
16 ª LEGISLATURA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2022

Às dezenove horas e trinta minutos do dia onze de abril  do ano de dois mil e vinte dois,
iniciou-se  a  Décima Sessão  Ordinária,  da  Segunda  Sessão  Legislativa,  da  Décima  Sexta
Legislatura  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores  de  Imbituba,  conduzida  pelo  Presidente
Vereador  Elísio  Sgrott,  que  após  a  verificação  do  quórum  regimental,  declarou  aberta  a
Décima Sessão Ordinária  e solicitou ao Segundo Secretário,  Vereador  Valdir  Rodrigues,  a
leitura da Ata da Nona Sessão Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa, da Décima Sexta
Legislatura, realizada no dia  quatro de abril do ano de dois mil e vinte dois. 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 formulado pelo Vereador Humberto
Carlos dos Santos foi aprovado. Na sequência, o Presidente colocou em votação a Ata da Nona
Sessão Ordinária da Segunda Sessão Legislativa, da Décima Sexta Legislatura, sendo a mesma
aprovada sem retificação. Dando continuidade à Sessão, o Presidente solicitou ao Secretário a
leitura  das  matérias  do  Grande  Expediente,  sendo  estes:  Expedientes  do  Executivo
Municipal:  Resposta  do  Executivo  Municipal  à  Indicação  nº  45/2022  de  autoria  do
Vereador Thiago da Rosa. Expedientes do Legislativo Municipal: Ato da Presidência nº
016/2022;  Portaria  003/2022  da  CMI;  Projeto  de  Lei  nº  5.451/2022  de  autoria  do
Vereador Gilberto Pereira; Projeto de Lei nº 5.452/2022 de autoria do Vereador Eduardo
Faustina da Rosa; Requerimento nº 008/2022 de autoria do Vereador Bruno Pacheco da
Costa;  Requerimento  nº  009/2022  de  autoria  do  Vereador  Gilberto  Pereira;
Requerimento nº 010/2022 de autoria do Vereador Matheus Paladini Pereira e Michell
Nunes; Moção de Apoio de autoria do Vereador Gilberto Pereira; Indicação nº 0102/2022
de autoria dos Vereadores Leonir de Souza e Thiago da Rosa; Indicações nº 0103/2022,
0104/2022,  0105/2022,  0106/2022,  0107/2022 de autoria  do Vereador Thiago da Rosa;
Indicação nº 0108/2022 de autoria do Vereador Leonir de Souza; Indicação nº 0109/2022
de autoria do Vereador Humberto Carlos dos Santos; Indicação nº 0110/2022 de autoria
da Vereadora Rosiane da Silva Costa; Indicação nº 0111/2022 de autoria do Vereador
Gilberto  Pereira;  Ofício do Primeiro  Suplente de Vereador Walfredo Amorim (PP) e
Ofício do Segundo Suplente de Vereador Roel Ruiz (PP). Expedientes Externos: Oficio
do PSB de Imbituba; Ofício nº 01/2022 do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de
Imbituba (COMDIM); Ofício da Assembleia do Estado de Santa Catarina e Ofício da
Associação de Surf da Praia do Luz. Dando continuidade à Sessão, o Presidente concedeu a
palavra as extensionistas rurais da EPAGRI, a engenheira agrônoma Priscila Lang Scoz e a
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nutricionista Eloisa Rovaris, para as mesmas falarem sobre o tema: “Trabalhos Realizados
pela EPAGRI no Município de Imbituba.” Com a palavra, a engenheira Priscila disse que a
EPAGRI é uma Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina e sua
missão é trazer conhecimento, tecnologia e extensão para o desenvolvimento sustentável do
meio rural, em benefício da sociedade. Ela é vinculada ao Governo do Estado por meio da
Secretaria de Agricultura e Pesca e foi criada em 1991. A EPAGRI está presente em todos os
municípios  de  Santa  Catarina,  que  podem  contar  com  o  serviço  de  pelo  menos  um
extensionista  rural.  Dispõe  de  13  unidades  de  pesquisa  estrategicamente  espalhadas  pelo
Estado a fim de desenvolver tecnologias aplicadas às necessidades dos agricultores da região.
A estrutura da empresa conta ainda com 13 Centros de Treinamentos, também espalhados pelo
território catarinense com o objetivo de capacitar agricultores, técnicos e outros profissionais.
Para  manter  a  estrutura  e  seu  funcionamento,  a  EPAGRI  tem  uma  equipe  de  1.686
colaboradores, 40,4% alocados na extensão, 24,4% atuando na pesquisa, 26,6% dedicados ao
apoio as duas áreas e os 7,6% restantes desempenhado funções de gestão.  Com a palavra, a
extensionista  e  nutricionista  Eloisa  Rovaris  falou  da  atuação  das  mulheres  e  jovens  em
diferentes  espaços  da  agricultura  familiar  e  da  pesca  artesanal  em Imbituba.  Disse  que  a
empresa se aproxima das mulheres para dar a elas as melhores ferramentas para tomarem
sempre a decisão mais acertada. Por fim, destacou que no ano de 2021 foi realizada a Feira de
Produtos Coloniais no Farol Shopping em Tubarão-SC, onde o Município de Imbituba foi
representado pelas empresas Apiário Rosa de Saron, Cervejaria Imbé e Gabaritando Madeira
(empresa de artesanatos de barcos e peças açorianas de Ibiraquera). Dando continuidade, a
Sessão o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia e registrou a presença dos Vereadores:
Bruno Pacheco da Costa,  Eduardo Faustina da Rosa,  Deivid Rafael Aquino, Elísio Sgrott,
Humberto  Carlos  dos  Santos,  Leonir  de Sousa,  Matheus Paladini  Pereira,  Michell  Nunes,
Rafael  Mello da Silva,  Rosiane da Silva Costa;  Thiago da Rosa e  Valdir  Rodrigues.   Na
sequência,  solicitou a leitura do  Projeto de Lei Complementar nº 508/2022, que altera a
redação do art.  1º,  suprime o Parágrafo Único do art.  1º  e  altera  o Anexo I  da Lei
Complementar nº 3.330, de 30 de abril de 2008, visando renomear e extinguir empregos
públicos no âmbito da área de assistência social do Município de Imbituba, 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. A seguir, o Presidente solicitou a
leitura do Projeto de Lei nº 5.447/2022 que altera a redação dos arts. 6, 11, 13 e §2º, do
art.  16  da  Lei  nº  4.110,  de  11  de  setembro  de  2012,  que  dispõe  sobre  o  Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal dos Direitos da
Criança  e  do  Adolescente,  o  Conselho  Tutelar  e  a  Comissão  de  Ética,  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 declarou que o
Projeto visa adequar a legislação municipal com a legislação federal. Por essa razão, disse que
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votará favorável ao Projeto. Com a palavra, a Vereadora Rosiane da Silva Costa ratificou as
palavras do Vereador Eduardo, acrescentando que a rigor a legislação municipal encontra-se
defasada em relação a legislação federal. Por isso, a necessidade de readequação da Lei. Em
votação, o Projeto foi aprovado, por unanimidade, em primeira e segunda votação. A seguir, o
Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 5.448/2022 que dispõe sobre a alteração
do Plano Plurianual 2022-2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2022 e abertura
de  Crédito  Adicional  Especial  para  Prefeitura  Municipal  de  Imbituba,  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. A seguir, o Presidente solicitou a
leitura do Projeto de Lei Complementar  nº 521/2022 que altera a redação da tabela de
cargos de função gratificada dos arts. 26 e 29 da Lei Complementar nº 5.192, de 01 de
março de 2021, que dispõe sobre a Reestruturação Organizacional do Poder Executivo
do Município de Imbituba, 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.  A
seguir, o Presidente  solicitou a leitura da  Moção de Apoio nº 003/2022 ao Projeto de Lei
Federal  nº  2.564,  já  aprovado  no  Senado  Federal,  e  que  tramita  na  Câmara  dos
Deputados, para instituir o Piso Salarial do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem e da
Parteira. Em discussão, o Vereador Valdir Rodrigues solicitou que aos demais Vereadores que
acionassem seus  líderes  partidários  na  Câmara  dos  Deputados  para  priorizar  e  votar  com
urgência  a  referida  Proposição.  Em  votação,  a  Moção  foi  aprovada,  por  unanimidade.
Finalizada a Ordem do Dia, o Presidente abriu espaço para  Explicações Pessoais.  Com a
palavra, a  Vereadora Leonir de Souza  destacou que não foi convidado para a reunião dos
Prefeitos de Laguna e Imbituba para tratar dos limites territoriais dos referidos municípios. Por
essa  razão,  chamou  a  atenção  dos  envolvidos  para  respeitarem  mais  os  Vereadores,
principalmente os que fazem parte da Comissão que trata do tema na Câmara (Vereadores
Leonir, Eduardo e Rafael), que também não foram convidados. Com a palavra, a Vereadora
Rosiane da Silva Costa agradeceu as extensionistas da EPAGRI, Priscila Lang Scoz e Eloisa
Rovaris, pelo belo trabalho que desenvolvem no Município de Imbituba em parceria com a
Secretaria Municipal de Assistência Social. Prosseguindo, a Vereadora Rosiane se reportou a
uma Proposição de sua autoria que visa solucionar o problema dos passeios públicos na Rua
Cônego  Itamar  Luiz  da  costa  em Nova Brasília.  Com a  palavra,  o  Vereador Humberto
Carlos dos Santos  se reportou a uma Indicação de sua autoria que visam manutenções no
Parquinho  e  na  Pracinha  de  Guaiuba.  Continuando,  o  Vereador  Humberto  parabenizou  a
revitalização e volta ao status a quo ante do Trevo da Vila Alvorada (Aguada). Com a palavra,
o  Vereador Bruno Pacheco da Costa agradeceu o Prefeito e o Secretário de Mobilidade
Urbana Vitor  Cardozo  Vichiett  Lo Bianco  pela  abertura  e  revitalização  do Trevo  de  Vila
Alvorada  (Agrada).   Com  a  palavra,  o  Vereador  Mateus  Paladini  Pereira  também  se
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reportou  as  divisas  territoriais  do  Município  de  Imbituba  e  Garopaba-SC,  uma  vez  que
também existem dúvidas sobre as referidas divisas.  Prosseguindo, o Vereador Matheus teceu
comentários negativos sobre a reforma do Postinho de Saúde da Comunidade de Arroio do
Rosa. Com a palavra, o  Vereador Eduardo Faustina da Rosa  também teceu comentários
negativos sobre a reunião entre os Prefeitos de Imbituba e Laguna, que tratou das divisas
territoriais dos referidos municípios, onde o Vereador Eduardo, que faz parte da Comissão na
Câmara que trata do tema, também não foi covidado. Por essa razão, o Vereador também
exigiu mais  respeito  com os Vereadores.  Continuando,  o  Vereador  Eduardo parabenizou a
Indicação do Vereador Humberto que pede reformas no Parquinho e Quadra de Esportes no
Bairro Guaiuba, todavia, ressaltou que os Vereadores de Guaiuba (Eduardo e Rafael) já estão
cansados de pedir o referido desiderato, mas que não estão sendo atendidos. Com a palavra, o
Vereador Thiago da Rosa se reportou a uma Emenda Parlamentar do Deputado Ismael dos
Santos, que disponibilizou recursos para construção do muro na Escola Municipal Belarminda
de Souza.  Com a palavra, o Vereador Michell Nunes disse que participou de uma reunião em
Itajaí-SC sobre o tema - Regularização Fundiária – REURB, muito proveitosa. Com a palavra,
o  Vereador  Valdir  Rodrigues  teceu  comentários  sobre  o  desmatamento  no  Morro  do
Pacheco,  onde  solicitou  uma  atitude  da  Defesa  Civil  do  município.  Não  havendo  mais
oradores, passou-se ao  Momento da Presidência, onde  Presidente,  Vereador Elísio Sgrott,
parabenizou o trabalho da  EPAGRI no município.  Prosseguindo,  o  Presidente  se  reportou
sobre  a  reunião  na  Câmara  que  tratou  do assunto  Dengue no  município.  Por  essa  razão,
solicitou a atenção de todos sobre o tema. Sobre a reforma do Berço 3 no Porto de Imbituba, o
Presidente  informou  que  o  processo  encontra-se  em fase  de  licitação.  Por  fim,  o  E  não
havendo mais nada a tratar, o Presidente convocou os Vereadores para a 11ª Sessão Ordinária
que será levada a efeito no dia 18 de abril, segunda-feira, às 19h30min, na Sede do Poder
Legislativo, e agradeceu a presença de todos. Ato contínuo, declarou encerrada, às 22h03min,
a 10ª Sessão Extraordinária e solicitou ao Secretário que redigisse a Ata da mesma.

Imbituba, 11 de abril de 2022.

Elísio Sgrott
                               Presidente

Valdir Rodrigues
Segundo-Secretário
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