
15 ª LEGISLATURA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2019

Às dezenove horas e trinta minutos do dia vinte um de outubro do ano de dois mil e dezenove,
iniciou-se a Trigésima Quinta Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da Décima
Quinta  Legislatura  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores  de  Imbituba,  conduzida  pelo
Presidente Roberto Luiz Rodrigues, que, de início, convidou para compor a mesa principal o
Deputado Estadual Volnei Weber e o Prefeito de Imbituba Rosenvaldo da Silva Júnior. Após,
o Presidente  solicitou um minuto de silêncio em homenagem ao ex-servidor a  PMI Boris
Freitas,  que faleceu no último  dia  17.10.2019.  Em seguida,  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 34ª Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 15ª
Legislatura,  do  dia  quatorze  de  outubro  do  ano  de  dois  mil  e  dezenove.  Pela  ordem,  o
Vereador Fernando João Ancelmo requereu a dispensa da leitura da Ata. Em discussão, não
houve oradores e, em votação, o Requerimento verbal do Vereador Fernando João Ancelmo
foi aprovado. Dando continuidade à Sessão, o Presidente solicitou a Secretária à leitura das
matérias  do  Grande Expediente,  dentre  elas:  Projeto de Lei  nº 5.185/2019 de origem do
Executivo Municipal, Indicação nº 102/2019 de autoria do Vereador Roberto Luiz Rodrigues,
Aviso de Audiência Pública nº 007/2019, Portaria nº 004/2019 da CMI, Ofício nº 001/2019 do
munícipe Otacílio Favero de Souza e Convite para Feira do Livro da PMI. Após, o Presidente
concedeu a palavra ao Presidente da Cooperzimba Anselmo Ramos e ao empresário Dirnei
Ferri Filho da empresa Torre Verde para os mesmos falarem sobre o tema: “Projeto Novo
Centro de Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos de Imbituba.” Com a palavra, o Presidente da
Cooperzimba Anselmo Ramos declarou que em 14 de agosto de 2019 a PMI firmou contrato
com a Coopezimba – Cooperativa de Catadores de Imbituba, o que trouxe uma nova questão
social para o trabalho dos catadores de resíduos sólidos do município, já que a relação agora
do ente público é diretamente com os cooperados, que há muito anos, sobrevivem desse tipo
de renda. Com a palavra, o empresário Dirnei Ferri Filho explicou que a Torre Verde é uma
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Carla – Coletor Automatizado de Resíduos com Descarga Aérea. Serve para coletar qualquer
tipo de resíduo sólido, em especial o lixo domiciliar e matérias recicláveis. Evita a exposição
do lixo em calçadas, evitando seu contato com animais, insetos, pessoas, chuvas e catadores.
Evita  acidentes de trabalho nas operações de coleta  de lixo e coleta seletiva.  Permite uma
maior  participação  da  população  nas  atividades  de  limpeza  urbana,  gerando  educação  e
conscientização ambiental a longo prazo. Reduz custos operacionais e de aterro sanitário para
prefeituras  e  empresas,  finalizou  o  empresário.  Com  a  palavra,  o  Prefeito  Municipal  de
Imbituba  Dr.  Rosenvaldo da  Silva  Júnior  cumprimentou  a  todos os  presentes,  bem assim
declarou que com o contrato firmado com a Cooperzimba no mês de agosto foi aumentada a
qualidade da reciclagem no município, além da valorização dos catadores e favorecimento da
questão  socioambiental.  Com  a  palavra,  o  Deputado  Estadual  Volnei  Weber  destacou  o
Projeto do Município de São Ludgero que alcançou 100% de Esgoto Sanitário Tratado. O
Projeto, segundo o Deputado, gerou inúmeros benefícios ao Município de São Ludgero e pode
ser copiado por outros municípios da região. Por fim, o Deputado parabenizou a PMI e a
Cooperzimba  pelo  convênio.  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° 043/2019. Dando continuidade à Sessão, o Presidente solicitou a leitura
do Projeto de Lei nº 5.123/2019 que dispõe sobre a doação de unidades habitacionais de
interesse  social  no  Município  de  Imbituba.  O  Presidente  consultou  as  Comissões  que  se
manifestaram  favoráveis  à  tramitação  do  Projeto.  Em  discussão,  os  Vereadores  Eduardo
Faustina  da  Rosa,  Michela  da  Silva  Freitas  Elísio  Sgrott  e  Humberto  Carlos  dos  Santos
parabenizaram  o  Poder  Executivo  pelo  belo  Projeto  Social.  Na  sequência,  o  Presidente
solicitou a leitura do Projeto de Lei Complementar nº 0472/2019 que altera dispositivo da
Lei nº 1.144, de 29 de abril de 1991, que institui o Plano de Carreira dos Servidores Públicos
Municipais  e  dá  outras  providências.  O  Presidente  consultou  as  Comissões  que  se
manifestaram  favoráveis  à  tramitação  do  Projeto.  Em  discussão,  o  Vereador  Eduardo
Faustina da Rosa teceu comentários positivos sobre o trabalho das Comissões no tramite do
referido Projeto. Com a palavra, o Vereador Luís Antônio Dutra declarou que sempre atuou
com a intenção de ajudar as administrações e com essa não é diferente.  Com a palavra,  o
Vereador Elíiso Sgrott  também enalteceu o trabalho das Comissões da CMI no trâmite do
referido Projeto. Em votação, o Projeto foi aprovado, por unanimidade, em primeira e segunda
votação.   foi aj  não houve oradores e, em votação, o Projeto foi aprovado por unanimidade,
em primeira e segunda votação. Após, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº
5.173/2019 que  autoriza  o  Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal  a  instituir  servidão
administrativa para passagem de adutora de água bruta e dá outras providências. O Presidente
consultou  as  Comissões  que  se  manifestaram  favoráveis  à  tramitação  do  Projeto.  Em
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discussão, não houve oradores e, em votação, o Projeto foi aprovado por unanimidade, em
primeira  e  segunda votação.  Após,  o  Presidente  solicitou  a  leitura  do Projeto  de  Lei  nº
5.175/2019 que dispõe sobre o repasse financeiro a título de abono aos profissionais de nível
superior que atuam em programas e projetos da política municipal de assistência social 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, o Vereador Elísio
Sgrott  teceu comentários sobre o novo Projeto de coleta  de resíduos sólidos de Imbituba,
sobretudo  no  que  diz  repeito  a  Torre  Verde  -  Coletor  Automatizado  de  Resíduos  com
Descarga Aérea. Com a palavra, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa também parabenizou
o novo Projeto de coleta de resíduos sólidos do Município de Imbituba.  Com a palavra, o
Vereador  Humberto Carlos dos Santos também parabenizou o trabalho da Cooperzimba -
Cooperativa  de Catadores  de Imbituba. Com a palavra,  o  Prefeito  Municipal  de Imbituba
Rosenvaldo  da  Silva  Júnior,  presente  na  Sessão,  parabenizou  o  trabalho  do  Legislativo
Imbitubense pelo alto nível do debate sobre o melhor para o Município de Imbituba.  Não
havendo  mais  nada  a  tratar,  passou-se  ao  Momento  da  Presidência,  onde  o  Presidente,
Roberto Luiz Rodrigues parabenizou a Vereadora Michela da Silva Freitas pela iniciativa de
comemorar o Outubro Rosa. Ato contínuo o Presidente  convocou os Vereadores para a  36ª
Sessão Ordinária, que será levada a efeito no  próximo dia  29 de outubro de 2019, às 19:30
horas, na Câmara Municipal de Imbituba. Por fim, declarou encerrada a 35ªSessão Ordinária,
onde solicitou ao Secretário que redija a Ata da mesma.

Imbituba, 21 de outubro de 2019.

                     Roberto Luiz Rodrigues
    Presidente

              Renato Carlos Figueiredo 
                    Primeiro Secretário

Visto do Presidente Visto do Secretário Fls.:
144

Responsável

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA


	Roberto Luiz Rodrigues

