
margem esquerda do rio Itajaí-Mirim, é um espaço imediatamente inundado quando as 
águas escapam do leito normal do rio; CONSIDERANDO que este fenômeno atinge 
acintosamente a mobilidade urbana, pois, a Avenida Beira Rio é uma artéria de expressão 
no sistema viário central; CONSIDERANDO que sua interdição promove intenso 
congestionamento, às raias da intolerância popular, sem que nenhuma medida de 
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engenharia tenha sido ensaiada ou tomada pelo poder público municipal; requer o  envio de 
mensagem ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que o Instituto de Planejamento 
Urbano adote medidas da refinada engenharia objetivando a elevação da pista e o 
enroncamento na margem esquerda da Avenida Arno Carlos Gracher, nas proximidades da 
concessionária Hay Toyota, com vistas a evitar os costumeiros alagamentos na região. 
 
Nº 64/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando que proceda um estudo, e adoção de medidas cabíveis, a fim 
de que se considere as ausências justificadas em virtude de tratamento de saúde como 
efetivo exercício do servidor, para fins de percepção das seguintes gratificações: a) 
Gratificação por Incentivo ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica (PMAQ-AB), estabelecida pela Lei Municipal Nº 3.677/2013 e 
regulamentada pelo Decreto Nº 7.382/2014; b) Gratificação por Assiduidade e Permanência, 
estabelecida pela Lei Complementar Municipal Nº 214/2013. A medida visa garantir aos 
servidores a percepção justa das gratificações, mesmo quando, por forças que independem 
da vontade do trabalhador, estes necessitem se ausentar das atividades. 
 
Nº 65/2017 do Vereador Rogério dos Santos, Considerando que a Lei Federal Nº 11.350/06, 
que rege as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Agente de Combate 
às Endemias (ACE), em seu texto estabelece que: Art. 9o-A. ... § 3º  O exercício de trabalho 
de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância 
estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de 
que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu 
vencimento ou salário-base: I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando 
submetidos a esse regime; II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a 
vínculos de outra natureza. Considerando que a Lei Complementar Municipal Nº 223/14, que 
cria os Cargos de ACS e de ACE no Quadro Permanente de Pessoal do Plano de Cargos e 
Carreiras do Poder Executivo, estabelece regime jurídico específico a estes servidores; 
Considerando que a Lei Complementar Municipal Nº 147/09, que dispõe sobre o regime 
jurídico dos servidores públicos municipais, já assegura o direito à percepção do adicional 
de insalubridade aos servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres; 
Considerando que as atividades exercidas pelos ACSs e pelos ACEs são desempenhadas 
em condições e métodos de trabalho que expõem os servidores a agentes nocivos à saúde 
em razão da natureza, da intensidade e do tempo de exposição aos seus efeitos;  
Considerando que se trata de matéria que tem por competência privativa do Prefeito 
Municipal, por força do artigo 49 da Lei Orgânica Municipal. Diante de tais considerações, 
requer o envio de mensagem ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que adote as 
providências necessárias para que o direito à percepção de adicional de insalubridade seja 
assegurado aos Agentes Comunitários de Saúde e de Agente de Combate às Endemias. 
 
Nº 66/2017 do Vereador Ademilson Gamba, CONSIDERANDO que as obras de contenção 
das cheias no município de Brusque remontam aos anos de 1960, por iniciativa da 
Administração liderada pelo Prefeito Cyro Gevaerd; CONSIDERANDO que a urbanização 
das margens do rio Itajaí-Mirim para recepcionar águas decorrentes das periódicas 
enchentes, datam de planejamento e execução iniciadas após o memorável dilúvio de 1984, 
na Administração do Prefeito José Celso Bonatelli; CONSIDERANDO que o papel 
fundamental das Avenidas Beira-Rios é servir precipuamente como canal extravasor, sendo 
a mobilidade urbana, mesmo que essencial, um papel secundário; CONSIDERANDO que 
quaisquer ornamentos e obras de artes, devem ser evitados ao longo das orlas, sempre que 
possam vir a ameaçar a vasão das águas; CONSIDERANDO que em um passado não 
muito distante, pés de chorões foram motivo de divisão da opinião pública, quando o 
Prefeito Ciro Roza determinou o corte destas árvores ornamentais com o objetivo de evitar 
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que se tornassem obstáculos para o movimento das águas em situações de enchentes; 
requer o envio de Mensagem ao Senhor Prefeito Municipal sugerindo o corte de toda e 
qualquer vegetação ornamentativa e a suspensão do plantio de outras tantas, ao longo das 
margens do rio Itajaí-Mirim nos espaços destinados ao canal extravasor de águas. 
 
Nº 67/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, Considerando que a sinalização horizontal 
é de competência do município perante o Código de Trânsito Brasileiro; Considerando que a 
falta de conservação da mesma coloca diariamente os pedestres em risco iminente de 
acidentes; Considerando que a falta ou deficiência das sinalizações horizontais dificultam 
em muito a visualização por parte dos condutores de veículos automotores; 
Considerando que no início do ano não foi realizada a pintura principalmente de faixas de 
pedestres nas proximidades dos educandários do município; requer o envio de Mensagem 
ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que proceda à 
pintura de faixas de pedestres, linhas horizontais de eixo de pistas, setas, legendas e 
travessias elevadas existentes por toda a cidade, dando-se prioridade às existentes nas 
imediações dos educandários municipais, estaduais e particulares. A intenção do Legislador 
é garantir a segurança dos transeuntes que se utilizam das vias públicas do município de 
Brusque, especialmente crianças e comunidade escolar. 
 
Nº 68/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, Considerando que o imóvel situado à rua 
Augusto Klapoth, nº 1194, no bairro Santa Luzia, encontra-se vazio e sem uso; 
Considerando que no referido endereço por algum tempo, funcionou o Posto de Saúde 
comunitário e, posteriormente, a Creche Tia Norma; Considerando que o imóvel em questão 
é patrimônio público do município, e encontra-se em avançado estágio de depreciação pela 
ação do tempo e de vândalos; Considerando que o Posto de Saúde Santa Luzia encontra-se 
funcionado em imóvel particular, pagando aluguel e com restrições de funcionalidade; 
requer o envio de mensagem ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando seja realizada a 
transferência do Posto de Saúde Santa Luzia para o imóvel situado na rua Augusto Klapoth, 
nº 1194, no mesmo bairro, onde já funcionou em ocasião pretérita. 
 
Nº 69/2017 do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Considerando que a história de 
Brusque teve início com a vinda de imigrantes da Alemanha que escolheram esta terra 
como sua morada, trazendo consigo sua cultura, artes e gastronomia; Considerando que, 
dentre a gastronomia alemã, a Cuca, doce típico que tem se aprimorado com o tempo, hoje 
saboreado nas diversas espécies apresentadas no Festival Nacional da Cuca, a qual já se 
encontra na 4ª edição; requer o envio de mensagem aos integrantes da Bancada 
Catarinense na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, solicitando que se protocole 
um Projeto de Lei conferindo ao Município de Brusque o título de Capital Nacional da Cuca. 
 
 

MOÇÕES 
 
Nº 159/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa 
aos alunos do SESI Escola de Brusque por terem sido premiados em competição nacional 
de matemática, a saber: a) Medalha de ouro: Maria Fernanda Knihs; b) Medalha de prata: 
Pedro Henrique Camargo, Ana Carolina Metzdorf, Eder Kons Junior, Isabella Tholl Vanelli, 
João Guilherme Dell'Agnolo e João Pedro Rezini Pereira; c) Medalha de bronze: Gustavo da 
Conceição, Gabriele Candido, Julia Sbardelatti, Eduarda da Costa Brand, Erick Pavesi, 
Gabrielly Correa e Isabela Bett. Trata-se da Canguru de Matemática, espécie de jogo 
escolar que tem como principal objetivo diminuir o preconceito que ainda existe contra as 
ciências exatas, além de mostrar que o estudo dos números pode ser acessível a todas as 
pessoas de forma clara e tangível. Vale destacar que na etapa nacional, puderam se 
inscrever todos os estudantes das escolas públicas e particulares, matriculados 
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regularmente desde o 3º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio. Os 
alunos brusquenses receberam 14 medalhas dentre as 138 destinadas aos alunos 
brasileiros. 
 
Nº 160/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa 
à Associação Brusquense de Futevôlei (ABF), parabenizando pela conquista do ponto mais 
alto do pódio na categoria Graduados, na primeira edição da Copa RICTV de Futevôlei, 
realizado na Arena Opa Bier, em Joinville. Vale destacar que o pódio foi conquistado pela 
dupla Renan e Juninho e a terceira colocação ficou com os atletas Farley e Juninho. 
 
Nº 161/2017 dos Vereadores Claudemir Duarte e Leonardo Schmitz, requer o envio de 
MOÇÃO DE PESAR à família Gamba, pelo falecimento do Senhor Luiz Carlos Gamba, 
popular Ito Gamba. 
 
Nº 162/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, requer o envio de MOÇÃO DE 
PESAR à família Pereira, pelo falecimento do Senhor Onildo José Pereira.  
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
 
Nº 80/2017 do Vereador Claudemir Duarte, requer o envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando as seguintes Informações e o envio dos seguintes documentos, a 
respeito da alteração no projeto da Ponte do Rio Branco; Considerando a emissão de Nota 
Pública por parte da Prefeitura de Brusque, informando que a construção da Ponte do Rio 
Branco sofreu alterações no seu projeto inicial, mais objetivamente na sua altura, requer-se 
as seguintes informações: a) Qual a justificativa técnica utilizada para a alteração no projeto 
da Ponte do Rio Branco, mais precisamente na sua altura? Favor encaminhar a mesma por 
escrito, bem como cópia dos projetos da referida alteração; b) Quais os estudos 
(hidrológicos, sondagem) que foram realizados e que justificaram a alteração da altura da 
ponte? Favor encaminhar cópia dos mesmos; c) Qual o técnico (engenheiro civil) ou 
empresa, que foi responsável pelas alterações? Favor encaminhar ART (anotação de 
responsabilidade técnica) deste profissional; d) Quais os trâmites técnicos que foram 
percorridos para a aprovação desta alteração? Esta alteração foi aprovada junto ao BRDE? 
Favor encaminhar documentos relativos aos trâmites e aprovação junto ao BRDE; e) Com a 
alteração da altura da ponte, houve necessidade de reforço estrutural da mesma para o 
suporte do peso adicional? Qual o estudo que embasou tal necessidade/desnecessidade? 
Favor encaminhar documentos referente a este estudo. f) Quais os impactos financeiros de 
tal alteração no projeto? Favor encaminhar cópia da planilha orçamentária de aditivo 
contratual; g) Favor encaminhar a cópia do projeto licitado originalmente. Justificativa: Para 
fins de conhecimento e fiscalização do Poder Legislativo. 
 
Nº 81/2017 do Vereador Ivan Roberto Martins, Considerando que a Prefeitura Municipal 
recentemente optou por rescindir os convênios para cotas de exames via Sistema Único de 
Saúde (SUS) com os sindicatos; Considerando que este ajuste, celebrado com 12 entidades 
laborais, iniciado na década de 90 e que atendia uma grande parcela da população, trazia 
um benefício inquestionável na gestão da saúde pública; Considerando que dentre as 
atribuições da Câmara está a função de controle externo, que implica na vigilância dos 
negócios do Executivo em geral, sob os prismas da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e da ética político-administrativa, com a tomada das medidas sanatórias que se 
fizerem necessárias, requer o envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando 
as seguintes Informações e documentos: a) Relação contendo o nome dos sindicatos 
laborais que firmaram convênios com a municipalidade para a realização de cotas de 
exames via SUS, acompanhado da cópia do respectivo instrumento de cooperação 
celebrado; b) Relatório contendo valor repassado pelo Município a cada sindicato e o 
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respectivo número de atendimentos/exames realizados, referente ao convênio citado, de 
janeiro a maio de 2017. Justificativa: Para fins de conhecimento e fiscalização do Poder 
Legislativo. 
 
Nº 82/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, requer o envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando as seguintes Informações: - Relatório demonstrando a previsão de 
aquisição de medicamentos para o ano, contendo as descrições dos produtos, as 
quantidades e os valores contratados ou a contratar. 
Justificativa: Para fins de conhecimento e fiscalização do Poder Legislativo. 
 
Nº 83/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, requer o envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando as seguintes Informações: a) Relatório mensal contendo os valores 
arrecadados a título de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, nos 
últimos 12 meses; b) Relatório mensal contendo as despesas empenhadas com fontes de 
recursos oriundas da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, nos 
últimos 12 meses, detalhadas em nível de subelemento de despesa. Justificativa: Para fins 
de conhecimento e fiscalização do Poder Legislativo. 
 
Nº 84/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, requer o envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a seguinte Informação, munida de toda a documentação 
correspondente: · Relação contendo o nome de todos os medicamentos licitados 
recentemente. Justificação: Para fins de conhecimento. 
 
Nº 85/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer o envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações: a) Quantas parcelas se encontram 
depositadas no Fundo Municipal da Saúde, repassadas pelo Governo Federal, referente ao 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ? b) Os pagamentos dos 
Servidores da Atenção Básica estão em conformidade com a Lei Municipal Nº 3.677/2013, 
que cria a gratificação por incentivo denominada PMAQ-AB - Programa de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica? c) Encaminhar relatório detalhando os 55% dos 
valores efetivamente recebidos do Ministério da Saúde a título de Incentivo Financeiro do 
PMAQ-AB, não aplicados como gratificação por incentivo, detalhando os respectivos 
projetos e atividades em nível de subelemento de despesa. Justificação: Para fins de 
conhecimento e fiscalização. 
 
Nº 86/2017 dos Vereadores Paulo Rodrigo Sestrem, Ana Helena Boos, Claudemir Duarte, 
Jean Daniel dos Santos Pirola, Leonardo Schmitz, Marcos Deichmann e Sebastião 
Alexandre Isfer de Lima, requerem o envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando as seguintes Informações: - Relação contendo o nome e cargo/funções dos 
servidores comissionados que atuam no Município, discriminando-os dentre seus Fundos, 
Órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta. Justificação: Para fins de 
conhecimento e fiscalização. 
 
Nº 87/2017 do Vereador Marcos Deichmann, requer o envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações  referente a frota de todos os 
veículos utilizados pelo Poder Executivo, relacionando: a) Setor utilizado, Placa, Modelo e 
Ano de Fabricação; b) Consumo de combustível relacionando valores mensais, no período 
dos 4 últimos anos; c) Valor gasto com manutenção de cada veículo nos últimos 4 anos; d) 
Relacionar quais os veículos que estão em uso e quais estão inativos ou em manutenção. 
Justificação: Para fins de conhecimento.  
 
Nº 88/2017 do Vereador Marcos Deichmann, requer o envio de expediente ao Diretor 
Presidente do SAMAE, solicitando as seguintes informações referente aos veículos 
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utilizados pela autarquia, relacionando: a) Placa, Modelo e Ano de Fabricação; b) Consumo 
de combustível relacionando valores mensais, no período dos 4 últimos anos; c) Valor gasto 
com manutenção de cada veículo nos últimos 4 anos; d) Relacionar quais veículos estão em 
uso e quais estão inativos ou em manutenção. Justificação: Para fins de conhecimento. 
 

 
INFORMES DA MESA  
 
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – LÍDER DE GOVERNO – LÍDER DA 
SITUAÇÃO – LÍDER DA OPOSIÇÃO 
 
INSCRITOS 
 
1) Ver. Cleiton Luiz Bittelbrunn - até 05 minutos; 
2) Ver. Jean Daniel dos Santos Pirola; 
3) Ver. Ivan Roberto Martins; 
4) Ver. Claudemir Duarte; 
5) Ver. Leonardo Schmitz; 
6) Ver. Nilson Pereira; 
7) Ver. Marcos Deichmann; 
8) Ver. Deivis da Silva. 

 
 

ORDEM DO DIA 
 
1) Em segunda 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; 

 
2) Em segunda 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”; 

 
3) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 23/2017, de origem 
executiva, que “AUTORIZA O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – 
SAMAE A CELEBRAR ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE ABAIXO ESPECIFICA; 
 
4) Requerimentos nºs 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69/2017; 

 
5) Moções nºs 159 e 160/2017; 

 
6) Pedidos de Informações nºs 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 88/2017. 
 
 
 
 
 


