
15 ª LEGISLATURA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2019

Às dezenove horas e trinta minutos do dia quatorze de outubro do ano de dois mil e dezenove,
iniciou-se a Trigésima Quarta Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da Décima
Quinta  Legislatura  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores  de  Imbituba,  conduzida  pelo
Presidente 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 33ª Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 15ª Legislatura, do dia sete
de outubro do ano de dois mil e dezenove. 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.
Dando continuidade à Sessão, o Presidente solicitou a Secretária  a leitura das matérias do
Grande Expediente, dentre elas: Requerimento Administrativo de autoria do Vereador Elísio
Sgrott para uso da Tribuna, Projetos de Leis nº 5.183/2019, 5.184/2019, 5.182/2019, Aviso de
Audiência Pública nº 006/2019 – Dia: 15.10.19. Tema: Anel Viário Praia do Rosa, Aviso de
Audiência Pública nº 007/2019 – Tema: Projeto de Lei 5.169/2019 - Dia: 15.10.19, Projetos de
Leis nº 5.180/2019 e 5.181/2019, ambos de origem do Executivo Municipal, Indicações nº
098/2019,  099/2019 e 100/2019 de autoria  do Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza,
Indicação nº 101/2019 de autoria do Vereador Roberto Luiz Rodrigues, Ofício 0412/2019 do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Convite do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para
assinatura da Ordem de Serviço para construção do novo Fórum da Comarca de Imbituba e
Ofício nº 0230/2019 do Gabinete da Deputada Federal Ângela Amim.      Após, o Presidente
concedeu a palavra ao Deputado Estadual José Milton Scheffer e ao Vereador Elísio Sgrott
para os mesmos falarem sobre o tema: “Recursos Financeiros para os Hospitais Filantrópicos
de Santa Catarina.” Com a palavra, o Deputado José Milton Scheffer cumprimentou a todos os
presentes,  bem  assim  explicou  que  atualmente  em  Santa  Catarina  há  182  hospitais
filantrópicos. Desses, 122 estão credenciados para receber quase 80% dos atendimentos do
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SUS, diferente do que acontece em outros estados brasileiros. “O repasse destes recursos vai
servir para avaliar o caixa dos hospitais para o custeio administrativo e operacional, inclusive
com despesas  de  pessoal  e  encargos  sociais,  garantindo  desta  forma  a  sobrevivência  das
instituições para atendimento da população.” Com a palavra, o Vereador Elísio Sgrott reforçou
que hospitais filantrópicos são responsáveis pelo atendimento de 77% da população que utiliza
o Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado e que estão localizados em todas as regiões de
Santa Catarina. “Se não destinarem esses recursos, os hospitais iriam fechar e a população
ficaria sem atendimento no interior do Estado.” 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° 042/2019.  Dando  continuidade  à  Sessão,  o  Presidente
solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 013/2019 que dispõe sobre critérios e procedimentos
para registro e  controle  de frequência dos servidores da CMI e dá outras providências.  O
Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação do Projeto.
Em discussão, não houve oradores e, em votação, o Projeto foi aprovado por unanimidade, em
primeira  e  segunda  votação.  Encerrada  a  Ordem do  Dia,  o  Presidente  abriu  espaço  para
Explicações Pessoais. Com a palavra, a Vereadora Michela da Silva Freitas parabenizou os
professores pela passagem do seu dia. Prosseguindo, a Vereadora convidou a todos, sobretudo
as  mulheres,  para  participarem  do  encontro  de  Lideranças  Femininas  no  próximo  dia
17.10.2019,  às  19:30 horas,  na Câmara de Vereadores  de Imbituba.  Por fim,  a  Vereadora
solicitou um minuto de silêncio em homenagem ao ex-Deputado Marcos Tebaldi, que faleceu
ontem, vítima de câncer. Com a palavra, o Vereador Walfredo Amorim parabenizou à CMI
pelo curso de Atualização Legislativa oferecido aos Vereadores e servidores da casa. Com a
palavra, o Vereador  Humberto Carlos dos Santos,  queé funcionário da Celesc,  informou a
todos sobre o Programa da Celesc que concede 50% de desconto em eletrodoméstico. Com a
palavra, o Vereador  Renato Carlos Figueiredo também teceu comentários positivo sobre o
ciclo  de  Atualização  Legislativa  oferecido  aos  Vereadores  e  servidores  da  Câmara.  Não
havendo  mais  nada  a  tratar,  passou-se  ao  Momento  da  Presidência,  onde  o  Presidente,
Roberto Luiz Rodrigues  disse que participou de uma comitiva do Porto de Imbituba que
visitou um trecho novo da Rod. 285, que aproximará os países vizinhos do Brasil.     Ato
contínuo o Presidente convocou os Vereadores para a 35ª Sessão Ordinária, que será levada a
efeito  no  próximo dia  22  de  outubro de  2019,  às  19:30  horas,  na  Câmara  Municipal  de
Imbituba. Por fim, declarou encerrada a 34ªSessão Ordinária, onde solicitou ao Secretário que
redija a Ata da mesma.

Imbituba, 14 de outubro de 2019.

Visto do Presidente Visto do Secretário Fls.:
141

Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA



                     Roberto Luiz Rodrigues
    Presidente

              Renato Carlos Figueiredo 
                    Primeiro Secretário

Visto do Presidente Visto do Secretário Fls.:
142

Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA


	Roberto Luiz Rodrigues

