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Reunião Ordinária do dia 19 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 Caixa Econômica Federal, solicitando informações sobre o bairro Dom Joaquim. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 903/2017, de autoria do Vereador Paulo 
Rodrigo Sestrem, referente à construção e reforma das calçadas das ruas Daniel Imhof e 
São Leopoldo. 
 
De Executivo, encaminhando a Lei Municipal nº 4.076/2017. 
 
De ADR, convidando para participar de um encontro com Governador João Raimundo. 
 
De PMDB, solicitando as dependências do Plenário para a realização das convenções 
municipais no dia 21 de outubro. 
 
De Caixa Econômica Federal, referindo-se ao Crédito de Recursos Financeiros - Orçamento 
Geral da União. 
 
De Assembleia Legislativa, convidando para a Sessão Especial em comemoração aos 500 
anos da Reforma Luterana. 
 
De Antônio Serafim Venzon, solicitando informações. 
 
De Banco do Brasil, encaminhando resposta ao ofício nº 951/2017, sobre a ampliação do 
número de caixas eletrônicos no município de Brusque. 
 
De Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, encaminhando Nota 
Técnica referente à concessão para operar o Canal da Cidadania no município. 
 
De AGIR, encaminhando cópia do Edital de Convocação nº 001/2015, referente à eleição 
para ocupar as vagas de Conselheiro do Comitê de Regulação. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 861/2017, de autoria da Comissão de 
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Constituição, Legislação e Redação, referente à Lei nº 4054/2017. 
 
De Executivo, convidando para prestigiar o jogo de basquete entre as cidades de Brusque e 
São José. 
 
De Fundação Ecológica e Zoobotânica, convidando para participar da comemoração dos “25 
anos do parque Zoobotânico de Brusque”. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 1030/2017, de autoria do Vereador Valdir 
Hinselmann, encaminhando informações referentes às avarias constatadas na Escola Padre 
Vendelino Wiemes. 
 
De SAMAE, encaminhando resposta ao ofício nº 678/2017, de autoria do Vereador Marcos 
Deichmann, referente à aquisição do sistema de filtração da BIO G. 
 
De SAMAE, encaminhando resposta ao ofício nº 720/2017, de autoria do Vereador Marcos 
Deichmann, referente aos veículos utilizados pela Autarquia. 
 
De SAMAE, em resposta ao ofício nº 845/2017, de autoria do Vereador Marcos Deichmann, 
referente à Empresa Kard Sul. 
 
De Executivo, encaminhando resposta ao ofício nº 980/2017, de autoria do Vereador Paulo 
Rodrigo Sestrem, sobre a placa de denominação da rua Cecília Fischer, no bairro São 
Pedro. 
 
De ADR, informando o cancelamento da agenda do Governador do Estado do dia 
20/09/2017. 
 
De Comissão de Constituição, Legislação e Redação informado a designação de reunião 
para o próximo dia 27/09/2017. 
 
De Executivo, solicitando a disponibilização do Plenário para realização de audiência pública 
referente à Demonstração e Avaliação das Metas do 2º quadrimestre de 2017. 
 
De Federação Catarinense das Entidades de Mediação e Arbitragem, convidando para 
solenidade de abertura do VII CEMASC. 
 
De UNIFEBE, informando local e data para realização da reunião do Comitê de Implantação 
do Centro de Inovação. 
 
De Comissão de Constituição, Legislação e Redação, informando a designação de reunião 
para o dia 20/09/2017, às 14 horas, para tratar sobre o Projeto de Lei nº 40/2017. 
 
De Executivo, encaminhando a Lei nº 4077/2017. 
 
De Executivo, notificando o recebimento de recursos financeiros. 
 
De Executivo, em resposta ao Ofício nº 1061/2017, do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, 
acerca de informações dos servidores Edimar de Paula e Claudio Adriano do Carmo. 
 
De AGIR, encaminhando resposta ao ofício nº 05/2017, da Comissão de Constituição, 
Legislação e Redação, que solicitou manifestação acerca do Projeto de Lei Ordinária nº 
50/2017. 
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MATÉRIA DO EXECUTIVO 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 57/2017do Executivo:  
Autoriza a outorga de concessão remunerada de uso de bens públicos municipais e dá 
outras providências. 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 58/2017do Executivo:  
Dispõe sobre a dissolução, liquidação e extinção da Companhia de Desenvolvimento e 
Urbanização de Brusque - CODEB, e estabelece outras providências. 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 59/2017do Executivo:  
Autoriza o Chefe do Poder Executivo a proceder cessão de uso de bens públicos móveis, e 
dá outras providências. 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 60/2017do Executivo:  
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento do Município de 
Brusque e dá outras providências. 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 61/2017 do executivo: 
Autoriza o Município de Brusque a celebrar o acordo extrajudicial, que abaixo especifica. 
 
Projeto de Lei Complementar nº 5/2017do Executivo:  
Acrescenta § 3º ao art. 18 da Lei Complementar nº 143/09, alterada pelas Leis 
Complementares nº 162, de 01 de dezembro de 2010 E nº 174, de 20 de setembro de 2011, 
que trata do Plano de Cargos e Carreiras do Poder Executivo, suas Autarquias e 
Fundações. 
 
Projeto de Lei Complementar nº 6/2017do Executivo:  
Acrescenta § 2º ao art. 5º da Lei Complementar nº 144, de 31 de agosto de 2009, alterada 
pela Lei Complementar nº 201, de 17 de dezembro de 2012, que criou o Instituto 
Brusquense de Planejamento - IBPLAN, e dá outras providências. 
 
Projeto de Lei Complementar nº 7/2017do Executivo:  
Acrescenta § 2º ao art. 7º da Lei Complementar nº 145, de 31 de agosto de 2009, que 
instituiu a Fundação Municipal de Esportes, e dá outras providências,  
 
Projeto de Lei Complementar nº 8/2017do Executivo:  
Altera o art. 252 do Código Tributário Municipal - Lei Complementar nº 34, de 20 de 
dezembro de 1994, art. 1º da Lei Complementar nº 168, de 20 de julho de 2011, e dá outras 
providências. 
 
Projeto de Lei Complementar nº 9/2017do Executivo:  
Altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Complementar nº 106, de 19 de dezembro de 
2003 e alterações, que dispõe sobre o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, e dá 
outras providências. 
De Executivo, Emenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 28, de 20 de junho de 2017. 
 
 

MATÉRIA DO LEGISLATIVO 
 
Projeto de Lei Ordinária nº 55/2017 de autoria do Vereador Ademilson Gamba (Nino):  
Denomina Via Pública rua São Silvestre. 
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Projeto de Lei Ordinária nº 56/2017 de autoria da Mesa Diretora:  
Institui a ouvidoria na câmara municipal de Brusque e dá outras providências 
 
Projeto de Resolução nº 15/2017 de autoria da Mesa Diretora: 
Autoriza a participação de Servidoras em curso de Excelência na Gestão Pública. 
 

INDICAÇÕES 
 
Nº 421/2017 do Vereador Marcos Deichmann, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando o nivelamento da pavimentação na entrada principal do pronto socorro 
do Hospital Azambuja, destinada às ambulâncias que transportam os pacientes. A medida 
faz-se necessária como forma de evitar que os movimentos bruscos das ambulâncias, 
ocasionados pela instabilidade da pista, ocasionem mais sofrimentos aos pacientes 
transportados. 
  
Nº 422/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que determine o órgão competente que proceda com o gerenciamento 
do Plano de Pavimentação por Adesão na rua Pedro Manoel Rodrigues e na rua BA-032, 
ambas artérias do bairro Bateas. A sociedade solicita que o Poder Público proceda com a 
intervenção indicada, pois nas vias faltam apenas 75 metros não pavimentados. 
 
Nº 423/2017 do Vereador Claudemir Duarte, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que determine o órgão competente que proceda a recuperação do 
pavimento existente na rua BA-031, transversal da rua Bertoldo Todt, bairro Bateas. A 
medida visa atender aos anseios populares, que clamam pela infraestrutura necessária a 
qualidade de vida daquela comunidade. 
 
Nº 424/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a eliminação de um amplo buraco no cruzamento da via asfáltica, na 
rua Ervino Niebuhr, artéria do bairro Nova Brasília. O intuito do Legislador é sanar a situação 
de desconforto e insegurança vivenciada pelos motoristas que transitam pelo local. 
 
Nº 425/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando sejam realizados os seguintes serviços de interesse coletivo: a) 
Operação tapa-buracos em todo o leito da rua Alberto Klabunde, no bairro Tomaz Coelho; b) 
Eliminação de grande buraco no cruzamento da via asfáltica da rua Augusto Ries, no bairro 
Dom Joaquim. A presente medida visa proporcionar mais segurança ao trânsito local. 
 
Nº 426/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente, que proceda com os seguintes 
serviços de interesse público: 
- Areamento, patrolamento e gerenciamento do Programa de Pavimentação por Adesão na 
rua Reinoldo Wegner, bairro Águas Claras. O intuito do Legislador assegurar a estrutura 
pública necessária ao bem daquela comunidade. 
 
Nº 427/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando a realização dos seguintes serviços de interesse coletivo no Bairro Rio 
Branco: 1) Na rua Henrique Gohr: 1.a) Limpeza das caixas coletoras de águas pluviais em 
toda a extensão da via; 1.b) Eliminação de buraco defronte ao número 111 e averiguação da 
tubulação instalada no local, ante a suspeita de ruptura da mesma; 2) Na rua Claudino 
Huber: 2.a) Nivelamento da pavimentação a lajotas; 2.b) Limpeza das caixas coletoras de 
aguas pluviais em toda a extensão da via; 3) Na rua Waldemar Loschner, defronte ao 
número 491: 3.a) eliminação de buraco na via asfáltica; 3.b) Limpeza urgente de duas 
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caixas coletoras de águas pluviais, danificadas há mais de um ano, visto que a cada 
enxurrada às aguas adentram na residência. As medidas sugeridas visam proporcionar aos 
munícipes serviços públicos de qualidade.  
 
Nº 428/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal para solicitar a eliminação de um buraco defronte à residência de número 10, na 
rua Maria de Lourdes Vargas, artéria do bairro Guarani. O intuito do Legislador é favorecer o 
trânsito seguro no referido local.  
 
Nº 429/2017 do Vereador Joaquim Costa, envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando que determine ao órgão competente, que proceda com os seguintes serviços de 
interesse público: a) Instalação de um Guardrail (defensa) em frente ao número 233 da Rua 
Nova Trento, bairro Primeiro de Maio; b) Revitalização da sinalização horizontal das 
elevações transversais (lombadas) existentes na Rodovia Antônio Heil, em especial na 
saída da Secretaria Municipal de Obras e na frente do número 3511; c) Patrolamento, corte 
da vegetação e limpeza da rua Pedro Hoerner, bairro São Pedro. 
 
Nº 430/2017 do Vereador Ivan Roberto Martins, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente, que proceda com a recuperação 
do asfalto existente rua Felipe Schmidt, em especial em frente ao nº 455 (Tiro de Guerra 05-
005), no bairro São Luiz. 
 
Nº 431/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente, que proceda com os seguintes 
serviços de interesse público na EEF Professora Augusta Dutra de Souza: a) Manutenção 
do telhado; b) Controle de praga a fim de eliminar os morcegos, que infestam e sujam o 
telhado; c) Proceder à fiscalização e adotar medidas para o controle da poluição, 
ocasionada pelo excesso de poeira, em obra na frente da escola. As medidas visam atender 
aos anseios do corpo docente e discente que necessitam condições mínimas de segurança 
e salubridade para o exercício de suas atividades. 
 
Nº 432/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando que determine a Secretaria de Trânsito, que realize estudo de 
viabilidade para fins de implantação de duas travessias de pedestres elevadas, na Rua 
Alberto Muller, bairro Limeira: a) Próximo à entrada da Rua Manuel Assino e Mercado Sol; 
b) Entre a farmácia e o Posto Limeira. A medida se faz necessária visto que atualmente há 
uma faixa de pedestre no primeiro ponto da solicitação, mas que não é respeitada pelos 
motoristas, e o segundo ponto é uma curva. O excesso de velocidade dos motoristas nestes 
pontos específicos vem causando inúmeros acidentes e colocando em risco a segurança da 
comunidade. 
 
Nº 433/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que sejam realizados os seguintes serviços de interesse coletivo: 1) 
Patrolamento e areamento na rua Paulo Knihs, artéria do bairro Águas Claras; 2) 
Manutenção da pista de rolamento de chão batido, em toda extensão da rua Paulo Voss, no 
bairro Rio Branco; 3) Limpeza geral das laterais, corrimãos e partes íngremes da passarela 
localizada ao lado do Terminal Balthazar Bohn, que serve de ligação entre as Avenidas Arno 
Carlos Gracher e Bepe Rosa; 4) Restauração da caixa coletora de águas pluviais instaladas 
nas proximidades da Escola Isaura Gouveia Gevaerd, na rua Alberto Muller, bairro Tomaz 
Coelho. (Imagens anexas). O intuito do Legislador é sanar a situação de desconforto 
vivenciada pelos moradores locais. 
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Nº 434/2017 do Vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando que determine ao órgão competente, que reavalie e atenda as 
diversas solicitações já realizadas por este vereador e demais membros desta Casa 
Legislativa, para fins de pavimentação da Rua Fernando Zen, bairro Poço Fundo. O pedido 
é de extrema importância visto que na referida via está localizado o único centro de 
educação infantil do bairro, a CEI Adelina Zen, sendo que as crianças acabam se expondo à 
poeira e lama, em virtude da situação precária da via. Ainda, o referido logradouro possui 
pequena extensão, não vindo a causar grandes prejuízos a sua repavimentação, caso seja 
necessária nova intervenção das obras do PAC naquela localidade.  
  
Nº 435/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando sejam realizados os seguintes serviços de interesse coletivo: a) 
Nivelamento da pavimentação à paralelepípedos na rua Nereu Ramos, no bairro Jardim 
Maluche; b) Nivelamento da pavimentação à paralelepípedos e limpeza das caixas coletoras 
de águas pluviais em toda a extensão da rua Andreas Petermann, no bairro Santa 
Terezinha; c) Operação tapa-buracos na rua Arnoldo Ristow, no trecho a partir do número 
88 até o início da Rodovia Gentil Batisti Archer. O intuito do Legislador é sanar a situação de 
desconforto vivenciada pelos moradores que diariamente sofrem com o mau cheiro oriundo 
do esgoto a céu aberto nas vias. 
 
Nº 436/2017 da Vereadora Ana Helena Boos, envio de expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que determine ao órgão competente a revisão da iluminação pública 
existente na rua Gustavo Schlosser, 89 - Centro. 

 
 
MATÉRIA DA ORDEM DO DIA 
 
REQUERIMENTOS 
 
Nº 122/2017 do Vereador Ivan Roberto Martins, requer o encaminhamento ao Senhor 
Prefeito Municipal do Anteprojeto de Lei anexo que “INCLUI NO CURRÍCULO DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEÚDOS SOBRE CIDADANIA E ÉTICA”. 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 criar uma 
sociedade mais cidadã e ética. 
 
Nº 123/2017 do Vereador Gerson Luis Morelli, requer o encaminhamento ao Senhor Prefeito 
Municipal do Anteprojeto de Lei anexo que “INSTITUI O PROGRAMA DE INCENTIVO À 
APRENDIZAGEM DO JOGO DE XADREZ NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO”. 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 estimular a 
prática do xadrez no ambiente escolar. 
 
Nº 124/2017 da Comissão Especial do Sistema Municipal de Saúde, os membros da 
Comissão Especial do Sistema Municipal de Saúde, instituída pela Resolução Administrativa 
nº 02/2017, vem requerer a Vossa Excelência, com amparo regimental, a prorrogação da 
presente Comissão por mais 50 (cinquenta) dias, permitindo-se a finalização dos trabalhos e 
a apresentação do Relatório Final. 
 
Nº 125/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, 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. 
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MOÇÕES 
 
Nº 250/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa 
aos atletas de Futebol do Clube Atlético Carlos Renaux pelos excelentes desempenhos 
alcançados na 3ª Etapa da Copa dos Amigos. O time alcançou o ouro na categoria Sub-9 
fraldinha, e a prata na categoria Sub-7 mamadeira. 
 
Nº 251/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa 
ao técnico de voleibol Vladimir Neubuser, parabenizando pela convocação para treinar a 
Seleção Catarinense Sub-16, pelo segundo ano consecutivo. Responsável pelas equipes 
masculinas da Associação Brusquense de Esporte e Laser - ABEL, Neubuser, que foi 
campeão do Jogos Escolares de Santa Catarina na última semana, representando o Colégio 
Amplo, agora terá a missão de preparar a equipe que disputa o Campeonato Brasileiro de 
Seleções - CBS. 
 
Nº 252/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa 
ao Senhor Marcos Eugênio Welter pela posse no Conselho Superior Internacional da 
Academia de Letras do Brasil. Welter é presidente de Academia de Letras do Brasil - 
Seccional Brusque, e agora também será o responsável pela expansão da entidade em 
outros países. 
 
Nº 253/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa 
ao Senhor Raul Otto Laux, professor dos cursos de Administração e Gestão da UNIFEBE, 
agraciado com o prêmio de Profissional Destaque de Administração da Área Acadêmica, no 
Fórum estadual de Administração 2017. A homenagem recebida destaca os profissionais 
que prestam contribuição relevante em prol da formação profissional, por meio do 
desenvolvimento de ações inovadoras e sustentáveis no ensino da administração. 
 
Nº 254/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa 
ao Studio de Dança Annas, cujas bailarinas representaram Brusque no Festival Santa 
Catarina Dança, realizado em Florianópolis, no último dia 14, em função das três 
coreografias apresentadas terem conquistado lugar no pódio, a saber: a) Por Trás dos 
Olhos, apresentada pela bailarina Ana Carolina Schumacher, foi a grande campeã, do 
coreógrafo Anderson Machado, pela categoria juvenil; b) Guardiãs da Bruxa, de autoria de 
Neide Mattiolli Schumacher, na categoria pré-juvenil; c) Retratos em Movimento, da 
coreógrafa Neide Mattioli Schumacher, categoria juvenil. 
 
Nº 255/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa 
às acadêmicas do curso de Psicologia da UNIFEBE, Juliana Marchi, Rafaela Caviquioli e 
Bruna Ferraz, pela iniciativa de desenvolver, juntamente com os alunos do 1º ano do ensino 
médio da Escola de Educação Básica Santa Terezinha, o projeto de Extensão “Evasão 
Escolar: Compreendendo e enfrentando o fenômeno por meio do desenvolvimento das 
habilidades sociais”. Os números assustam: - Em 2016, aproximadamente 907 mil 
estudantes foram reprovados no Ensino Médio e 498 mil desistiram nas escolas brasileiras; - 
No Estado, registrou-se mais de 27 mil reprovações e aproximadamente 13 mil abandonos; - 
Em Brusque, os dados indicam 496 reprovações e 224 abandonos. Desta forma, a 
proposição visa dar reconhecimento ao importante projeto que busca desvendar as 
questões que motivam a evasão escolar. 
 
Nº 256/2017 do Vereador Rogério dos Santos, requer o envio de mensagem congratulativa 
aos policiais militares Idegar de Oliveira Borges e Rodimar Ramos, do 18º Batalhão de PM 
de Brusque, que se formaram na sexta-feira, 15, no Curso de Formação de Sargentos, no 
Centro de Ensino da PM, em Florianópolis. O curso teve duração de oito meses, com aulas 
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presenciais. Neste período os policiais passaram por horas de instrução, estágios, escalas 
de serviço e operações. 
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
 
Nº 136/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, Considerando que repetidamente a 
Prefeitura Municipal tem respondido os pedidos de informação de forma incorreta, ou 
incompleta; Considerando que para o exercício regular da Função de controle externo, 
prevista no §3º do Art. 1º do Regimento Interno, é imprescindível que as informações 
cheguem a esta Casa de forma íntegra e compreensível; Considerando que desta vez o 
Pedido de Informação Nº 120/2017, encaminhado a Prefeitura Municipal através do Ofício 
981/2017, foi respondido faltando documentos e informações; Considerando que o Pedido 
de Informação em comento foi efetuado para averiguar denúncia feita a este Vereador de 
que, no local, existem servidores sem habilitação técnica para o exercício do cargo público; 
Considerando que a recusa em fornecer informação, ou não fornecer de forma correta, 
demonstra indícios de haver a real irregularidade; requer o envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, reiterando a solicitação das seguintes Informações: - Cópias dos 
certificados de formação profissional ou técnica, dos 7 servidores da EEF Edith Gama 
Ramos, relacionados no Of. 402/2017 do Gabinete do Prefeito. Justificação: Para fins de 
fiscalização. 
 
Nº 137/2017 da Comissão Especial do Sistema Municipal de Saúde, o envio de expediente 
ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações, munidas da respectiva 
documentação: 1) Quanto às especialidades abaixo elencadas: Cardiologia – Ortopedia - 
Cirurgia Vascular – Otorrinolaringologia – Dermatologia – Pediatria – Endocrinologia – 
Pneumonologia – Gastroenterologia – Proctologia – Oftalmologia e Reumatologia: 1.a) Qual 
a demanda de consultas represadas? 1.b) A Secretaria da Saúde utiliza os serviços de 
consórcio da AMVI para consultas das referidas especialidades e de exames de alta 
complexidade? Se sim, quais são os serviços utilizados? 2) O Poder Público Municipal 
possui alguma dívida para com a AMVI? Se sim, qual o valor da mesma? 3) Encaminhar 
relação da demanda de exames laboratoriais e de imagem represados no mês de agosto do 
ano em curso? Justificativa: Para fins de fiscalização e para instruir os trabalhos da 
Comissão Especial do Sistema Municipal de Saúde. 
 
Nº 138/2017 da Comissão Especial do Sistema Municipal de Saúde, requer o envio de 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações, munidas da 
respectiva documentação: 1) Qual o valor repassado pelo Governo Federal ao SAMU de 
Brusque? 2) Existe contrapartida do Município? 3) Qual a destinação deste recurso? 
Justificativa: Para fins de fiscalização e para instruir os trabalhos da Comissão Especial do 
Sistema Municipal de Saúde. 
 
Nº 139/2017 da Comissão Especial do Sistema Municipal de Saúde, requer o envio de 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando as Informações a seguir, atinentes ao 
Processo Administrativo Disciplinar instaurado por meio da Portaria nº 1507/17, munidas da 
documentação pertinente: 1) O referido PAD já está finalizado? Se não, há previsão para 
sua finalização? 2) Em caso positivo, quais foram as apurações constatadas e os 
procedimentos adotados? Justificativa: Para fins de fiscalização e para instruir os trabalhos 
da Comissão Especial do Sistema Municipal de Saúde. 
 
Nº 140/2017 da Comissão Especial do Sistema Municipal de Saúde, envio de expediente ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando as Informações a seguir: a) No que tange aos 
Contratos 01/2016–SMS/FMS e 02/2016-SMS/FMS, a Prefeitura Municipal de Brusque 
possui uma Diretoria de Planejamento, Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria 
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(DPRCAA)? b) Encaminhar a esta Casa: b.1) Relação dos membros que compõe a 
DPRCAA, acompanhado das respectivas portarias de nomeação; b.2) Atos normativos que 
delimitem a estrutura, as responsabilidades e o campo de atuação da Diretoria; b.3) Cópia 
das atas das reuniões e/ou dos papéis de trabalhos demonstrando o cumprimento efetivo de 
suas atribuições. c) Existe algum relatório sobre a execução da fiscalização dos contratos 
01/2016-SMS/FMS e 02/2016-SMS/FMS? (em caso de resposta positiva, encaminhar a esta 
Casa cópia dos documentos que demonstrem a efetiva fiscalização). Justificativa: Para fins 
de fiscalização e para instruir os trabalhos da Comissão Especial do Sistema Municipal de 
Saúde. 
 
Nº 141/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, Considerando que os moradores do 
bairro Limoeiro contam com o atendimento do Centro de Educação Municipal Marli 
Teresinha Benvenutti Buss, localizado no Loteamento Emma II, há mais de 5 anos; 
Considerando que a localidade mencionada tem uma grande extensão territorial, tendo 
inclusive diversos pontos de área pública; Considerando que tanto as famílias que lá 
residem quanto os profissionais que laboram no referido educandário estão adaptados com 
a rotina escolar; Considerando, por final, a existência de rumores que indicam a 
possibilidade de relocação do Centro de Educação para outro bairro, requer o envio de 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando a seguinte informação:  - Há previsão 
para relocação do Centro de Educação Municipal Marli Teresinha Benvenutti Buss, 
localizado no Loteamento Emma II, bairro Limoeiro, para outro bairro deste Município?   
Justificação: Para fins de fiscalização e esclarecimentos à comunidade local. 
 
Nº 142/2017 do Vereador Paulo Rodrigo Sestrem, Considerando que os moradores do 
bairro Limoeiro utilizam os serviços prestados pela Unidade Básica de Saúde do bairro 
Santa Teresinha; Considerando o crescimento acelerado do bairro Limoeiro, o qual aguarda 
a finalização da Unidade Básica de Saúde, em construção no Loteamento Santa Mônica; 
Considerando a existência de recursos públicos para a referida construção; Considerando 
que no início do ano em curso, o Secretário de Saúde sinalizou positivamente para a 
conclusão da referida obra, na Tribuna desta Casa; Considerando que os moradores da 
localidade aguardam ansiosos pela inauguração e prestação de serviços em seu bairro, 
requer o envio de expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando a seguinte 
Informação: - Qual o cronograma para entrega da Unidade Básica de Saúde do Limoeiro, 
em construção no loteamento Santa Mônica, ao lado do loteamento Emma II? Justificação: 
Para fins de fiscalização e esclarecimentos à comunidade local. 
 
Nº 143/2017 do Vereador Leonardo Schmitz, requer o envio de expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando as seguintes Informações, munidas da respectiva 
documentação comprobatória, relacionadas às obras de pavimentação da rua Francisco 
Sassi, no bairro Jardim Maluche: a) Como está o cronograma de pavimentação asfáltica 
para finalização da obra, na referida via? b) Qual a previsão de reinício da obra? 
Justificativa: Para fins de fiscalização. 
 

 
INFORMES DA MESA  
 
USO DA TRIBUNA PELO SENHOR HILÁRIO HODECKER, 
REPRESENTANTE DO CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA – CVV. 
 
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – LÍDER DE GOVERNO – LÍDER DA 
SITUAÇÃO – LÍDER DA OPOSIÇÃO 
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INSCRITOS 
 
1) Ver. Ivan Roberto Martins; 
2) Ver. Cleiton Luiz Bittelbrunn; 
3) Ver. Paulo Rodrigo Sestrem; 
4) Ver. Deivis da Silva; 
5) Ver Gerson Luís Morelli; 
6) Ver. Marcos Deichmann; 
7) Ver. Leonardo Schmitz; 
8) Ver. Claudemir Duarte; 
9) Ver. Jean Daniel dos Santos Pirola; 
10) Verª. Ana Helena Boos. 

 
 

ORDEM DO DIA 
 
1) Em discussão e votação única, Requerimento nº 125 / 2017 de Pedido de Licença do 
Vereador Leonardo Schmitz e Parecer nº 99/2017, recomendando a aprovação do 
Projeto de Resolução nº 14/2017; 

 
2) Em discussão e votação única, Projeto de Resolução nº 15 / 2017 de autoria da Mesa 
Diretora, que Autoriza a participação de Servidoras em curso de Excelência na Gestão 
Pública”; 
   
3) Em segunda 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”; 
 
4) Em segunda 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”; 

 
5) Em primeira discussão e votação, Projeto de Lei Ordinária nº 9 / 2017, de origem 
executiva, que “RATIFICA O NOVO PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO CONSÓRCIO 
PÚBLICO DENOMINADO AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE 
E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; 

 
6) Requerimentos nºs 122, 123 e 124/2017; 

 
7) Moções nºs 250, 251, 252, 253, 254, 255 e 256/2017;  

 
8) Pedidos de Informações nº 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 e 143/2017. 
 

 
 
 
 


