
15 ª LEGISLATURA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2019

Às dezenove horas e trinta minutos do dia nove de setembro do ano de dois mil e dezenove,
iniciou-se a Trigésima Sessão Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa, da Décima Quinta
Legislatura  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores  de  Imbituba,  conduzida  pelo  Presidente
Vereador  Roberto  Luiz  Rodrigues,  que  depois  de  verificar  o  quórum regimental,  e  sob  a
proteção de Deus, solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Renato Carlos de Figueiredo, a
leitura da Ata da 29ª Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 15ª Legislatura, do dia dois
de setembro do ano de dois mil  e  dezoito.  Pela ordem, o Vereador  Humberto Carlos  dos
Santos  requereu  a  dispensa  da  leitura  da  Ata.  Em discussão,  não  houve  oradores  e,  em
votação, o Requerimento verbal do Vereador Humberto Carlos dos Santos foi aprovado. Na
sequência, o Presidente colocou em votação a Ata da 29ª Sessão Ordinária, sendo a mesma
aprovada sem retificação. Dando continuidade à Sessão, o Presidente solicitou ao Secretário a
leitura das matérias do  Grande Expediente,  dentre elas: Projetos de Leis nº 5.164/2019 e
5.165/2019,   ambos  de  origem  do  Poder  Executivo,  Projetos  de  Leis  Complementar  nº
0472/2019 e 0473/2019 ambos de origem do Poder Executivo, Requerimento nº 025/2019 da
Comissão de Turismo da Câmara, Requerimento para Uso da Tribuna do munícipe Wilson da
Rosa, Indicação nº 096/2019 de autoria do Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza e Ofício
nº 064/2019 do Observatório Social  de Imbituba.  Na sequência,  o Presidente deu início a
homenagem da noite, onde solicitou ao Secretário a leitura da Moção de Congratulação nº
008/2019, que congratula  os policias  militares  Cabo Gonçalves,  Soldado Martins,  Soldado
João e Soldado Floriano, por  Ato de Bravura e Humanidade aos arriscarem suas próprias
vidas  para  evitar  que  uma  adolescente  de  16  anos,  abalada  psicologicamente,  cometesse
suicídio e ainda causasse outros acidentes, colocassem em risco a vida de centenas de pessoas
que trafegavam pela BR – 101, no Bairro Nova Brasília,  Município de Imbituba.  Após, o
Presidente  convidou o  autor  da  Moção,  Vereador  Renato  Carlos  Figueiredo,  para  fazer  a
entrega do Certificado de Congratulação. Com a palavra, o Major Daniel Nunes fez um breve
comentário sobre os homenageados. “Ser policial é ser um herói que arrisca sua vida por quem
nem  conhece,  é  ser  um  herói  na  vida  real  e  quando  a  horaria  vem  da  sociedade  aqui
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representada  pelos  Vereadores  fortalece  todos  nós  policiais  militares.  Obrigado  povo
Imbitubense pela homenagem a esses heróis. Salve Imbituba Querida.” Após, o Vereador Luiz
Cláudio  Carvalho  de  Souza  solicitou  um minuto  de  silêncio  pela  morte  do  ex-Deputado
Federal Walmor de Lucca, o que foi deferido pelo Presidente. Após, não havendo 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° 037/2019.  A seguir,  o Presidente solicitou a
leitura do  Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2019 que dispõe sobre o julgamento da
Prestação de Contas, do exercício 2015, da Prefeitura Municipal de Imbituba. O Presidente
consultou  as  Comissões  que  se  manifestaram  favoráveis  à  tramitação  do  Projeto.  Em
discussão, o Vereador Elísio Sgrott requereu a sua abstenção na votação pelo fato dele ter sido
Vice-Prefeito à época. Com a palavra, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa acompanhou o
voto  do relator  da Comissão de  Finanças  da Câmara,  pela  aprovação das  contas  da PMI,
exercício 2015. Em votação, o Projeto foi aprovado, por maioria, com abstenção do Vereador
Elísio  Sgrott.  Encerrada  a  Ordem  do  Dia,  o  Presidente  abriu  espaço  para  Explicações
Pessoais. Com a palavra, o Vereador Elísio Sgrott fez menção a Indicação nº 071/2019 de sua
autoria  onde  houve,  através  de  uma  Emenda  Parlamentar  da  Deputada  Ângela  Amim,  a
destinação de trezentos mil reais para o Fundo Municipal de Saúde do Município de Imbituba.
Não havendo mais nada a tratar, passou-se ao Momento da Presidência, onde o Presidente,
Roberto Luiz Rodrigues parabenizou o Desfile  Municipal em Comemoração ao Dia Sete de
Setembro. Ato continuo, agradeceu a todos pela presença e convocou os Vereadores para a 31ª
Sessão Ordinária, que será levada a efeito no próximo dia 16 de setembro de 2018, às 19:30
horas,  na  Câmara  Municipal  de  Imbituba.  Ato  contínuo,  declarou  encerrada  a  30ª  Sessão
Ordinária, onde solicitou ao Secretário que redija a Ata da mesma.

Imbituba, 09 de setembro de 2019.

Roberto Luiz Rodrigues
 Presidente

Renato Carlos de Figueiredo
Primeiro-Secretário
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