
16 ª LEGISLATURA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2022

Às dezenove horas e trinta minutos do dia vinte cinco de abril do ano de dois mil e vinte dois,
iniciou-se a  Décima Segunda 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  Segunda Sessão  Ordinária  e  solicitou  ao  Segundo  Secretário,  Vereador  Valdir
Rodrigues,  a  leitura  da  Ata  da  Décima  Primeira  Sessão  Ordinária,  da  Segunda  Sessão
Legislativa, da Décima Sexta Legislatura, realizada no dia dezoito de abril do ano de dois mil
e vinte dois. Pela ordem, o Vereador Deivid Rafael Aquino requereu a dispensa da leitura da
Ata. Em discussão, não houve oradores e, em votação, o requerimento verbal formulado pelo
Vereador Deivid Rafael Aquino foi aprovado. Na sequência, o Presidente colocou em votação
a Ata da Décima Primeira 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  Legislativo  Municipal:  Projeto  de  Lei  nº  5454/2022  de  autoria  dos
Vereadores  Bruno  Pacheco  da  Costa  e  Rosiane  da  Silva  Costa;  Projeto  de  Decreto
Legislativo nº  002/2022 de autoria da Mesa Diretora;  Requerimento nº  0011/2022 de
autoria do Vereador Matheus Paladini Pereira; Moção de congratulação nº 006/2022 de
autoria  do  Vereado  Deivid  Rafael  Aquino;  Indicações  nº  0119/2022  e  0120/2022  de
autoria do Vereador Elísio Sgrott; Indicação nº 0121/2022 de autoria do Vereador Leonir
de Souza; Indicações nº 0122/2022, 0132/2022 e 0124/2022 de autoria do vereador Odair
Soares  Cyrilo;  Indicação  nº  0125/2022  de  autoria  do  Vereador  Valdir  Rodrigues;
Indicação nº 01256022 de autoria da Vereadora Rosiane da Silva Costa e Portaria da
CMI nº 004/2022.  Dando continuidade à Sessão, o Presidente deu início à homenagem da
noite, onde solicitou ao Secretário a leitura da Moção de Congratulação nº 018/2021 ao Atleta
Luiz Henrique Demétrio Caitano, pelo título de Campeão Brasileiro no Campeonato Brasileiro
de Muay Thai e Muay Boran (CMMB 2021). Após, o Presidente convidou os Vereador autor
da Proposição, Michell Nunes para entregar o Certificado de Congratulação ao atleta, bem
assim aos amigos e parentes, presentes na Sessão, também para participarem do ato. Com a
palavra,  o  Vereador  Propositor  Michell  Nunes  declarou  a  importância  de  se  conceder  a
honraria  ao  atleta,  que  trabalha  durante  o  dia  e  treina  a  noite  para  tentar  conseguir  seus
objetivos. Por isso, pela sua humildade, trabalho forte e competência em praticar o esporte
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com excelência,  é merecedor da Moção de Congratulação. Com a palavra,  o treinador  do
atleta, Patric Moraes Ávila, também parabenizou Luiz Henrique e o Vereador Propositor da
honraria  Michell  Nunes  pela  bela  iniciativa  de  homenagear  Luiz  Henrique.  Dando
continuidade, a Sessão o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia e registrou a presença
dos Vereadores: Bruno Pacheco da Costa, Deivid Rafael Aquino, Edna Luiz Pereira, Elísio
Sgrott,  Humberto  Carlos  dos  Santos,  Leonir  de  Souza,  Matheus Paladini  Pereira,  Michell
Nunes, Odair Soares Cirilo, Rafael Mello da Silva, Rosiane da Silva Costa e Valdir Rodrigues
e com a ausência justificada do Vereador Gilberto Pereira. Na sequência, o Presidente solicitou
a  leitura  do  Projeto  de  Lei  nº  5.455/2022,  que  institui  a  Semana  Municipal  de
Conscientização  sobre  o  TDAH  e  dá  outras  providências,  bem  assim  da  Emenda
encartada ao Projeto. O Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à
tramitação  da  Emenda  nº  01/2022.  Em  discussão,  não  houve  oradores  e,  em  votação,  a
Emenda  nº  01/2022  foi  aprovada,  por  unanimidade.  A seguir,  o  Presidente  consultou  as
Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação da Emenda nº 02/2022. Em discussão,
não houve oradores e, em votação, a Emenda nº 02/2022 foi aprovada, por unanimidade. Após,
o Presidente consultou as Comissões que se manifestaram à tramitação do Projeto com as
Emendas já aprovadas. Em discussão, o Vereador Propositor Leonir de Souza declarou que
TDAH é o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno
neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente acompanha o
indivíduo por toda a sua vida. Por essa razão, o pedido de se instituir a conscientização no
município do TDAH, que afeta tantas famílias. Com a palavra, a Vereadora Rosiane da Silva
Costa  destacou  que  a  TDAH  se  caracteriza  por  sintomas  de  desatenção,  inquietude  e
impulsividade. Ele é chamado às vezes de DDA (Distúrbio de Déficit de Atenção). “Também
compartilho do entendimento do município dar mais atenção a essas famílias que sofrem desse
transtorno em algum de seus membros e, portanto, também comungo com a ideia do Vereador
Leonir de se instituir a Semana Municipal de Conscientização da TDAH em Imbituba.”  Em
votação, o Projeto foi aprovado, por unanimidade.  A seguir, o Presidente solicitou a leitura do
a leitura do  Projeto de Lei nº 5.455/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a
conceder auxílio financeiro à Sociedade Beneficente São Camilo – Hospital São Camilo, e
dá  outras  providências,  bem assim da  Emenda apresentada ao Projeto. O Presidente
consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação da Emenda nº 01/2022.
Em discussão, não houve oradores e, em votação, a Emenda nº 01/2022 foi aprovada, por
unanimidade. Após, o Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à
tramitação do Projeto com a Emenda já aprovada. Em discussão, o Vereador Bruno Pacheco
da  Costa  parabenizou  o  Executivo  pela  concessão  do  auxílio  financeiro  ao  Hospital  São
Camilo,  bem  como  destacou  que  a  UTI  do  Hospital,  que  muitos  entendiam  que  ia  ser
destinada apenas para o tratamento da Covid 19, foram habilitadas para o atendimento em
geral, de maneira permanente e ficarão a disposição da população para atendimentos eletivos
ou de urgência ou emergência. Com a palavra, o Vereador Valdir Rodrigues declarou que ele

Visto do Presidente Visto do Secretário Fls.:
68

Responsável



mesmo não acreditava que a UTI do Hospital São Camilo iria ser incluída definitivamente no
Hospital São Camilo após o tratamento da Covid 19. Por essa razão, parabenizou o Executivo
Municipal pelo empenho em tornar definitiva a UTI do Hospital São Camilo. Com a palavra, o
Vereador Rafael declarou que não se deve esquecer o empenho também do Governo do Estado
em habilitar  e  tornar  permanente  a  UTI  do Hospital  São Camilo.   Dando continuidade  a
Sessão, o Presidente passou a condução dos trabalhos para o Vice-Presidente para participar da
discussão. Com a palavra, o Vereador Elísio Sgrott destacou que a habilitação permanente dos
leitos de UTI do Hospital São Camilo só reforça o compromisso do Governo Municipal com a
saúde do município e também de município vizinhos (Imaruí e Garopaba) que também muito
se utilizam dos serviços do Hospital São Camilo. Com a palavra, o Vereador Leonir de Souza
destacou que a conversão dos leitos de UTI Covid 19 em leitos convencionais, aumenta a
oferta  aos demais pacientes,  que necessitam de outros cuidados intensivos  e  reforçando o
Sistema Único de Saúde (SUS). Com a Palavra, a Vereadora Edna Luiz Pereira (a Edinha)
disse  que  tem  conhecimento  que  o  assunto  da  conversão  da  UTI  Covid  19  para  UTI
convencional  já  esteve  em  debate  na  Câmara  e,  agora,  com  os  números  da  pandemia
arrefecendo em todo Brasil e que em Imbituba não foi diferente, com a queda da doença, a
habilitação permanente da UTI Covid 19, só vem tornar definitiva uma necessidade que há
décadas Imbituba merecia, “uma vez que era muito triste ver um ente querido morrer ou ter
que  ser  transferido  as  pressas,  por  Imbituba  não  ter  uma  UTI  para  salvá-lo.”  Após,  o
Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 5.450/2022 que dispõe sobre o Serviço de
Inspeção Municipal e os procedimentos de Inspeção Sanitária em estabelecimentos que
produzam produtos de origem animal 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. Após, o Presidente solicitou
a leitura do Projeto de Resolução nº 01/2022 que dispõe sobre a concessão de promoção
por merecimento à servidora da CMI Maria Júlia Martins do Nascimento. O Presidente
consultou  as  Comissões  que  se  manifestaram  favoráveis  à  tramitação  do  Projeto.  Em
discussão, o Vereador Humberto Carlos dos Santos disse que compulsando o Projeto viu a
assiduidade da servidora e vários cursos de aperfeiçoamento prestados por ela, fazendo jus a
referida concessão de promoção por merecimento. Em votação, o Projeto foi aprovado, por
unanimidade. A seguir, o Presidente solicitou a leitura da Moção de Congratulação 005/2022
que congratula o soldado Alberto Rodrigues Neto, que integra o 34º Batalhão da Polícia
Militar do Estado de Santa Catarina, por ato de bravura, ferido gravemente em uma
operação de bloqueio da PM na BR 101 em auxílio a Polícia Rodoviária Federal, durante
a perseguição a um veículo com registro de furto em 29 de novembro de 2020. Com a
palavra, um dos autores Propositores da Moção, Vereador Rafael Mello da Silva, destacou que
como já  lido pelo Secretário na Justificativa da Proposição,  a  ocorrência  terminou com o
policial Alberto Rodrigues Neto ferido gravemente, quando na operação de bloqueio da via
para  abordagem  de  veículo  com  registro  de  furto,  o  condutor  não  acatou  a  solicitação,
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atropelando o agente de segurança e fugindo do local. Por essa razão, o motivo da homenagem
a esse guerreiro que colocou sua vida em prol da sociedade. Com a palavra, o Vereador Bruno
Pacheco da Costa, ratificou os termos da Proposição, bem assim chamou a atenção para um
fato ocorrido quando ele ainda era Secretário Municipal, que numa outra ocorrência também
atendida  pelo  referido  policial,  o  mesmo  teve  uma  postura  exemplar.  Com  a  palavra,  a
Vereadora Rosiane da Silva Costa também parabenizou o policial militar Alberto, que colocou
a sua vida em risco em cumprimento do seu dever e para o bem da sociedade. Por essa razão, a
Vereadora desejou uma recuperação completa do militar Alberto. Com a palavra, o Vereador
Humberto Carlos dos Santos também parabenizou o militar Alberto pelo empenho e dedicação
no cumprimento de seu mister, mesmo pondo em risco a sua própria vida. Com a palavra, o
Vereador  Valdir  Rodrigues  ratificou  as  palavras  dos  Vereadores  que  o  antecederam,
acrescentando que no dever de seu ofício, o soldado Alberto quase põe em risco a sua própria
vida. Por essa razão, disse que justa é a homenagem prestada a ele. Com a palavra, o Vereador
Deivid  Rafael  Aquino  destacou  o  excelente  trabalho  da  Policia  Militar  no  Município  de
Imbituba,  onde ressaltou  que  a  ação policial  ocorre  num campo de  incertezas,  ou seja,  o
policial quando sai para rua não sabe o que vai enfrentar diretamente; ele não tem uma ação
determinada a fazer. Por isso, os meus sinceros agradecimento a essa classe, que às vezes não
é  muito  bem compreendida  em suas  ações  por  alguns  membros  da  nossa  sociedade.  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 Leonir de Souza  se
reportou a liminar obtida pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina para proteger a
Lagoa da Bomba em Imbituba, do lançamento irregular de esgoto sanitário. Por essa razão,
parabenizou o MP. Com a palavra, o Vereador Deivid Rafael Aquino teceu comentários sobre
algumas demandas no Posto de Saúde da localidade de São Tomaz, onde sugeriu a criação de
uma Comissão para tratar da área da saúde do município, com sugestões e ideias de munícipes
de cada bairro do município sobre os temas pautados. Com a palavra, a Vereadora Rosiane
da Silva Costa  se reportou ao  Projeto de sua autoria lido no Grande Expediente, onde o
mesmo  trata  da  de  uma  campanha  permanente  de  proteção  a  mulher.  Com  a  palavra,  o
Vereador Matheus  Paladini  Pereira  também se reportou  a  liminar  obtida  pelo  MP para
proteção da Lagoa da Bomba. Assim, diante dos fatos apresentados, o Juízo da 2ª Vara da
Comarca de Imbituba deferiu parcialmente a liminar requerida pelo MP e determinou que o
município,  em  120  dias,  realize  vistoria  técnica  em  todas  as  edificações  localizadas  nas
imediações  da  Lagoa  da  Bomba  e  apresente  em  Juízo,  em  até  15  dias  após,  a  vistoria,
relatando os imóveis regulares e irregulares quanto à destinação final do esgoto sanitário nas
imediações da Lagoa da Bomba. Com a palavra, o  Vereador Odair Soares Cirilo declarou
que em visitas aos bairros de Campo da Aviação e São Tomaz a reivindicações foram várias,
todavia, a que mais chamou a atenção foi à pavimentação de ruas. Por isso, disse que no seu
curto período de 30 dias como Vereador vai  tentar junto a Secretaria de Infraestrutura do
Município tentar pelo menos encaminhar alguns Projetos de pavimentação para ruas daquelas
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comunidades. Com a palavra, a Vereadora Edna Luiz Pereira (a Edinha) solicitou ao Poder
Executivo Municipal a pavimentação da Rua Vinício Luiz Borges, no Bairro Arroio. Com a
palavra, o  Vereador Bruno Pacheco da Costa também teceu comentários positivos sobre a
UTI do Hospital São Camilo e todos os demais serviços prestados pela referida entidade de
saúde no município. Com a palavra, o Vereador Valdir Rodrigues teceu comentários sobre o
Projeto  de  Lei  nº  5.450/2022  aprovado  na  Sessão  onde  pediu  quando  da  sua  execução
fiscalização  do  ente  público  municipal.  Prosseguindo,  o  Vereador  Valdir  tratou  da
possibilidade de implantação da  motolância em Imbituba. A ‘motolância’ é uma modalidade
que consiste em agilizar o primeiro atendimento realizado pelo SAMU.  Não havendo mais
oradores, passou-se ao  Momento da Presidência, onde  Presidente,  Vereador Elísio Sgrott,
teceu  comentários  sobre  o  falecimento  do  professor  universitário  César  Luiz  Pasold,  que
residiu em Imbituba e na época escreveu o livro: “Registros Históricos da Câmara Municipal
de  Imbituba,  no  Período  de  1959  a  2009.” Por  fim,  não  havendo  mais  nada  a  tratar,  o
Presidente convocou os Vereadores para a 13ª Sessão Ordinária que será levada a efeito no dia
02 de maio, segunda-feira, às 19h30min, na Sede do Poder Legislativo, e agradeceu a presença
de todos. Ato contínuo, declarou encerrada, às 22h49min, a 12ª Sessão Ordinária e solicitou ao
Secretário que redigisse a Ata da mesma.

Imbituba, 25 de abril de 2022.

Elísio Sgrott
                               Presidente

Valdir Rodrigues
Segundo-Secretário
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