
16 ª LEGISLATURA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2022

Às dezenove horas e trinta minutos do dezoito de abril do ano de dois mil e vinte dois, iniciou-
se a  Décima Primeira 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  Primeira Sessão  Ordinária  e  solicitou  ao  Segundo  Secretário,  Vereador  Valdir
Rodrigues, a leitura da Ata da Décima Sessão Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa, da
Décima Sexta Legislatura, realizada no dia onze de abril do ano de dois mil e vinte dois. Pela
ordem,  o  Vereador  Bruno  Pacheco  da  Costa requereu  a  dispensa  da  leitura  da  Ata.  Em
discussão, não houve oradores e, em votação, o requerimento verbal formulado pelo Vereador
Bruno Pacheco da Costa foi aprovado. Na sequência, o Presidente colocou em votação a Ata
da Décima 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:  Mensagem  nº  032/2022  que  encaminha  o  Projeto  de  Lei
Complementar nº 520/2022; Mensagem nº 033/2022 que encaminha o Projeto de Lei nº
5.453/2022.  Expedientes  do  Legislativo  Municipal:  Projeto  de  Lei  Complementar  nº
524/2022 de autoria do Vereador Eduardo Faustina da Rosa; Projeto de Resolução nº
001/2022 de autoria da Mesa Diretora; Moção de Congratulação nº 005/2022 de autoria
dos Vereadores Rafael Mello da Silva, Leonir de Souza e Thiago da Rosa; Indicação nº
0112/2022 de autoria do Vereador Matheus Paladini Pereira; Indicação nº 0113/2022 de
autoria  dos  Vereadores  Matheus  Paladini  Pereira  e  Thiago  da  Rosa;  Indicação  nº
0114/2022 de autoria do Vereador Thiago da Rosa; Indicação nº 0116/2022 de autoria do
Vereador Valdir Rodrigues; Indicação nº 0117/2022 de autoria do Vereador Leonir de
Souza; Indicação nº 0118/2022 de autoria dos Vereadores  Bruno Pacheco da Costa e
Matheus  Paladini  Pereira  e  Convite  da  Câmara  de  Vereadores  de  Imbituba  para
participarem em curso: Processo e Técnica Legislativa (Dia 19.04.22, das 13:00 às 19:00
horas,  na  Sede  do  Poder  Legislativo  |Municipal).  Expedientes  Externos:  Ofício  do
Diretório  do  PP de  Imbituba.  Dando  continuidade  à  Sessão,  o  Presidente  deu  início  à
homenagem da noite, onde solicitou ao Secretário a leitura da Moção de Congratulação nº
014/2021 as Igrejas Evangélicas do Município de Imbituba pelos seus relevantes trabalhos
sociais prestados durante a pandemia do Novo Coronavírus. Após, o Presidente convidou os
Vereadores autores da Proposição, Vereadores, Cristiano Alves, Rafael Mello da Silva, Thiago
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da Rosa e  Matheus Paladinii  Pereira  para  entregarem o Certificado de Congratulação aos
representantes das referidas Igrejas. Com a palavra, o Vereador Propositor Matheus Paladini
Pereira declarou: “Exemplo de dedicação e seriedade que imprime ao exercício pastoral, o
compromisso com o bem estar social e espiritual. Portanto, as referidas instituições religiosas
hoje homenageadas não se limitam a prestar somente assistência religiosa, mas também atuam
de forma valorosa em várias causas sociais, principalmente aquelas desenvolvidas em prol dos
mais necessitados” enaltece o Vereador Matheus. Com a palavra, o Vereador Propositor Rafael
Mello da Silva declarou:  “Esta  homenagem expressa o reconhecimento da importância  de
passar  adiante  os  bons  ensinamentos  e  ajuda  ao  próximo.  Parabéns  a  todas  as  Igrejas
Evangélicas do nosso município”, concluiu o Vereador Rafael. Com a palavra, Pastor João
Costa Pereira assim se manifestou: “Agradeço o Município de Imbituba,  através do Poder
Legislativo Municipal, a horária prestada a todas as Igrejas Evangélicas do Município, que
têm em seus ministérios os ensinamentos dentro dos desígnios de Deus para construção de
valores individuais e coletivos, ajudando na formação do caráter, bem como disseminando a
importância do amor ao próximo, da tolerância, do perdão, sobretudo disseminando a palavra
do senhor há mais de 80 anos aqui neste município.” Por fim, o Pastor deixou uma mensagem
bíblica a todos: Salmos 33:12-14 – “Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele
escolheu para si mesmo. O Senhor olha desde o céus e vê toda a humanidade. Da sua morada
observa toda a gente,” conclui o Pastor João Costa Pereira. Dando continuidade, a Sessão o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia e registrou a presença dos Vereadores: Bruno
Pacheco da Costa, Edna Luiz Pereira, Deivid Rafael Aquino, Gilberto Pereira, Elísio Sgrott,
Humberto  Carlos  dos  Santos,  Leonir  de Sousa,  Matheus Paladini  Pereira,  Michell  Nunes,
Odair Soares Cirilo, Rafael Mello da Silva, Rosiane da Silva Costa e Valdir Rodrigues. Na
sequência, o Presidente  solicitou a leitura do  Projeto de Lei Complementar nº 0522/2022,
que altera o caput do art. 3º da Lei Complementar nº 4.701, de 23 de março de 2016. 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 Requerimento nº
0008/2022  de  autoria  do Vereador Bruno Pacheco da Costa,  que  requer licença  sem
remuneração para tratar de assuntos particulares pelo período de 30 dias, iniciando no
dia 13.05.2022 e com retorno no dia 12.06.2022. Em discussão, o Vereador Propositor Bruno
Pacheco da Costa ratificou o termos da Justificativa da Proposição, acrescentado que assumirá
em seu lugar a auxiliar de odontologia Lena Ouriques, conhecida também por Lena do Catuta.
Em votação, o Requerimento foi aprovado, por unanimidade.  Após, o Presidente  solicitou a
leitura  do  Requerimento  nº  0009/2022  de  autoria  do  Vereador Gilberto  Pereira,  que
requer a  realização  de  Audiência  Pública  para  discussão  da  perturbação  do  sossego
público, funcionamento das casas noturnas no Município de Imbituba, em especial na
Barra da Ibiraquera e nas proximidades da Praia do Rosa.  Em discussão,  o Vereador
Propositor  Gilberto  Pereira  cumprimentou  a  todos  os  presentes,  bem assim  declarou  que
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inúmeros  moradores  da  Praia  do  Rosa  e  Barra  de  Ibiraquera  tem  procurado  o  Vereador
Gilberto sobre a terrível situação do volume alto de som e bagunça de vários estabelecimentos
comercias (casas noturnas) na Praia do Rosa trazendo desconforto e desrespeito ao sossego
dos moradores e, inclusive, muitas funcionado sem alvarás de funcionamento. Por essa razão,
solicitou a realização de Audiência Pública para discussão do assunto e imposição de regras
com penalidades aos infratores. Com a palavra, os Vereadores Deivid Rafael Aquino, Matheus
Paladini Pereira,  Bruno Pacheco da Costa, Michell  Nunes, Rosiane da Silva Costa,  Rafael
Mello da Silva e Leonir de Souza parabenizaram a iniciativa do Vereador Propositor Gilberto
Pereira e de um modo geral, declararam que são muitas as queixas de moradores contra o
barulho onde questionaram a forma sobre a liberação de alvarás para funcionamento, laudos
acústicos  com  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  -  ART  e  sobre  como  é  feita  a
fiscalização desses locais pelo Poder Público. Em votação, o Requerimento foi aprovado, por
unanimidade. Após,  o  Presidente  solicitou  a  leitura  do  Requerimento  nº  0010/2022  de
autoria  dos  Vereadores  Matheus  Paladini  Pereira  e  Michell  Nunes  que  requerem  a
realização de Audiência Pública para discussão dos procedimentos para Regularização
Fundiária  Urbana  (REURB).  Com  a  palavra,  o  Vereador  Propositor  Matheus  Paladini
Pereira  declarou  que  a  proposta  da  Audiência  Pública  é  que  se  institua  no  município  a
Regularização Fundiária, haja vista a forma clandestina de muitos loteamentos no município
que foram instituídos sem autorização e suporte do Poder Público. Todavia, a REURB visa
atender a necessidade desses moradores para regularizarem esses núcleos urbanos informais,
através  de  escrituras  públicas  e  registros  imobiliários  desses  imóveis.  Com  a  palavra,  o
Vereador Propositor Michell Nunes já sugeriu a criação de um grupo de trabalho permanente
para  trabalhar  exclusivamente  com  a  REURB  no  município,  fazendo  um  levantamento
topográfico  georreferenciado  no município  para  que  esses  imóveis  irregulares  possam ser
regularizados.  Com  a  palavra,  o  Vereador  Gilberto  Pereira  parabenizou  os  Vereadores
Propositores,  bem  assim  explicou  que  a  REURB  é  um  conjunto  de  medidas  jurídicas,
urbanísticas, ambientais e sociais que têm o objetivo de garantir àquelas pessoas que moram
em loteamentos  irregulares,  o  direito  à  sua  propriedade,  através  de  registro  imobiliário  e
serviços públicos essências, além de resgatar um dos princípios fundamentais da Constituição
Federal, que é o principio da dignidade humana, que é dar o mínimo do que é necessário para
um acesso descente  às  residências  das  famílias.  Contudo,  segundo o Vereador  Gilberto,  o
município está muito atrasado no processo da REURB, pois quase nada foi feito até agora.
Com a palavra, o Vereador Elísio Sgrott declarou que Imbituba precisa levantar essa discussão,
todavia, explicou que não se pode confundir o Programa Lar Legal com a REURB, o primeiro
trata de áreas individuais (onde muitas já foram concedidas no município), já a REURB trata
de núcleo urbano informal consolidado e não depende somente do Poder Executivo Municipal
para o seu sucesso, mas de várias outras instituições e órgãos federais e estaduais. Por isso,
pediu  cautela  aos  Vereadores  ao  tratarem do tema.  Com a  palavra,  o  Vereador  Humberto
Carlos dos Santos destacou que com bem disse o Vereador Elísio, a REURB é destinada a
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regularizações  de  núcleos  informais  consolidados  que  sejam  de  interesse  social.  Com  a
palavra, a Vereadora Rosiane da Silva Costa declarou que andamento do processo da REURB
não  é  tão  simples  assim,  pois  exige  requisitos  mínimos  para  obtenção do título  por  seus
ocupantes. Por essa razão, também exigiu cautela, mas também empenho por parte do ente
púbico  municipal  (PMI)  para  concretização  do  projeto  no  município. Em  votação,  o
Requerimento foi aprovado, por unanimidade. Após, o Presidente solicitou a leitura da Moção
de Apoio nº 004/2022 ao Swell Bar Restaurante Festas e Eventos (Parador Swell), situado
na Praia do Rosa Sul, Bairro de Ibiraquera, Município de Imbituba-SC. Em discussão, o
Vereador  Propositor   Gilberto  Pereira  solicitou  a  aprovação  da  Moção  pelos  relevantes
serviços  prestado pelo  estabelecimento  à  população nativa  e  aos  turistas  de todo Brasil  e
exterior, através de seu proprietários Aníbal e Malvina.  Com a palavra, o Vereador Michell
Nunes  destacou que  se  o  objetivo  é  a  regularização  do estabelecimento  junto  aos  órgãos
públicos merece o apoio dos Vereadores, já que existem tantos outros que exercem a suas
atividades na clandestinidade em áreas de APPs, mas sem o objetivo de regularizá-los. Com a
palavra,  o  Vereador  Elísio  Sgrott  também  se  manifestou  no  sentido  de  apoiar  o
estabelecimento, que exerce a suas atividades há mais de 40 anos no local. Todavia, chamou a
atenção para as questões jurídicas que fogem da alçada dos Vereadores. Com a palavra,  o
Vereador  Humberto  Carlos  dos  Santos  também  se  solidarizou  com  os  proprietários  do
estabelecimento Aníbal e Malvina. Com a palavra, o Vereador Leonir de Souza também se
solidarizou com os proprietários do Bar Swell Bar. Em votação, a Moção foi aprovada, por
unanimidade.  Finalizada  a  Ordem  do  Dia,  o  Presidente  abriu  espaço  para  Explicações
Pessoais. Com a palavra, o Vereador Deivid Rafael Aquino declarou que sobre oposição e
situação na Câmara, às vezes se é oposição, às vezes situação, dependendo do melhor para o
Município de Imbituba. Prosseguindo, ele disse que sempre manteve um bom relacionamento
com todos, mas sempre adotou independência em seus posicionamentos. Esclareceu que nesse
mandato sempre participou da Base do Governo, pois acreditava no Projeto. Todavia, quando
o líder maior do Governo não cumpre com a sua palavra, alternativa outra não resta, senão sair
da Base do Governo. Portanto, esse é o comunicado que faço hoje, que o Vereador Deivid
Rafael Aquino não faz mais parte da Base do Governo Municipal. Com a palavra, a Vereadora
Valdir Rodrigues  parabenizou a Vereadora  Edna Luiz Pereira pela posse como Vereadora.
Prosseguindo, o Vereador Valdir chamou a atenção para um problema na Ponte de Imaruí, que
liga  os  municípios  de  Imaruí  e  Imbituba,  onde solicitou  ao  Governo do Estado de  Santa
Catarina  que  agilize  uma  reforma  na  mesma,  haja  vista  o  risco  que  os  pescadores  e  os
transeuntes  estão  enfrentando,  pois  o  alambrado  e  o  corrimão  já  foram  destruídos  pelas
intempéries.  Com a palavra, o  Vereador Gilberto Pereira  parabenizou os Vereadores Edna
(Edinha) e Odair  pela posse como Vereadores do Município de Imbituba.  Prosseguindo, o
Vereador Gilberto enfatizou que pela primeira vez na história a Região Norte do Município
conta com três Vereadores. Com a palavra, o Vereador Odair Soares Cirilo agradeceu pela
receptividade de todos. Continuando, fez um balanço de sua campanha durante as eleições
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municipais onde disse que se sente honrado em estar ocupando esta cadeira pela primeira vez.
Com a palavra, a  Vereadora  Edna Luiz Pereira  (a Edinha) da mesma forma do Vereador
Odair, agradeceu a receptividade de todos onde fez um balanço de sua campanha durante a
última  eleição  municipal.  Então  eu  só  gostaria  mais  uma  vez  agradecer  a  todos.  Com a
palavra,  o  Vereador  Bruno  Pacheco  da  Costa  também parabenizou  os  Vereadores
empossados (Edinha e Odair).  Com a palavra, o  Vereador Humberto Carlos dos Santos
também parabenizou os Vereadores empossados (Edinha e Odair). Com a palavra, o Vereador
Michell Nunes agradeceu a ANAEEL pelas trocas dos postes de energia elétrica no Município
de Imbituba. Prosseguindo, o Vereador Michell mostrou fotos do projeto do novo Ginásio de
Esportes  de  Imbituba.  Com  a  palavra,  o  Vereador  Matheus  Paladini  Pereira também
parabenizou os Vereadores empossados (Edinha e Odair). Prosseguindo, o Vereador Matheus
teceu  comentários  negativos  sobre  o  projeto  da  Avenida  das  Flores  no  Alto  Arroio  onde
solicitou melhor empenho do Poder Público Municipal sobre a referida via. Com a palavra, o
Vereador Rafael Mello da Silva    também deu boas vindas aos Vereadores Odair e Edna.
Com a palavra, o  Vereador Leonir de Souza também parabenizou os Vereadores Suplentes
empossados Edna e Odair. Com a palavra, a  Vereadora Rosiane da Silva Costa  também
parabenizou os Vereadores empossados Edinha do Arroio e Odair. Prosseguindo, a Vereadora
Rosiane destacou a importância das vacinas para combater o Novo Coronavírus.  Por isso,
solicitou que todos que já tomaram as três doses da vacina, não se descuidem das normas de
biossegurança, quando necessário.  Não havendo mais  oradores, passou-se ao  Momento da
Presidência,  onde  Presidente,  Vereador  Elísio  Sgrott,  também parabenizou  os  novos
Vereadores empossados Edna e Odair.  Continuando, convidou a todos para participarem em
curso: Processo e Técnica Legislativa (Dia 19.04.22, das 13:00 às 19:00 horas, na Sede do
Poder Legislativo |Municipal). Por fim, não havendo mais nada a tratar, o Presidente convocou
os Vereadores para a 12ª Sessão Ordinária que será levada a efeito no dia 25 de abril, segunda-
feira,  às  19h30min,  na  Sede do Poder  Legislativo,  e agradeceu a  presença  de  todos.  Ato
contínuo, declarou encerrada, às 22h29min, a 11ª Sessão Ordinária e solicitou ao Secretário
que redigisse a Ata da mesma.

Imbituba, 18 de abril de 2022.

Elísio Sgrott
                               Presidente

Valdir Rodrigues
Segundo-Secretário
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