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Reunião Ordinária do dia 12 de setembro 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 (Nino) Ana Helena Boos 
Celso Carlos Emydio da Silva Cleiton Luiz Bittelbrunn 
Deivis da Silva Gerson Luis Morelli 
Ivan Roberto Martins Joaquim Costa 
Leonardo Schmitz Marcos Deichmann 
Rogério dos Santos  
 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 
 
De Agência de Desenvolvimento Regional - ADR, convidando para participar do Workshop 
Regional SC 2030 - Macrorregião Litoral Norte. 
 
De Agência de Desenvolvimento Regional de Brusque, encaminhando resposta ao Ofício nº 
973/2017, de autoria da Vereadora Ana Helena Boos, acerca da manutenção do novo 
acesso da Unidade Prisional de Brusque - UPA. 
 
De Assembleia Legislativa, convidando para participar da Audiência Pública que irá debater 
o Repasse dos Recursos da Secretaria de Estado da Saúde às Secretarias Municipais de 
Saúde de Santa Catarina. 
 
De AMMVI, convidando para participar do Seminário Programa Unindo Forças 2017. 
 
De Executivo, encaminhando Lei Complementar nº 262/2017 e Lei Ordinária nº 4.075/2017. 
 
De Paulo Vendelino Kons, convidando para participar do Ciclo Brusquense de Conferências 
Magnas Temáticas. 
 
De Executivo, encaminhando solicitação com Abaixo-Assinado. 
 
De Executivo, do Conselho Municipal de Educação de Brusque, encaminhando sugestões 
para alterações da Lei nº 4071/2017. 
 
De Executivo, convidando o Presidente da Câmara e demais Vereadores para participarem 
da solenidade de abertura dos Jogos Escolares de Brusque. 
 
De Breithaupt, convidando para reinauguração da loja em Brusque. 
 
De AGIR - Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí, encaminhando 
Edital de Convocação nº 001/2017, para eleição do Comitê de Regulação da AGIR. 
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De Ministério Público do Estado de Santa Catarina - 2ª Promotoria de Justiça de Brusque, 
solicitando o encaminhamento de relatório final elaborado pela Comissão Especial de 
Saúde. 
 
De Assembleia Legislativa, convidando para Sessão Solene em comemoração à passagem 
dos 65 anos de criação da Fundação Hospitalar de Rio Negrinho.     
 
De GRUPIA, convidando para participar de Assembleia. 
 
De GRUPIA, convidando para participar da Conferência “Aborto: o exercício de um direito ou 
o assassinato de inocente”. 
 
De Executivo, da Secretaria de Educação, convidando para participar da entrega da 
revitalização do Centro de Educação Infantil Raio de Sol I. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao Ofício nº 908/2017, de autoria do Vereador Valdir 
Hiselmann, a respeito do processo de renovação dos contratos dos maestros das fanfarras 
e bandas das escolas municipais. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 979/2017, de autoria da Vereadora Ana 
Helena Boos, contendo a relação de produção e assiduidade dos Profissionais Técnicos da 
Secretaria Municipal de Saúde, no período de janeiro a agosto de 2017. 
 
De Comissão Executiva/Câmara Municipal, encaminhando o Balancete de Prestação de 
Contas do mês de agosto de 2017. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 981/2017, de autoria do Vereador Paulo 
Rodrigo Sestrem, contendo relação com o nome e cargo de todos os servidores que 
estiveram lotados na EEB Edith Gama Ramos, no ano de 2017. 
 
De Conselho Municipal de Assistência Social, solicitando as dependências do Plenário para 
realização de Audiência Pública do Conselho - CMAS, no dia 26 de outubro de 2017, a partir 
das 19:00 horas. 
 
De ACIBr, Associação Empresarial de Brusque, convidando para Jantar Festivo em 
comemoração ao 83º aniversário de fundação da entidade e posse da Nova Diretoria para a 
Gestão 2017/2019.  
 
 

MATÉRIA DO LEGISLATIVO 
 
Emenda Modificativa nº 01, ao Projeto de Lei nº 50/2017: 
Altera o Art. 2º do Projeto de Lei nº 50/2017. 
 
Projeto de Resolução nº 12/2017 de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e 
Redação:  
Concede Licença ao Vereador Sebastião Alexandre Isfer de Lima. 
 
Projeto de Resolução nº 13/2017 de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e 
Redação:  
Concede Licença ao Vereador Claudemir Duarte. 
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INDICAÇÕES 
 
Nº 409/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a realização das seguintes benfeitorias em prol da comunidade: a) 
Implantação de placas de advertência, informando a saída de caminhões pesados na Rua 
Alberto Muller, bairro Limeira, no entroncamento com a Rua Luiz Zen; b) Instalação de um 
Espelho Convexo e de uma placa de “Pare” na rua Alberto Michei, no bairro Volta Grande, 
na saída da Escola de Educação Fundamental Rotary Club Companheiro Ayres Gevaerd; c) 
Implantação de duas lombadas na Rua Jacob Schmidt, proximidades do nr. 350 
(Divibrusque e creche) no bairro Águas Claras. 
 
Nº 410/2017 do Vereador Marcos Deichmann, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a realização das seguintes obras e serviços na Rua Arlindo Brogni, 
bairro Dom Joaquim: a) Recuperação da rede de esgoto que corre a céu aberto há 8 anos e 
nada foi feito; b) Macrodrenagem em toda extensão da rua; c) Recuperação da via, 
danificada pelas enxurradas, principalmente no trecho inicial por tratar-se de aclive 
acentuado; d) Inclusão da artéria no Programa de Pavimentação Asfáltica por adesão. Vale 
ressaltar que se trata de antiga aspiração daquela comunidade, que aguarda ansiosamente 
pela concretização do pleito. 
 
Nº 411/2017 do Vereador Marcos Deichmann, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a realização das seguintes obras e serviços de interesse dos 
moradores no trecho final da Rua Poço Fundo, Bairro Poço Fundo: a) Recuperação da rede 
de esgoto que corre a céu aberto há 8 anos; b) Macrodrenagem em toda extensão da rua; c) 
Recuperação da via, danificada pelas enxurradas, principalmente no trecho inicial por haver 
um aclive acentuado; d) Inclusão do logradouro no Programa de Pavimentação por Adesão; 
e) Restabelecimento das linhas de transporte coletivo, que estão precárias devido às más 
condições da artéria.  
 
Nº 412/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que proceda os 
seguintes serviços de interesse público, na Rua Otto Heckert, bairro São Luiz: a) Seja 
efetuada a limpeza e desobstrução da vala da rua Otto Heckert, na junção das obras do 
PAC das bacias da Rua São Pedro e São Leopoldo; b) Retirada de pontilhão em desuso 
que se encontra sobre a vala da rua Otto Heckert, antiga ligação da Associação da 
Siemsen. 
 
Nº 413/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente que proceda os 
seguintes serviços de interesse público, nos bairros São João e Ribeirão do Mafra: -  
Disponibilização de um conserveiro para a manutenção e limpeza das ruas dos referidos 
bairros, bem como a realização dos serviços de patrolamento, a ser realizado de forma 
periódica. A medida se faz necessária visto que essas ruas do interior se encontram 
abandonadas, sem disponibilidade de um servidor público para fins de manutenção. 
 
Nº 414/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando sejam realizados os seguintes serviços de interesse coletivo: 1) 
Restauração da drenagem defronte ao número 88, e da caixa coletora de águas pluviais 
defronte ao número 65, na rua Gilberto Comandolli, artéria do bairro São Luiz, em face dos 
riscos ocasionados aos moradores locais; 2) Implantação de uma defensa metálica na 
Avenida Beira Rio, sob a Ponte Arthur Schllösser, uma vez que a falta de proteção vem 
ocasionado riscos de queda aos pedestres que perpassam diariamente pelo local; 3) Poda 
da vegetação na Avenida Arno Carlos Gracher, entre a Ponte Estaiada e a Passarela 
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localizada defronte ao Terminal Balthazar Bohn, visto que as ramificações das árvores estão 
atrapalhando a passagem dos pedestres pelo local; 4) Eliminação de extenso buraco na rua 
13 de maio, em frente ao número 94, no bairro planalto, por favorecer a ocorrência de 
acidentes no local. (Imagem anexa); 5) Reparo da pavimentação na rua Francisco 
Schlindwein, no bairro São Leopoldo, no início da subida, uma vez que a mesma cedeu, 
colocando os moradores em risco. (Imagem anexa); 6) Eliminação de buraco na rua Geral 
do Poço Fundo, na curva ao lado da Escola Poço Fundo, o qual está prejudicando o acesso 
ao estabelecimento de ensino e ainda ocasionando transtornos no trânsito local. O intuito do 
Legislador é sanar a situação de desconforto e insegurança vivenciada pelos munícipes 
residentes nas referidas localidades. 
 
Nº 415/2017 do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente a realização de operação tapa 
buraco na rua Francisco Schlindwein, bairro São Pedro, a fim de eliminar desníveis que 
estão: comprometendo o trafego local; colocando em risco a segurança dos transeuntes; 
causando danos materiais nos veículos que lá trafegam e grandes transtornos aos 
moradores e usuários daquela rua.  
 
Nº 416/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente a realização dos seguintes 
serviços de interesse público: a) patrolamento na rua Professor Francisco Bodenmüller, 
bairro Águas Claras; b) Instalação de um espelho convexo na rua AC-034, em frente ao 
número 140, bairro Àguas Claras; c) Enrocamento no rio que costeia a rua Ernesto 
Bonamente, em frente ao número 123, bairro Souza Cruz; d) Nivelamento da pavimentação 
existente na rua Jeres Haroldo Bragatto, bairro Águas Claras; e) Nivelamento da 
pavimentação existente na rua Luiz Mafra, bairro Águas Claras. As medidas visam atender 
os anseios destas comunidades que vêm neste Legislador um socorro às suas 
necessidades. 
 
Nº 417/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a realização de operação tapa buracos em todas as artérias do bairro 
Bateas, visando sanar as dificuldades enfrentadas pelos moradores em face dos inúmeros 
buracos existentes nas vias. 
 
Nº 418/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando seja realizada a inclusão no Programa de Pavimentação por Adesão 
da rua BA-032, artéria do bairro Bateas, visto que só faltam 75 metros para sua 
pavimentação total. O intuito deste Legislador é atender solicitação daquela comunidade. 
 
Nº 419/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente a realização dos seguintes 
serviços de interesse público: a) Gerenciamento do Programa de Pavimentação por Adesão 
da rua Martin Debatin e da rua Irineu Schmitz, bairro Águas Claras; b) Revisão da tubulação 
do sistema de escoamento pluvial e eliminação de buraco existente na rua Braz Odorico 
Alves, bairro Santa Luzia; c) Instalação de um espelho convexo na esquina da rua PM-026 
com a rua Florianópolis, bairro Primeiro de Maio; d) Eliminação de buraco na rua José Reis 
e Silva, em frente ao número 146, bairro Steffen.  
 
Nº 420/2017 do Vereador Ademilson Gamba (Nino), envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a implantação de um abrigo de passageiros na rua Santos Dumont, no 
bairro Santa Terezinha, nas proximidades do Supermercados Archer, defronte à residência 
de número 1005. A medida visa criar um espaço adequado para o embarque e 
desembargue dos usuários do transporte coletivo municipal, garantindo assim a sua 
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segurança e bem-estar. 
 
 

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA  
 
REQUERIMENTOS 
 
Nº 118/2017 do Vereador Sebastião Alexandre Isfer de Lima, requer seja dada a tramitação 
legal, em pedido de licença de sua autoria, para tratar de assuntos particulares, por trinta 
dias, no período de 01/10/2017 a 30/10/2017. 
   
Nº 119/2017 do Vereador Claudemir Duarte, requer seja dada a tramitação legal, em pedido 
de licença de sua autoria, para tratar de assuntos particulares, por trinta dias, no período de 
01/10/2017 a 30/10/2017. 
 
Nº 120/2017 dos Vereadores Paulo Rodrigo Sestrem e Sebastião Alexandre Isfer de Lima, 
requerem a formalização de mensagem endereçada ao Doutor Paulo Coppini, médico 
coloproctologista estabelecido neste município, para convidá-lo a discorrer sobre a 
prevenção e detecção precoce do câncer de intestino, em evento aberto à participação 
popular, a ser agendado pela Direção Geral desta Casa. 
 
Nº 121/2017 do Vereador Marcos Deichmann, Considerando a Lei Federal nº 8987/95, que 
Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos; 
Considerando que a Concessionária Recicle Catarinense de Resíduos Ltda realiza os 
serviços públicos de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares no 
município de Brusque; Considerando as reclamações da comunidade referentes aos 
serviços prestados pela Recicle; requer o envio de expediente à Concessionária Recicle 
Catarinense de Resíduos Ltda, solicitando as seguintes informações instruídas de 
documentação, a saber: a) qual o número de cadastros e tarifas registrados no município de 
Brusque atualmente? Enviar cópia do relatório do sistema gerencial da empresa; b) Qual o 
valor total mensal arrecadado pela concessionária na prestação de serviços em 2017? 
(cópia da nota fiscal mensal) ; c) Qual o custo total mensal obtido pela empresa em 2017? 
(cópia do relatório do sistema gerencial da empresa); d) O que caracteriza uma unidade 
habitacional para que a tarifa seja cobrada do contribuinte? e) Por que é cobrado a tarifa da 
coleta de lixo em terrenos onde não existe habitação?; f) Qual destino é dado ao lixo 
reciclável? (Cópia dos documentos comprobatórios); g) Por que é cobrado dupla tarifa de 
residências de dois pavimentos quando só há uma família residindo e a mesma não é 
utilizada para sublocação?; h) Cópia do contrato entre a Recicle e a Prefeitura de Brusque; i) 
Cópia do mapa estratégico demonstrando o alcance da execução dos serviços; j) Relatório 
do número de reclamações protocoladas junto à Recicle no ano de 2017. Justificação: Para 
fins de conhecimento e esclarecimento à comunidade.  

 
MOÇÕES 
 
Nº 238/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, requer o envio de Moção de Pesar 
à família Imhof, pelo falecimento do Senhor Beno Imhof. 
 
Nº 239/2017 dos Vereadores Jean Daniel dos Santos Pirola e Marcos Deichmann, requerem 
o envio de MOÇÃO DE PESAR à família Lemos, pelo falecimento do Senhor Everaldo 
Soares de Campos, cabo da PM de Brusque. 
Nº 240/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, requer o envio de mensagem ao 
Comando do 18º Batalhão da Polícia Militar, manifestando profunda tristeza da sociedade 
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brusquense pela forma covarde e cruel como subtraíram a vida do policial militar, Cabo 
Everaldo Soares de Campos. O Poder Legislativo associa-se ao estado de choque em que 
vive toda a Corporação e os militares que conviviam dia a dia com o Cabo Everaldo, 
reprovando veementemente a ação covarde que nem lhe deu o direito de defesa. 
 
Nº 241/2017 do Vereador Marcos Deichmann, requer o envio de MOÇÃO DE PESAR à 
família Oliveira, pelo falecimento de Priscila Oliveira. Encaminhar correspondência para a 
irmã Rafaela Oliveira e família. 
 
Nº 242/2017 do Vereador Deivis da Silva, Considerando que a Rádio Araguaia de Brusque é 
uma das mais antigas do estado, sendo a sétima emissora a ser instalada em Santa 
Catarina, cujo primeiro estúdio localizava-se na rua Rui Barbosa, prédio da Família 
Schaefer, em frente à histórica confeitaria Kohler no centro; Considerando que a rádio 
iniciou suas atividades no dia 6 de setembro de 1946, cuja estreia, ao vivo, aconteceu um 
dia depois da inauguração, na transmissão do desfile alusivo ao Dia da Pátria, na Avenida 
Cônsul Carlos Renaux, no centro de Brusque; Considerando que no dia 29 de julho de 1950 
a emissora recebeu licença oficial para funcionamento definitivo, pois até então era 
registrada na Junta Comercial do Estado, cujos primeiros proprietários da emissora eram 
Raul Schaefer (o maior acionista), Otto Reginaldo Renaux, Guilherme Renaux, Adriano 
Schaefer, Nivert Debrassi, além de Luiz Otto e Euvaldo Schaefer; requer o envio de 
mensagem congratulativa à Radio Araguaia, pela passagem dos seus 71 anos de serviços 
prestados à comunidade. 
 
Nº 243/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa 
ao piloto Rick Rosin, pela conquista do título do Endurance 6 h de Kart, realizado pela RA 
Racing. Ocorrida no Kartódromo do Beto Carreiro, em Penha, a disputada competição, com 
6 horas de duração, teve à frente, revezando de hora em hora, os pilotos Rosin, de Brusque, 
e Gustavo Todescate, de Joinville, cabendo ao conterrâneo desportista o espaço mais alto 
do pódio. 
 
Nº 244/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa 
ao Colégio Amplo, de Brusque, pela conquista do título de Campeão de Voleibol pelos 
Jogos Escolares de Santa Catarina (JESC). O Colégio, que conta com atleta da Associação 
Brusquense de Esporte e Laser/FME, partirá agora para um novo desafio, o de representar 
o Estado nos Jogos Escolares da Juventude. Este Representante Popular acompanha o 
desempenho dos atletas, desejando conquistas e glórias nas etapas vindouras. 
 
Nº 245/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa 
aos atletas que se classificaram no Circuito de Corridas Unimed, etapa Brusque, ocorrido no 
último sábado, dentre 500 participantes, a saber: a) Rafael Oliveira de Carvalho, por ter sido 
o primeiro corredor a cruzar a linha de chegada, após percorrer 5 quilômetros; b) Valdinei 
Brito Favacho, que venceu a corrida na categoria 10 km; c) Graziela Tomasi Bertolini, foi a 
campeã na categoria 10 km. Vale registrar que mais que competir, o espírito do Circuito de 
Corridas Unimed é incentivar a prática de uma atividade física e promover saúde e bem-
estar. 
 
Nº 246/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa 
aos atletas Gabriel Murano, Jonata Loureiro e Paulo Sérgio pelos excelentes desempenhos 
no Campeonato Catarinense de Downhill. Gabriel conquistou a medalha de prata na 
categoria juvenil, Jonata concluiu a prova na terceira posição da categoria Sub-30 e Paulo 
Sérgio terminou na quinta posição também da Sub-30. 
Nº 247/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa 
a equipe de Boxe Artmann, pelos resultados alcançados nas semifinais do Cinturão de 
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Ouro, realizadas em Balneário Camboriú. Bruno Sampaio, primeiro do ranking catarinense, 
mostrou superioridade do início ao fim conquistando a medalha de ouro. O esforço de 
Carine Borba também trouxe, em sua categoria, o ouro à Brusque. Marco Henrique e 
Jeisson Denck apresentaram excelentes resultados conquistando a medalha de prata para o 
Município. 
 
Nº 248/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa 
à Associação Brusquense de Futevôlei (ABF) pelo excelente desempenho no Circuito Sul-
Brasileiro de Futevôlei. O evento, ocorrido no último sábado, na praia de Caiobá, em 
Matinhos (PR), teve como representantes do Município a dupla Juninho e Farley, que se 
destacaram na categoria graduados, conquistando a terceira posição. 
 
Nº 249/2017 do Vereador Cleiton Luiz Bittelbrunn, requer o envio de MOÇÃO DE PESAR à 
família Hellmann, pelo falecimento da Senhora Marta Steibach Hellmann. Enviar 
correspondência ao Senhor José Hellmann 
 
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
 
Nº 132/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, Considerando que este Vereador 
seguidamente vem sendo questionado por moradores acerca das obras do PAC na Avenida 
Primeiro de Maio; Considerando que as referidas obras encontram-se paralisadas há mais 
de 3 anos; Considerando que neste período, muitos moradores já sofreram diversas perdas 
em razão da omissão do Poder Público; Considerando que estamos chegando novamente 
no período do verão; Considerando que o recurso para a realização da mesma encontra-se 
disponível; Considerando que o atual Governo está no Poder há quase um ano; 
Considerando, por final, que os projetos relacionados à referida obra já existem, requer o 
envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações, 
munidas da respectiva documentação: 1) Qual o cronograma para obra do PAC da Avenida 
1º de Maio?; 2) Já existe Edital lançado?; 3) Se não, qual cronograma para lançamento do 
mesmo?; 4) Quais obras foram realizadas pelo atual Governo, até o momento, na referida 
região?. Justificativa: para fins de fiscalização e informação à comunidade. 
 
Nº 133/2017 do Vereador Marcos Deichmann, requer o envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando a seguinte Informação: - Qual o valor total em tributos 
municipais recebidos pela Recicle Catarinense de Resíduos Ltda durante o ano de 2017? 
Mencionar os valores mês a mês. Justificação: Para fins de conhecimento e análise. 
 
Nº 134/2017 do Vereador Marcos Deichmann, requer o envio de expediente ao PROCON, 
solicitando a seguinte Informação: - Relatório contendo o número de reclamações 
protocoladas junto ao PROCON referente aos serviços prestados pela Recicle Catarinense 
de Resíduos Ltda durante o ano de 2017. Justificação: Para fins de conhecimento. 
 
Nº 135/2017 do Vereador Marcos Deichmann, requer o envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações: a) Cópia do projeto de implantação 
de nova tubulação na rua Sete de Setembro, no bairro Santa Rita; b) Esclarecimentos, se 
tais obras estão sendo realizados com recursos próprios ou de algum outro programa 
(Financiamento, Estadual ou Federal); c) Relatório contendo o orçamento previsto para a 
obra e os gastos realizados até o momento de forma pormenorizada. Justificação: Para fins 
de fiscalização. 
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INFORMES DA MESA  
 
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – LÍDER DE GOVERNO – LÍDER DA 
SITUAÇÃO – LÍDER DA OPOSIÇÃO 
 
INSCRITOS 
 
1) Ver. Marcos Deichmann; 
2) Ver. Jean Daniel dos Santos Pirola; 
3) Ver. Claudemir Duarte; 
4) Ver. Ivan Roberto Martins; 
5) Ver. Cleiton Luiz Bittelbrunn; 
6) Ver. Paulo Rodrigo Sestrem; 
7) Ver. Deivis da Silva; 
8) Ver Gerson Luís Morelli. 

 

ORDEM DO DIA 
 
1) Em discussão e votação única, Requerimento nº 118/2017, que trata do Pedido 
de Licença do vereador Sebastião Alexandre Isfer de Lima, e Parecer 
recomendando o Projeto de Resolução nº 12/2017; 

 
2) Em discussão e votação única, Requerimento nº 119/2017, que trata do Pedido 
de Licença do vereador Claudemir Duarte, e Parecer recomendando o Projeto de 
Resolução nº 13/2017; 

 
3) Em segunda discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 43 /2017, de 
origem legislativa, que “ALTERA A EXTENSÃO DA RUA MARIA 
HEIDERSCHEIDT COELHO, DENOMINADA PELA LEI Nº 2567/2002 E SUA 
EMENTA”;   
 
4) Em discussão e votação única, Projeto de Lei Ordinária nº 44 / 2017, de origem 
legislativa, que “DENOMINA VIAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO SANTA 
MÔNICA”; 
 
5) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 36 / 2017, de 
origem legislativa, que “PROÍBE A INAUGURAÇÃO E A ENTREGA DE OBRAS 
PÚBLICAS, INCOMPLETAS OU QUE, EMBORA CONCLUÍDAS, NÃO ATENDAM 
AO FIM A QUE SE DESTINAM”; 
 
6) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 41 / 2017, de 
origem executiva, que “AUTORIZA O MUNICÍPIO DE BRUSQUE A CELEBRAR 
O ACORDO EXTRAJUDICIAL, QUE ABAIXO EXPECIFICA”; 

 
7) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 54 / 2017, de 
origem executiva, que “ALTERA A EXTENSÃO DA RUA JOSÉ WALENDOWSKY, 
DENOMINADA PELA LEI Nº 3663, DE 31 DE OUTUBRO DE 2013”; 
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8) Requerimentos nº 121/2017; 
 

9) Moções nºs 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 248/2017;  
 

10) Pedidos de Informações nºs 132, 133, 134 e 135/2017. 
 
 


