
16 ª LEGISLATURA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2021

Às vinte horas do dia treze de outubro do ano de dois mil e vinte um, iniciou-se a Trigésima
Quarta  Sessão Ordinária,  da Primeira  Sessão Legislativa,  da Décima Sexta  Legislatura  da
Câmara Municipal de Vereadores de Imbituba, conduzida pelo Presidente Vereador Humberto
Carlos dos Santos, que verificou o quórum regimental, registrando as presenças dos seguintes
Vereadores:  Bruno  Pacheco  da  Costa,  Eduardo  Faustina  da  Rosa,  Deivid  Rafael  Aquino,
Gilberto Pereira, Humberto Carlos dos Santos, Leonir de Souza, Matheus Paladini Pereira;
Michell Nunes, Roel Antônio Ruiz, Rafael Mello da Silva, Renato Carlos de Figueiredo, Roel
Antônio Ruiz e Valdir Rodrigues. Após a verificação do quórum regimental, e sob a proteção
de Deus, o Presidente declarou Aberta a Trigésima Quarta Sessão Ordinária e solicitou ao
Primeiro Secretário, Vereador Michell Nunes, a leitura da Ata da Trigésima Segunda Sessão
Ordinária,  da  Primeira  Sessão  Legislativa,  da  Décima  Sexta  Legislatura  realizada  no  dia
quatro de outubro do ano de dois mil e vinte um. Pela ordem, o Vereador Renato Carlos de
Figueiredo requereu a dispensa da leitura da Ata. Em discussão, não houve oradores e, em
votação,  o  requerimento  verbal  formulado pelo Vereador  Renato Carlos  de  Figueiredo foi
aprovado. Na sequência, o Presidente colocou em votação a Ata da Trigésima Segunda Sessão
Ordinária  da  Primeira  Sessão  Legislativa,  da  Décima  Sexta  Legislatura,  sendo  a  mesma
aprovada sem retificações. Dando continuidade à Sessão, o Presidente solicitou ao Secretário a
leitura  das  matérias  do  Grande  Expediente,  sendo  estes: Expedientes  do  Executivo
Municipal:  Mensagem nº 0105/2021 do Executivo Municipal que encaminha o Projeto de
Lei nº 5.384/2021, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial para o Fundo de
Assistência Social no orçamento de 2021 e da outras providências; Mensagem nº 0102/2021
do Executivo Municipal que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 0508/2021, que
dispõe sobre alteração do art. 1º e o Anexo Ida Lei Complementar nº 3.330, de 30 de abril de
2008, visando renomear e extinguir empregos públicos na âmbito da área de Assistência Social
do  Município  de  Imbituba,  e  dá  outras  providencias;  Resposta  do  Executivo  Municipal  à
Indicação nº 0418/2021 de autoria dos Vereadores Gilberto Pereira e Resposta Retificada do
Executivo Municipal ao Requerimento nº 044/2021 de autoria do Vereadores Matheus Paladini
Pereira,  Michel  Nunes  e  Rafael  Mello  da  Silva.  Expedientes  do Legislativo  Municipal:
Requerimentos  nº  054/2021,  055/2021  e  056/2021  de  autoria  do  Vereador  Gilberto
Pereira; Indicação nº 0461/2021 de autoria de dos Vereadores Eduardo Faustina da Rosa
e Rafael Mello da Silva; Indicação nº 0462/2021 de autoria do Vereador Roel Antônio
Ruiz; Indicações nº 0463/2021, 0464/2021, 0465/2021, 0466/2021 e 0467/2021 de autoria
do Vereador Gilberto  Pereira,  Portaria nº  011/2021 da CMI e  Ofício do Suplente  de
Vereador  Jesiel  Oliveira  Antulino. Expedientes  Externos:  Ofício  nº  026/2021  do
Observatório Social de Imbituba e Requerimento Administrativo para uso da Tribuna do
munícipe Jatir João de Amorim, gerente de Saúde Bucal  do Município de Imbituba.
Dando  continuidade  à  Sessão,  o  Presidente  deu  concedeu  a  palavra  ao  Senhor  Maurílio
Antonio Furtado, para o mesmo falar sobre o tema: “Estatuto da Cooperativa de Eletricidade
de  Paulo  Lopes  –  CERPALO”.  Com  a  palavra,  o  Senhor  Maurílio  Antonio  Furtado
cumprimentou a todos os presentes, bem assim teceu comentários sobre os direitos e deveres
de todo cooperado da CERPALO, entre eles citou o direito de votar e ser votado, direto a uma
parte do lucro,  aceitar  as decisões da maioria e dividir  as despesas. Todavia,  disse que as
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obrigações dos associados são muito bem cobradas pelos gestores da CERPALO, mas que os
direitos não são respeitados. Por essa razão, solicitou ajuda dos Vereadores para intervirem
neste  processo  de  mais  transparência  por  parte  dos  gestores  CERPALO  com  os  seus
associados.  Após,  o  Presidente declarou aberta  a Ordem do Dia,  e  solicitou  a  leitura  do
Projeto de Lei Complementar nº 0506/2021, que dispõe sobre alteração do art. 1º, 2º e 3º da
Lei  Complementar  nº  3.943,  de 10 de agosto de 2011,  que intitui  o  Fundo Municipal  de
Saneamento Básico, e dá outras providências, bem como da Emenda apresentada ao Projeto.
Pela ordem, o Vereador Gilberto solicitou vista do Projeto, em virtude de algumas dúvidas
ainda persistirem sobre o conteúdo do mesmo. Com a palavra, o Vereador Renato Carlos de
Figueiredo disse que o Projeto está apto para deliberação, pois já tramita na Câmara há alguns
dias e já passou por todas as Comissões. Com a palavra, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa
explicou que não há necessidade de se postergar mais a deliberação do Projeto, haja vista que
basicamente trata-se de uma adequação a Lei Federal e que a alteração substancial do Projeto
de 2011 é a de que na atual proposta toda consignação de recursos financeiros de qualquer
origem  para  aplicação  em  Projetos  de  saneamento  básico  será  efetuada  prioritariamente
através do Fundo Municipal de Saneamento Básico. Contudo, pela atual proposta os recursos
podem  também  vir  de  outras  fontes,  não  obrigatoriamente  só  do  Fundo  Municipal  de
Saneamento Básico. Basicamente é só isso, o que impede, segundo o Vereador Eduardo, o
adiamento da votação. Em votação, o pedido de vista do Vereador Gilberto foi rejeitado, por
maioria, com votos contrários ao pedido de vista dos Vereadores Bruno Pacheco da Costa,
Eduardo  Faustina  da  Rosa,  Deivid  Rafael  Aquino,  Lenoir  de  Souza,  Renato  Carlos  de
Figueiredo  e  Roel  Antônio  Ruiz.  Após,  o  Presidente  consultou  as  Comissões  que  se
manifestaram  favoráveis  à  tramitação  da  Emenda  01/2021  ao  Projeto.  Em  discussão  a
Emenda, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa disse que a Emenda está apenas adequando a
Ementa do Projeto. Em votação, a Emenda foi aprovada, por unanimidade. Após, o Presidente
consultou  as  Comissões  que  se  manifestaram  favoráveis  à  tramitação  do  Projeto  com  a
Emenda.  Em  discussão,  o  Vereador  Valdir  Rodrigues  declarou  que  ainda  se  sente
desconfortável em votar o Projeto. Com a palavra, o Vereador Walfredo Amorim disse que é
obrigação  de  cada  Vereador  estudar  anteriormente  o  Projeto.  Com a  palavra,  o  Vereador
Renato Carlos de Figueiredo declarou que o Projeto está apto para votação, haja vista que a
redação do mesmo é  de simples  entendimento  e  vem de  encontro ao  que toda  população
almeja, pois os recursos com esta nova redação também podem vir de outras fontes e não só
do Fundo Municipal de Saneamento. Com a palavra,  o Vereador Michell Nunes disse que
alguns Vereadores deixam transparecer que aprovando hoje o Projeto, amanhã o saneamento
básico em Imbituba estará resolvido, quando na verdade isso vai levar muito tempo ainda, pois
só este Governo que já está cinco anos na Administração do Município nenhum metro de
saneamento  básico  instalou  no  município.  Portanto,  não  será  mais  sete  dias,  ou  seja,  na
próxima Sessão Ordinária, que é o que os Vereadores que estão com dúvidas querem para
estudar melhor o Projeto. Com a palavra, o Vereador Gilberto Pereira ratificou as palavras do
Vereador Michell Nunes, onde acrescentou que votará pela rejeição do Projeto na noite de
hoje, em virtude das dúvidas já levantadas por ele anteriormente. Com a palavra, o Vereador
Deivid Rafael Aquino declarou que já existe muita burocracia para tramitação dos Projetos
que  visam  beneficiar  a  população  e  se  cada  vez  que  um  Projeto  vir  ao  Plenário  para
deliberação, algum Vereador pedir vista, isto só vai atrasar ainda mais o desenvolvimento da
cidade. Com a palavra, o Vereador Lenoir de Souza disse que tem pressa para que o município
se desenvolva. Por isso, não podemos ficar trancando Projetos que irão beneficiar a população.
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Com a palavra, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa declarou que alteração do Projeto é
simples  e  o  mesmo  já  passou  pelas  Comissões,  não  havendo  mais  necessidade  de  se
procrastinar ainda mais a deliberação do mesmo. Com a palavra, o Vereador Rafael Mello da
Silva disse que votará pela aprovação do Projeto, haja vista que ele já tramitou por todas as
Comissões da Câmara, as quais emitiram parecer favorável pela deliberação do mesmo. Em
votação, o Projeto foi aprovado, por maioria, em primeira e segunda votação, com votos pela
rejeição do Projeto dos Vereadores Gilberto Pereira, Michell Nunes e Valdir Rodrigues. Após,
o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 5.382/2021, que dispõe sobre a abertura
de  Crédito  Suplementar  para  a  PMI  no orçamento  de  2021,  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. Após, o Presidente solicitou a leitura do  Requerimento nº
053/2021  de  autoria  do  Vereador  Matheus  Paladini  Pereira,  que  requer  informações  da
Secretária de Educação, Cultura e Esporte de Imbituba,  Graciela Weimes Ribeiro,  sobre o
fechamento do Posto de Saúde Arroio do Rosa. Em discussão, o Vereador Propositor Matheus
Paladini Pereira disse que está há mais de vinte dias esperando uma resposta da Secretária
Graciela Weimes Ribeiro, sobre o seu pedido, não restando alternativa senão bater as portas da
Câmara de Vereadores, através do presente Requerimento, para conseguir tal resposta. Com a
palavra, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa parabenizou o Vereador Propositor Matheus por
já tentado buscar a referida informação administrativamente, mas que não conseguiu. Por essa
razão, o Vereador Eduardo disse que votará pela aprovação do Requerimento. Com a palavra,
os  Vereadores  Gilberto  Pereira  e  Walfredo  Amorim parabenizaram o  Vereador  Propositor
Matheus pela iniciativa. Todavia, o Vereador Gilberto disse que em contato com a Secretária
ela disse que a Unidade de Saúde do Arroio do Rosa passará por uma reforma e que inclusive
já  havia  sido  solicitada  pelo  próprio  Vereador  Gilberto.  Em votação,  o  Requerimento  foi
aprovado,  por  unanimidade.  Finalizada  a  Ordem  do  Dia,  o  Presidente  abriu  espaço  para
Explicações Pessoais.  Com a palavra, o  Vereador Gilberto Periera  declarou nos últimos
dias, devido às chuvas, a região norte do município ficou bastante prejudicada, onde solicitou
atenção do Poder Público Municipal. Prosseguindo, o Vereador Gilberto Pereira se reportou a
três requerimentos de sua autoria que serão deliberados nas próximas Sessões Ordinárias, onde
solicitou  antecipadamente  aos  demais  Vereadores  a  aprovação  mesmos,  os  quais  visam
melhorias para o município. Com a palavra, o Vereador Valdir Rodrigues teceu comentários
negativo ao DEMUTRAN sobre a prisão de um empresário de Imbituba, após quebrar tachões
que atrapalhavam a entrada e saída de caminhões de um pátio de sua propriedade situado à
margem  da  rodovia.  “Mas  não  é  só  o  empresário  que  está  indignado  com  as  ações  do
DEMUTRAN,  mas  toda  comunidade  de  Vila  Alvorada  (Aguada),”  esclareceu  o  Vereador
Valdir. Com a palavra, o Vereador Bruno Lenoir de Souza disse que cobra da administração
municipal quando tem que cobrar, mas esclareceu que primeiro procura administrativamente
as suas reivindicações,  para depois vir  às  portas da Câmara.  Todavia,  esclareceu que está
sendo  muito  bem  atendido  administrativamente  em  todas  as  suas  reivindicações  pela
administração municipal. Com a palavra, o  Vereador Roel Antônio Ruiz  disse que esteve
visitando  o  Município  de  Itapema,  onde  uma  Marina  Pública  está  sendo  construída  por
empresários  locais.  Por  essa razão,  deu a  ideia  para  o Executivo Municipal  implantar  em
Imbituba.  Prosseguindo,  o  Vereador  se  reportou  a  Indicações  de  sua  autoria  que  visam
melhorias  para  o  município.  Com a  palavra,  o  Vereador Matheus  Paladini  Pereira  fez
menção à resposta retificada da Secretaria de Administração sobre as locações usadas pelo
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município para gerir a administração pública municipal, que no entender do Vereador Matheus
é muito alta para o município (6 milhões de reais em 4 anos), onde deu sugestões para a
administração municipal abrigar muitas dessas salas na própria sede da Prefeitura Municipal
de Imbituba. Com a palavra, o Vereador Bruno Pacheco da Costa disse que em reunião com
na Prefeitura sobre o Trevo da Aguada, o engenheiro Moacir  Freitas da Rosa demonstrou
tecnicamente que o projeto anterior e melhor que o atual. Por essa razão, o Prefeito solicitou
ao  engenheiro  Moacir  o  encaminhamento  do  referido  Projeto  ao  Setor  de  Trânsito  do
município  para  uma possível  mudança  no  Trevo da  Aguada.  Com a  palavra,  o  Vereador
Rafael Mello da Silva agradeceu o atendimento da Casa Civil do Estado pelos pleitos dos
Vereadores Rafael e Michell. Prosseguindo, o Vereador Rafael também agradeceu o Vereador
Eduardo Faustina da Rosa pela assinatura em conjunto de Proposições que visam melhoria
para toda população de Imbituba,  sobretudo para o Bairro de Guaiuba.  Com a palavra,  o
Vereador Renato  Carlos  de Figueiredo  explicou que  as  licenças  ambientais  são  sempre
necessárias para execução de qualquer Projeto que exija tal concessão. Por essa razão, não foi
iniciado o Projeto da Lagoa da Bomba, que tinha prazo para execução com recursos federais já
depositados. Assim, o atraso da licença ambiental obrigou o Prefeito a remanejar os recursos
federais  para  outro  Projeto  (Parque  de  Eventos  Jorge  Adelino  Zanini).  Continuando,  o
Vereador Renato teceu comentários positivos sobre o PDV – Plano de Demissão Voluntária de
servidores da Prefeitura Municipal de Imbituba. Não havendo mais nada a tratar, passou-se ao
Momento da Presidência, onde o Presidente fez menção ao seu pedido de uma rótula nas
Ruas Enarni Cotrin e Nicolau Bartolomeu da Rosa Matos, devido ao perigo que vem trazendo
aos motoristas e transeuntes naquele local. Prosseguindo, o Presidente solicitou uma união de
forças de todos para duplicação do acesso norte  do município.  Ato contínuo,  agradeceu a
presença de todos os Vereadores e declarou encerrada a 34ª Sessão Ordinária, onde solicitou
ao Secretário que redija a Ata da mesma.

Imbituba, 13 de outubro de 2021.

Humberto Carlos dos Santos
                               Presidente

Michell Nunes
Primeiro-Secretário
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