
15 ª LEGISLATURA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2019

Às dezenove horas e trinta  minutos do dia  dez de junho do ano de dois mil  e dezenove,
iniciou-se  a  Décima  Oitava  Sessão  Ordinária,  da  Terceira  Sessão  Legislativa,  da  Décima
Quinta  Legislatura  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores  de  Imbituba,  conduzida  pelo
Presidente Roberto Luiz Rodrigues, que solicitou ao Segundo Secretário, Vereador Humberto
Carlos dos Santos, a leitura da Ata da 17ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 03 de junho
de 2019. Pela ordem, o Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza requereu a dispensa da
leitura da Ata. Em discussão, o requerimento do Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza
não houve oradores.  Na sequência,  o Presidente colocou em votação a Ata da 17ª Sessão
Extraordinária,  sendo a mesma aprovada sem retificação.  Dando continuidade  à  Sessão,  o
Presidente solicitou ao Secretário a leitura das matérias do Grande Expediente, dentre elas:
Projeto  de  Lei  5.136/2019,  5.063/2019  e  5.121/2019  de  origem  do  Poder  Executivo,
Indicações nº 060/2019 e 061/2019 de autoria do Vereador Lenoir de Souza, Indicação nº
062/2019  de  autoria  do  Vereador  Humberto  Carlos  dos  Santos,  Indicações  nº  063/2019,
064/2019 e 065/2019 de autoria do Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza, Requerimento
020/2019  de  autoria  do  Vereador  Luiz  Cláudio  Carvalho  de  Souza,  Requerimento  nº
0632/2019 de origem da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e Convite da
APAE – Chegada do Mascote da Saúde Bucal de Imbituba – Dia 11/06, 10:30 horas. Dando
continuidade  à  Sessão,  o  Presidente  concedeu  a  palavra  ao  Comandante  do  Corpo  de
Bombeiros Militar de Imbituba, Capitão Guilherme Viríssimo da Serra Costa, para o mesma
falar sobre o tema: “Operação Veraneio 2018/2019” Com a palavra, o Capitão  cumprimentou
a todos os  presentes,  bem assim declarou que a  segurança aquática  é  responsabilidade  de
todos. Com efeito, ressaltou que a Operação Veraneio do Corpo de Bombeiros nas praias do
Município de Imbituba começou no mês de outubro de 2018 e foram 42 voluntários treinados
para atuar no monitoramento,  orientação e ações de salvamento até abril  de 2019. A ação
mobilizou  um Coordenador  de  Praia,  65  Guardas  Vidas  Civis  e  10  Bombeiros  Militares.
Porém, a logística começa bem antes do mês de outubro, com as reconstruções dos postos
salvas vidas, construção de 03 cadeirões. Além disso, foram utilizadas 03 motoaquáticas, 03
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viaturas  exclusivas  e  pranchões  nas  07  praias  do  município.  O  Governo  do  Estado
disponibilizou R$ 570.000,00 para o Município de Imbituba. Todavia, o valor não cobre as
despesas necessárias para a Operação Veraneio. Foram 296 salvamentos e nenhuma morte.
Após, não havendo mais inscritos para o uso do Grande Expediente o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia e solicitou ao Secretário a leitura do Ato da Presidência n° 022/2019.
Após, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 5.132/2019 que dispõe sobre o
repasse  financeiro,  a  título  de  abono,  aos  ocupantes  de  cargos  públicos  de  balseiros.  O
Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação do Projeto.
Em discussão, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa destacou a importância do Projeto que
contempla os balseiros com valores de um abono condizente com o trabalho que eles exercem
no município.  Com a palavra,  o Anderson Teixeira na mesma linha do Vereador Eduardo
ressaltou  a  importância  do  complemento  na  remuneração  desses  profissionais,  os  quais
exercem  um trabalho  importantíssimo  para  os  Municípios  de  Imbituba  e  Imaruí.  Com  a
palavra, o Vereador  Elísio Sgrott parabenizou os referidos profissionais pela concessão do
benefício. Em votação, o Projeto foi aprovado, por unanimidade. Encerrada a Ordem do Dia, o
Presidente abriu espaço para Explicações Pessoais. Com a palavra, o Vereador Luís Antônio
Dutra se reportou ao famigerado Alvará da Construtora Lumma, onde destacou que “só com
uma medida judicial para que a empresa consiga o alvará de construção, pois se for esperar
pela PMI só daqui a 1 ou 2 anos, o que é um absurdo”, na opinião do Vereador Luís Dutra. No
mesmo sentido, o Vereador Anderson Teixeira teceu comentários negativos sobre o problema
da suspensão do alvará do empreendimento da Construtora Lumma, que segundo o Vereador
Anderson, está trazendo enormes prejuízos para o Município de Imbituba. Com a palavra, os
Vereadores Elísio Sgrott, Humberto Carlos dos Santos, Michela da Silva Freitas, Lenoir de
Souza  e  Thiago  Machado  comungaram  das  mesmas  insatisfações  dos  Vereadores  que  os
antecederam,  quanto  aos  enormes  prejuízos  sofridos  pelo  município  com a  suspensão  do
alvará  da Construtora  Lumma. Prosseguindo,  os  Vereadores  Humberto  Carlos dos  Santos,
Michela da Silva Freitas e Eduardo Faustina da Rosa parabenizaram o trabalho do Corpo de
Bombeiros Militar  no Município de Imbituba. Com a palavra, o Vereador chamou atenção
para o problema dos cachorros em estado de abandono na Praia de Itapirubá. Com a palavra, o
Vereador Thiago Machado solicitou urgência no problema do fechamento Posto do Correios
de Roça Grande. Com a palavra, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa declarou que já se
posicionou sobre o Alvará da Construtora Lumma, que na sua opinião é um absurdo, pois a
insegurança  jurídica  persiste,  já  que  nada  ainda  foi  resolvido e  o  município  e  a  empresa
continuam  a  suportar  enormes  prejuízos.  Não  havendo  mais  nada  a  tratar,  passou-se  ao
Momento da Presidência, onde o Presidente,  Roberto Luiz Rodrigues  teceu comentários
negativos  sobre  a  Comissão  de  Cultura  do  Município,  que  vem  atravancando  o
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desenvolvimento  do  Município  de  Imbituba.  Ato  contínuo o  Presidente  convocou  os
Vereadores para a 19ª Sessão Ordinária, que será levada a efeito no próximo dia 17 de junho
de 2019, às 19:30 horas, na Câmara Municipal de Imbituba. Por fim,  declarou encerrada a
18ªSessão Ordinária, onde solicitou ao Secretário que redija a Ata da mesma.

Imbituba, 10 de junho de 2019.

                     Roberto Luiz Rodrigues
    Presidente

                 Renato Carlos Figueiredo
                       Primeiro-Secretário
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