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Reunião Ordinária do dia 15 de agosto 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 Deivis da Silva 
Gerson Luis Morelli Ivan Roberto Martins 
Joaquim Costa Leonardo Schmitz 
Marcos Deichmann Rogério dos Santos 
Valdir Hinselmann  
 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 
 
De Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, encaminhando solicitação de retirada do 
Projeto de Lei nº 28/2017, de autoria do Poder Executivo, que trata da residência médica em 
Brusque. 
 
De Executivo, solicitando prorrogação de prazo para resposta ao ofício nº 861/2017, 
solicitado pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação, relacionado ao 
parcelamento de dívidas com a Receita Federal. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 841/2017, de autoria do Vereador Paulo 
Rodrigo Sestrem, referente ao ponto de ônibus na rua Ernesto Bianchini, bairro Guarani. 
 
De 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Brusque, manifestando indeferimento de 
Representação. 
 
De Tribunal de Contas, encaminhando informações referentes ao Plano Nacional de 
Educação - PNE. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 842/2017, de autoria do Vereador Paulo 
Rodrigo Sestrem, contendo informações sobre o Selo Social. 
 
De UNIFEBE, informando a próxima reunião do Comitê de Implantação do Centro de 
Inovação. 
 
De Observatório Social de Brusque, encaminhando posicionamento contrário à criação da 
TV Legislativa aberta. 
 
De Assembleia Legislativa, Do Gabinete dos Deputados Silvio Dreveck e João Amin, 
manifestando cumprimentos pela passagem do aniversário de emancipação político-
administrativa do município. 
 
De SENAC, convidando para participar da solenidade de formatura de Cursos Técnicos. 
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De Agência de Desenvolvimento Regional de Brusque, convidando para participar do evento 
“Diálogos A3P Santa Catarina”. 
 
De Executivo, Da Secretaria de Saúde do Município, convidando para participar do Encontro 
de Integração da Secretaria Municipal de Saúde, que contemplará a Apresentação do Novo 
Organograma e Palestra Motivacional. 
 
De SAMAE, solicitando a prorrogação de prazo para providenciar a resposta aos ofícios nº 
678/2017, de autoria do Vereador Marcos Deichmann, referente à aquisição do sistema de 
filtração da BIO G, 720/2017, de autoria do Vereador Marcos Deichmann, sobre veículos 
utilizados pela autarquia, e 845/2017, do Vereador Marcos Deichmann, referente ao contrato 
entre a Autarquia e Kard Sul Convênios. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 905/2017, de autoria do Vereador Paulo 
Rodrigo Sestrem, solicitando informações sobre atos de nomeação. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 902/2017, de autoria do Vereador Paulo 
Sestrem, referente à realização de serviço extraordinário no poder público municipal. 
 
De IBGE, convidando o Presidente desta Casa Legislativa para participar da Comissão 
Municipal de Geografia e Estatística deste Município, que terá sua instalação através da 
reunião marcada para o dia 22/08/2017. 
 
De Deputado Federal Esperidião Amim, encaminhando cópia do Parecer e Informação 
Técnica da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, sobre a intenção de 
apresentar Projeto de Lei atribuindo à Cidade de Brusque o Título de “Capital Nacional da 
Cuca”. 
 
De Assembleia Legislativa, convidando para participar da Audiência Pública para tratar 
sobre “Os Problemas Relacionados com os Roubos de Cargas nas Rodovias Catarinenses”. 
 
De Associação Beneficente Cultural Esportiva de Moradores para o Desenvolvimento do 
Bairro Santa Rita, convidando para participar da cerimônia de encerramento do Campeonato 
de Futebol Suíço Livre 2017. 
 
 

MATÉRIA DO EXECUTIVO  
 
Projeto de Lei Ordinária nº 45/2017: 
Autoriza o Chefe do Poder Executivo a proceder cessão de uso de bens públicos móveis e 
dá outras providências.   
 
Projeto de Lei Ordinária nº 46/2017: 
Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e especial, e dá outras providências. 

 
 
MATÉRIA DO LEGISLATIVO 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 42/2017 de autoria do Vereador Ivan Roberto Martins:  
Estabelece procedimentos para prestação de informações sobre recursos oriundos de 
multas de trânsito e dá outras providências. 
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Projeto de Lei Ordinária nº 43/2017 de autoria do Vereador Deivis da Silva:  
Altera a extensão da rua MARIA HEIDERSCHEIDT COELHO, denominada pela Lei nº 
2597/2002 e sua Ementa. 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 44/2017 de autoria do Vereador Deivis da Silva:  
Denomina Vias Públicas do Loteamento Santa Mônica. 
 
Projeto de Resolução nº 11/2017 de autoria da Mesa Diretora:  
Autoriza a participação de Vereadora e de Servidora em Curso de Processo e Técnica 
Legislativa Municipal. 
 

INDICAÇÕES 
 
Nº 361/2017 do Vereador Marcos Deichmann, envio de mensagem ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo: a) 
Reposição da pavimentação asfáltica, com eliminação de buraco, na rua Ricardo Knihs 
(Morro do Parque da Saudade), no bairro Azambuja, visto que a situação precária da via 
vem oferecendo grandes riscos aos transeuntes, por se tratar de um declive acentuado. 
Trata-se de solicitação já efetuada por este Vereador e ainda não atendida; b) Eliminação de 
buraco nas seguintes vias: b.1 rua Adolfo Schlosser, defronte ao estacionamento do Centro 
Empresarial, uma vez que está causando erosão sob a via asfáltica; b.2 rua Teodoro 
Reichert, defronte ao número 118, no bairro Guarani. Vale ressaltar que o problema persiste 
há seis meses na região, não obstante solicitação anteriormente efetuada, causando 
inúmeros prejuízos aos moradores. c) Manutenção do prédio ao lado da Unidade Básica de 
Saúde do bairro Paquetá, devido ao estado precário das instalações, que vem ocasionando 
grande risco à segurança dos usuários da estrutura.  
 
Nº 362/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de mensagem ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que sejam realizados os seguintes serviços de interesse coletivo: a) 
Implantação de uma travessia no entroncamento das ruas Santos Dumont e Wendelino 
Winter, no bairro Santa Terezinha e na rua Luiz Morelli, nas proximidades da Unidade 
Básica de Saúde, no bairro Dom Joaquim; b) Fixação da placa de denominação da rua do 
Cedro, na Travessa Lagoa Dourada, nas proximidades da escola Luiz Gonzaga Steiner, no 
bairro Souza Cruz, em um local mais adequado, que facilite sua visualização; c) Conserto da 
tubulação na rua NB-007, no bairro Nova Brasília, por estar causando sérios danos à pista 
de rolamento, com riscos de interdição da via; d) Patrolamento, areamento e inclusão da rua 
Maria Decker no programa de pavimentação por adesão, face à intransitabilidade da via. As 
medidas sugeridas visam atender aos anseios das comunidades e são necessárias para 
garantir a segurança e trafegabilidade das vias. 
 
Nº 363/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de mensagem ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando os seguintes serviços de interesse público: a) Eliminação de buracos 
existentes na rua Luiz Dada, bairro Souza Cruz, cujo trecho de 200 metros constam 
depressões existentes há mais de 1 ano; b) Execução de areiamento e patrolamento na 
localidade conhecida como Família dos Reis, trecho de chão existente no final da rua 
Arnoldo Ristow, subida de acesso ao reservatório do SAMAE, bairro Zantão; c) Instalação 
de uma lombada na rua Arnoldo Ristow, em frente à igreja católica do bairro Zantão; d) 
Instalação de uma lombada na entrada da rua Walter Barteld, nas proximidades do número 
5, bairro Zantão. e) Recuperação asfáltica em toda extensão da rua Volta Grande, artéria do 
bairro Bateas. 
 
Nº 364/2017 do Vereador Valdir Hinselmann, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a instalação de faixa elevada para travessia de pedestres, nos 



Estado de Santa Catarina 

Câmara Municipal de Brusque 

 

Rua Eduardo von Buettner, 65 - Centro - Cx.Postal, 31 - Fone/Fax: (47) 3351-2891  -  88350-050  -  

Brusque  -  SC  

padrões estabelecidos pela Resolução Nº 495/2014 do CONTRAN, na Rua Travessa Lagoa 
Dourada, nas proximidades dos números 142-190, bairro Tomás Coelho. A medida se faz 
necessária para garantir a segurança do grande número de transeuntes e veículos que se 
utilizam da via. 
 
Nº 365/2017 da Vereadora Ana Helena Boos, envio de expediente à Agência de Estado de 
Desenvolvimento Regional de Brusque (ADR), solicitando que, adote providências para 
garantir a transitabilidade ao novo acesso à Unidade Prisional Avançada de Brusque. 
Importa destacar que a instabilidade do pavimento, de barro, não permite a utilização 
devida, e de forma segura, do referido trecho. 
 
Nº 366/2017 do Vereador Rogério dos Santos, envio de mensagem ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando os seguintes serviços de interesse público: a) Revitalização da 
sinalização horizontal em toda extensão da Rua Marechal Hermes, bairro Centro I; b) Troca 
da tubulação do sistema de captação pluvial existe na Rua David Hort, bairro Dom Joaquim, 
por uma de maior vasão. A proposição visa atender às demandas das comunidades, que 
clamam a este Legislador por um auxílio às suas demandas. 
 
Nº 367/2017 do Vereador Joaquim Costa, envio de mensagem ao Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando os seguintes serviços de interesse público: a) Patrolamento na rua Frederico 
Ristow, bairro Primeiro de Maio; b) Patrolamento no estacionamento cemitério do Parque da 
saudade, Souza Cruz; c) Poda das árvores existentes na rua Nova Trento, bairro Azambuja; 
d) Limpeza e corte da vegetação existente na rua João Heckert, Primeiro de Maio; e) 
Rebaixamento do meio-fio existente no estacionamento da rua Azambuja, número 62. 
 
Nº 368/2017 do Vereador Marcos Deichmann, CONSIDERANDO: - que os moradores da 
rua Domingos Altair de Melo, no bairro Volta Grande, vêm sofrendo com o mau cheiro, 
devido à falta de manutenção do sistema de esgoto; CONSIDERANDO: - que a 
pavimentação da via fazia parte do programa de orçamento participativo; CONSIDERANDO: 
- que a via é uma das únicas não pavimentadas daquela comunidade; CONSIDERANDO: - 
que as comunidades afastadas do centro recebem menos atenção, requer o envio de 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando a manutenção da rede de esgoto, 
macrodrenagem e pavimentação da rua Domingos Altair de Melo, no bairro Volta Grande. 
 
Nº 369/2017 do Vereador Claudemir Duarte, envio de mensagem ao Senhor Prefeito 
Municipal, alertando para que as modificações adotadas na Ponte Arthur Schlösser venham 
a contemplar a altura mínima de 4,50 m, entre o pavimento da avenida Bepe Rosa e a parte 
mais baixa da ponte. A medida visa garantir que veículos com altura de até 4,40 de altura 
possam trafegar livremente na avenida Beira-Rio, assegurando um fluxo adequado nas vias 
centrais. 
 
Nº 370/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, requer o envio de expediente ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando a realização dos seguintes serviços de interesse 
público: a) Nivelamento na rua Luiz Visconti, no bairro São Luiz, uma vez que a via de 
acesso, conhecida como rua São Pedro, encontra-se em um nível mais elevado, 
ocasionando constantes alagamentos no local (imagem comprobatória anexa); b) 
Nivelamento na rua Jorge Lacerda, no bairro Jardim Maluche, defronte à lateral da Escola 
Big Ben Idiomas, em face dos desníveis da via, ocasionados pelos paralelepípedos que 
cederam no local. O intuito do Legislador é proporcionar a melhora da trafegabilidade nas 
referidas vias públicas, ocasionando mais segurança aos munícipes. 
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MATÉRIA DA ORDEM DO DIA 
 

REQUERIMENTOS 
 
Nº 104/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, Considerando que a água é um bem 
precioso, de vital importância para todos; Considerando que a falta desta afeta diretamente 
na qualidade de vida de uma família, por ser fundamental para a alimentação, higiene e para 
tantas outras necessidades básicas; Considerando que nossa cidade possui uma Autarquia 
com recursos e pessoas capacitadas para atender toda a comunidade, com dignidade e 
respeito; Considerando que este Vereador já foi procurado por vários moradores da rua PM-
26, os quais relatam a total ausência de fornecimento de água em suas residências, todos 
os dias, na parte da tarde; Considerando que na parte final da referida via não existe 
canalização adequada, impossibilitando a chegada de água potável nas residências, 
conforme constatado pessoalmente por este Vereador, quando esteve in loco; 
Considerando, por final, que estas famílias dependem da boa vontade dos vizinhos para 
terem acesso à água potável, requer o envio de expediente ao Senhor Diretor Presidente do 
SAMAE, pleiteando a realização de um estudo, visando solucionar a situação precária em 
comento, proporcionando uma vida mais digna aos moradores. (imagens comprobatórias 
anexas) 
 
Nº 105/2017 do Vereador Marcos Deichmann, requer a formalização de convite ao Senhor 
Roberto Bolognini, Diretor Presidente do SAMAE, para comparecer perante esta Casa, em 
Reunião Plenária Ordinária, para discorrer acerca dos seguintes tópicos: a) Constante 
escassez no fornecimento de água potável no bairro Dom Joaquim; b) Cumprimento da 
Portaria do Ministério da Saúde nº 2914, que trata do controle da água tratada nos sistemas 
isolados; c) Forma de utilização da Poliacriamida nos Sistemas ETA Central e ETA Limeira, 
e o controle de residual diária da Acrilamida; d) Aquisição e utilização de produtos de custos 
elevados como soprador de filtros, máquina de envasar água, areia pume para os filtros, e 
outros; e) Planejamento para a demanda do abastecimento de água nos novos loteamentos, 
finalizados e/ou em construção, como os existentes nos bairros Dom Joaquim e São João; f) 
Funcionamento dos serviços com uso de material da Autarquia em eventos particulares, no 
Município.  
 
Nº 106/2017 do Vereador Valdir Hinselmann, requer o envio de expediente ao Departamento 
Estadual de Infraestrutura (DEINFRA), com cópia à Agência de Desenvolvimento Regional 
de Brusque (ADR-Brusque), solicitando que se proceda a realização de um estudo visando 
realizar as seguintes melhorias na Rodovia Pedro Merísio (SC-486 ): a) Instalação de 
marcação de áreas de pavimento não utilizáveis (MAN), sinalização horizontal que tem por 
intuito de criar um espaço de espera para conversão à esquerda sentido a rua Luiz Pedrini; 
b) Instalação de ondulações transversais, nos padrões da resolução 600/2016 do 
CONTRAN, nos dois sentidos da rodovia, nas proximidades dos números 2189 e 2748; c) 
Sistemas de sinalizações e de segurança visando garantir a proteção e melhorar o fluxo de 
entre a Rua João Bianchini e a Rodovia; d) Recuperação ou instalação de acostamento no 
trecho que compreende o número 1578 até a divisa com o município de Botuverá. Estas 
medidas de segurança visam atender aos anseios da comunidade, que constantemente 
busca neste Representante Popular um socorro às suas aflições. 
 
Nº 107/2017 do Vereador Marcos Deichmann, CONSIDERANDO que a rua Padre Antônio 
Eising desempenha, há décadas, importantíssimo papel no fluxo do trânsito entre as 
comunidades de Azambuja e Paquetá; CONSIDERANDO que a artéria em questão 
propiciou a ocupação de preciosas áreas territoriais, inclusive o desenvolvimento urbano, 
com o surgimento de loteamentos e núcleos habitacionais; CONSIDERANDO que a 
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comunidade residente se sente deveras preterida pelo Poder Municipal, uma vez que a Rua 
Azambuja e a Estrada Geral do Paquetá encontram-se pavimentadas, enquanto a via 
mencionada permanece com o pioneiro capeamento de paralelepípedos em parte do seu 
trecho; CONSIDERANDO que questões remanescentes decorrentes da falta de 
planejamento público, continuam sendo objeto de cogitação por moradores justamente 
inconformados; CONSIDERANDO que a péssima trafegabilidade decorrente do capeamento 
a pedras, torna-se uma variante que satura os moradores e condutores de veículos 
automotores; CONSIDERANDO que o Poder Executivo apresentou planejamento de 
pavimentação para vinte e sete artérias do Município, somando trinta e nove mil metros de 
extensão, não incluindo, entretanto, a Rua Padre Antônio Eising na proposta; 
CONSIDERANDO que a exclusão é um conceito que os moradores da artéria em questão 
resistem em aceitar, principalmente por se tratar de corriqueira moeda de troca em períodos 
eleitorais, preferindo confiar que prevalecerá o espírito público e a sensibilidade ao bem 
comum; requer o envio de Mensagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal solicitando 
que a rua Padre Antônio Eising, no bairro Azambuja, seja incluída no Programa de 
Pavimentação divulgado pelo Governo, garantindo-se assim o aprimoramento da qualidade 
de vida das famílias residentes e domiciliadas no referido logradouro. 
 
Nº 108/2017 do Vereador Valdir Hinselmann, Considerando que, em levantamento realizado 
pela Secretaria da Fazenda de Brusque no ano de 2013, constatou-se a existência de 612 
empresas nos bairros de Dom Joaquim (Cristalina), Tomas Coelho, Rio Branco, Cedro 
Grande (São João), Ribeirão do Mafra; Considerando que atualmente há cerca de 700 
empresas no Município de Botuverá; Considerando que a população existente nestas duas 
regiões ultrapassa os vinte e cinco mil habitantes; Considerando que não existe agência da 
Caixa Econômica Federal nesta região e que os moradores e empresários que necessitam 
utilizar dos serviços desta instituição financeira precisam deslocar-se até a região central de 
nosso Município; Diante de tais considerações, requer o envio de Mensagem ao Gerente 
Regional da Caixa Econômica Federal, solicitando que proceda com os estudos necessários 
para a implantação de uma agência na região do bairro Dom Joaquim. 
 
Nº 109/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, requer o encaminhamento ao Senhor Prefeito 
Municipal do Anteprojeto de Lei anexo que “DISPÕE SOBRE AS POLÍTICAS DE 
INCENTIVO À DOAÇÃO DE SANGUE NO MUNICIPIO DE BRUSQUE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. Diante da competência privativa para a iniciativa de Projetos de tal feição, 
requer-se que o Poder Executivo avalie as possibilidades de adoção da proposta, que tem 
por objetivo instituir um banco de sangue municipal e incentivar a prática da doação 
sanguínea. 
 

MOÇÕES 
 
Nº 202/2017 do Vereador Marcos Deichmann, requer o envio de MOÇÃO DE PESAR à 
família Riffel, pelo falecimento do Senhor Erwin Riffel. O Senhor Riffel foi um dos 
representantes do contingente de 48 soldados brusquenses que participaram da Força 
Expedicionária Brasileira (FEB), na campanha da Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. 
 
Nº 203/2017 do Vereador Valdir Hinselmann, requer o envio de mensagem congratulativa ao 
Presidente da Fundação Municipal de Esportes, pela exitosa realização dos Jogos Abertos 
Comunitários de Brusque 2017. 
 
A proposição é uma forma de homenagear a todos os representantes comunitários e atletas 
que fizeram do evento um sucesso. 
 
Nº 204/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer o envio de mensagem ao 
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Delegado Regional de Polícia Civil, Senhor Fernando de Faveri, extensivo a toda a equipe, 
manifestando as congratulações pela iniciativa de implantar na 17ª Ciretran, neste 
Município, a Prova Digital para aquisição da Carteira Nacional de Habilitação, 
proporcionando aos munícipes mais qualidade no atendimento e agilidade no processo. 
Apesar do curto período em que se encontra atuando em nosso Município, tendo assumido 
o cargo de Delegado em março do ano em curso, Fernando de Faveri tem demonstrado 
competência e eficiência no desempenho de suas atividades. 
 
Nº 205/2017 do Vereador Valdir Hinselmann, requer o envio de MOÇÃO DE PESAR à 
família Pedrini, pelo falecimento da Senhora Elvira Pedrini. Enviar correspondência para 
Justina Pedrini Schwamberguer. 
 
Nº 206/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa 
aos atletas que conquistaram medalhas do Festival Pré-Mirim de Tênis de Mesa, o qual 
contou com a participação de 39 estudantes da rede municipal, pública e particular, de 
ensino. Na disputa individual, pelo naipe masculino, quem venceu foi Leonardo Januário, do 
Colégio Cultura, seguido de João Cervi, da EEF Padre Luiz Gonzaga Steiner, e Matheus 
Soares, da EEB Monsenhor Gregório Locks. No masculino por equipes, o primeiro lugar 
ficou com a EEF Padre Luiz Gonzaga Steiner, seguido pelo Cultura e EEB Monsenhor 
Gregório Locks. Pelo naipe feminino, na classificação individual, a atleta Milena Reis, da 
EEF Dr. Carlos Moritz, fez dobradinha com Nicoli Sangali, e o terceiro lugar ficou com 
Beatriz Deucher, da EEF Padre Luiz Gonzaga Steiner. O feminino por equipes terminou com 
a EEF Dr. Carlos Moritz à frente da EEF Padre Luiz Gonzaga Steiner e da EEF Cedro Alto. 
 
Nº 207/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa 
aos dirigentes do Clube Atlético Carlos Renaux, pela confirmação do retorno do Clube ao 
futebol profissional de Santa Catarina, em 2018. Fundado em 14 de setembro de 1913, o 
”Vovô” como é carinhosamente chamado, voltará a ser o mais antigo clube do estado em 
atividade. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
 
Nº 118/2017 da Vereadora Ana Helena Boos, requer o envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações: - Relação de produção e 
assiduidade dos sistemas G-MUS e SISREG, utilizados pela Secretaria de Saúde. 
Justificativa: para fins de fiscalização. 
 
Nº 119/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, requer o envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações: a) Como está o cronograma de 
implantação da placa de denominação da rua Cecília Fischer, no bairro São Pedro, tendo 
em vista que a referida via já teve sua lei, de número 4.064/17, sancionada no dia 10 de 
maio de 2017? b) Como está o cronograma de visitação à rua SP-067, para posterior 
denominação da via, conforme protocolo de morador, datado de 02 de maio de 2017? 
Justificação: Para fins de fiscalização e acompanhamento das demandas sociais. 
 

 
INFORMES DA MESA  
 
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – LÍDER DE GOVERNO – LÍDER DA 
SITUAÇÃO – LÍDER DA OPOSIÇÃO 
 



Estado de Santa Catarina 

Câmara Municipal de Brusque 

 

Rua Eduardo von Buettner, 65 - Centro - Cx.Postal, 31 - Fone/Fax: (47) 3351-2891  -  88350-050  -  

Brusque  -  SC  

INSCRITOS 
 
1) Ver. Deivis da Silva; 
2) Ver. Sebastião Alexandre Isfer de Lima; 
3) Ver. Paulo Rodrigo Sestrem; 
4) Ver. Jean Daniel dos Santos Pirola; 
5) Ver. Ivan Roberto Martins; 
6) Ver. Claudemir Duarte; 
7) Ver. Marcos Deichmann; 
8) Ver. Leonardo Schmitz; 
9) Ver. Rogério dos Santos; 
10) Ver. Gerson Luís Morelli; 
11) Ver. Valdir Hinselmann. 

 
 

ORDEM DO DIA 
 
1) Em segunda discussão e votação, Projeto de Lei Complementar nº 2/2017, de origem 
executiva, que “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”; 
 
2) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 27/2017, de origem 
legislativa, que “DISPÕE SOBRE NORMAS DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE LAZER E BRINQUEDOS EM ÁREAS DE USO COLETIVO E EM 
ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE”; 

 
3) Ofício nº 66/2017, do SAMAE, solicitando prorrogação e prazo para resposta aos pedidos 
de informações constantes dos ofícios nº 678, 720 e 845/2017; 

 
4) Ofício nº 354/2017, do Executivo, solicitando prorrogação de prazo para resposta ao 
ofício nº 861/2017, da Comissão de Constituição, Legislação e Redação; 

 
5) Requerimentos nºs 98, 99, 102, 104, 105, 106, 107, 108 e 109/2017; 

 
6) Moções nºs 203, 204, 206 e 207/2017; 

 
7) Pedidos de Informações nºs 118 e 119/2017. 
 
 


