
16 ª LEGISLATURA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2022

Às dezenove horas e trinta minutos do dia dois de maio do ano de dois mil e vinte dois,
iniciou-se a  Décima Terceira 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  Terceira Sessão  Ordinária  e  solicitou  ao  Segundo  Secretário,  Vereador  Valdir
Rodrigues,  a  leitura  da  Ata  da  Décima  Segunda  Sessão  Ordinária,  da  Segunda  Sessão
Legislativa, da Décima Sexta Legislatura, realizada no dia vinte cinco 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  Segunda  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: Aviso de Audiência Pública nº 02/2022
e  Resposta  da  Polícia  Científica  –  Diretoria  de  Medicina-Legal  do  Estado  de  Santa
Catarina à Indicação de autoria do Vereador Valdir Rodrigues.  Dando continuidade à
Sessão, o Presidente deu início à homenagem da noite, onde solicitou ao Secretário a leitura da
Moção  de  Congratulação  nº  001/2022  de  autoria  do  Vereador  Elísio  Sgrott  ao  músico
compositor e comunicador,  José Francisco da Silva,  pelos relevantes serviços prestados na
área de comunicação do Município de Imbituba. Após, o Presidente passou a condução dos
trabalhos ao Vice-Presidente, Vereador Deivid Rafael Aquino, para participar da homenagem.
A seguir,  o  Vice-Presidente  convidou  o  Vereador  Propositor,  Vereador  Elísio  Sgrott,  para
entregar o Certificado de Congratulação ao músico José Francisco. Com a palavra, o Vereador
Elísio Sgrott declarou que se sente lisonjeado em participar dessa homenagem ao músico José
Francisco, por tudo que ele representa em termos de comunicação no Município de Imbituba.
Sua versatilidade em atuar  na música  e  na comunicação há 15 anos,  percorrendo as  ruas
centrais do Município de Imbituba com seu mega fone, fazendo propaganda do comércio e
também serviço  de  utilidade  pública  (informando  a  comunidade  sobre  objetos  achados  e
perdidos), por isso, entendo ser merecedor da homenagem. Com a palavra, o homenageado
José Francisco fez um balanço positivo de toda sua trajetória no Município de Imbituba, onde
chegou aqui aos 5 anos de idade,  quando seu pai recebeu uma proposta para trabalhar de
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motorista de ônibus na cidade. Depois, na adolescência disse que se envolveu com as drogas,
mas  que,  graças  a  Deus,  isso  já  faz  parte  do  passado.  Por  fim,  agradeceu  a  todos  pela
homenagem. 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, Gilberto Pereira, 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.  Na  sequência,  o  Presidente  solicitou  a  leitura  do
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 5.446/2022 que estabelece critérios para denominação de
vias  e  logradouros  públicos.  O  Presidente  consultou  as  Comissões  que  se  manifestaram
favoráveis à tramitação do Projeto. Em discussão, o Vereador Propositor Humberto Carlos dos
Santos declarou que o Projeto visa regulamentar vias e  logradouros no município.  Com a
palavra, o Vereador Gilberto Pereira parabenizou a iniciativa do Vereador Humberto, todavia,
questionou a necessidade de Audiência Pública ou reunião para mudança de nome de vias e
logradouros  no  município.  Em  aparte,  o  Vereador  Humberto  disse  que  quando  houver
alteração de  qualquer  via  ou  logradouro  no município,  é  obrigatória  a  realização de uma
Audiência  Pública  ou  reunião  com  a  participação  da  comunidade,  que  será  afetada  pela
alteração e que pode trazer transtornos a ela. Com a palavra, o Vereador Bruno Pacheco da
Costa parabenizou a iniciativa de o Projeto trazer a necessidade da realização de Audiência
Pública, pois a alteração de vias atinge diretamente toda comunidade, a qual deve ser sempre
ouvida, nesses casos. Após, o Presidente passou a condução dos trabalhos ao Vice-Presidente,
Vereador Deivid Rafael Aquino, para participar da discussão. Com a palavra, o Vereador Elísio
Sgrott destacou a importância do Projeto, que traz a Audiência Pública como obrigatória, haja
vista a necessidade da consulta popular, nesses casos. Em votação, o Projeto foi aprovado, por
unanimidade, em primeira e segunda votação. Na sequência, o Presidente solicitou a leitura do
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 5.449/2022 que altera a redação do art. 1º e do caput do
artigo 5º  da Lei  nº  3.480, de 16 de abril  de 2009,  que institui  o  “Programa Aprendiz no
Legislativo” e autoriza o Poder Legislativo a celebrar Convênios visando a contratação de
estagiários  para  diversas  áreas  de  interesse  da  administração  da  Câmara  Municipal  de
Imbituba. O Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação
do Projeto. Em discussão, o Presidente passou a condução dos trabalhos ao Vice-Presidente,
Vereador Deivid Rafael Aquino, para participar da discussão. Com a palavra, o Vereador Elísio
Sgrott declarou que atualmente a CMI está oferecendo 1 (uma) vaga para estagiário no setor
de Tecnologia da Informação (TI). Todavia, o Projeto visa no futuro regulamentar convênios
visando a contratação de estagiários  para diversas  áreas  de interesse  da Administração da
Câmara Municipal de Imbituba. Em votação, o Projeto foi aprovado, por unanimidade, em
primeira e  segunda votação. Após,  o Presidente  solicitou a leitura do Projeto de Decreto
Legislativo  nº  002/2022  que  dispõe  sobre  a  concessão  de  Medalha  de  Honra  ao  Mérito
Municipal  e  Título  de  Cidadão  Honorário  de  Imbituba,  no  ano  de  2022,  e  dá  outras
providências.  O  Presidente  consultou  as  Comissões  que  se  manifestaram  favoráveis  à
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tramitação do Projeto. Em discussão, o Vereador Gilberto Pereira declarou que é favorável ao
Projeto, todavia, disse que já protocolou na CMI ofício nº 08/2022, contrário à homenagem ao
Senhor Moacir Nazário Alves, Presidente da CERPALO. Com a palavra, o Vereador Valdir
Rodrigues  disse  que  é  autor  da  Proposição  que  concede  título  de  Cidadão  Honorário  de
Imbituba ao Senhor Moacir Nazário Alves e pelas suas ações junto a CERPALO, na opinião
do  Vereador  Valdir,  é  merecedor  da  honraria. Em  votação,  o  Projeto  foi  aprovado,  por
unanimidade,  em primeira e segunda votação, com a ressalva do Vereador Gilberto, que é
contrário à homenagem ao Senhor Moacir Nazário Alves, Presidente da CERPALO. Após, o
Presidente  solicitou a  leitura  do Requerimento nº 011/2022 que requer informações  da
Secretária  Municipal  de  Saúde,  Graciela  Wiemes  Ribeiro,  referente  aos  contratos
médicos no Município de Imbituba. Em discussão, o Vereador Propositor Matheus Paladini
Pereira declarou que os munícipes cobram dos Vereadores a ausência de médicos em muitos
Postos de Saúde do Município. Por isso, o escopo da Proposição. Com a palavra, o Vereador
Bruno  Pacheco  da  Costa  disse  que  tramita  na  CMI  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº
0520/2022, que irá regulamentar o salário base dos médicos no município. Com a palavra, o
Vereador Gilberto Pereira parabenizou o autor da Proposição. Em votação, o Requerimento foi
aprovado,  por  unanimidade.  Após,  o  Presidente  solicitou  a  leitura  da Moção  de
Congratulação  nº  006/2022,  que  congratula  a  Empresa  Tareco  Automóveis,  ao
reconhecimento  pelos  seus  33  anos  de  atividades  no  Município  de  Imbituba.  Em
discussão,  o Vereador Propositor Deivid Rafael Aquino parabenizou o empresário Heriélio
Bittencourt Cardoso (o Tareco) pelos seus 33 anos de atividades no Município de Imbituba,
sendo referência  no  comércio  de  carros  novos  e  usados  no  município.  Com a  palavra,  o
Vereador Humberto Carlos dos Santos parabenizou o Vereador Propositor Deivid, bem assim
lembrou o início das atividades da empresa, ainda quando era localizada em frente à antiga
ICC. Com a palavra, o Vereador Valdir Rodrigues também parabenizou o Vereador propositor,
bem assim também fez menção ao engajamento da empresa também em ações  sociais  no
Município de Imbituba-SC. 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 agradeceu o Deputado Volnei Weber pela destinação de mais
uma Emenda Parlamentar para o Município de Imbituba, a qual será utilizada na pavimentação
da Rua Expedicionário, no Bairro de Vila Nova. Prosseguindo, o Vereador Deivid solicitou ao
Poder  Executivo  drenagem na Rua Antonio Jesuina,  em Nova Brasília.  Com a  palavra,  a
Vereador  Michell  Nunes  teceu  comentários  sobre  os  moradores  em  situação  de  rua  no
município, onde disse que a situação está insustentável com estas pessoas importunando os
cidadãos, sendo os mesmos assediados por pessoas drogadas principalmente pelo álcool. Por
essa  razão,  solicitou  uma solução urgente do Poder  Público Municipal.  Com a palavra,  o
Vereador Gilberto Pereira iniciou sua manifestação pedindo a Polícia Militar e ao Executivo
Municipal soluções para conter a baderna e os roubos no Cemitério de Araçatuba, haja vista
serem recorrentes estes problemas no referido local. Prosseguindo, o Vereador Gilberto teceu
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comentários negativos sobre a área da saúde do município, sobretudo na Região Norte, onde o
Ministério Público já ingressou com investigação para apuração dos fatos denunciados pelo
Vereador  Gilberto.  Com a  palavra,  o  Vereador  Humberto  Carlos  dos  Santos  indagou o
Executivo  Municipal  sobre  o  porquê  da  retirada  dos  banheiros  públicos  nas  Praias  de
Imbituba,  haja  vista  que  Imbituba  é  uma cidade  turística logo os  banheiros  químicos  não
deveriam ser retirados das mesmas. Por essa razão, solicitou uma resposta do Poder Público
Municipal. Com a palavra, a Vereadora Edna Luiz Pereira (a Edinha) declarou que já houve a
divisão  dos  Postos  de  Saúde de  Arroio  e  Alto  Arroio  (hoje  cada  posto  tem seu  médico) .
Continuando, a Vereadora solicitou a construção de uma Casa Mortuária no Bairro de Nova
Brasília.  Com a  palavra,  o  Vereador Odair Soares  Cirilo  teceu  comentários  sobre a  sua
Indicação que requer a pavimentação da Rua Evaristo Lima no Bairro Campo da Aviação.
Com a palavra, o Vereador Leonir de Souza trouxe um bolo com vela de 1 ano para protestar
e criticar a falta de iluminação na Avenida Atlântica no Bairro de Itapirubá que perdura por
mais de 1 ano. Com a palavra, o Vereador Bruno Pacheco da Costa declarou que participou
da  apresentação  da  Associação  Educacional  para  o  Desenvolvimento  do  Ensino  Superior
Profissional em Imbituba, onde desejou sucesso aos idealizadores do Projeto. Com a palavra, o
Vereador Matheus  Paladini  Pereira  se reportou  a  Indicações  de sua  autoria  que  visam,
respectivamente, uma colocação de um toldo na Escola do Butiá e manutenção dos bueiros no
Centro do Município. Com a palavra, o Vereador Valdir Rodrigues sobre a ‘motolância’ que
é uma modalidade que consiste em agilizar o primeiro atendimento realizado pelo SAMU fui
criticado, porque Imbituba o trânsito é tranquilo, todavia, o Vereador Valdir  disse que não
entendo  dessa  forma.  Com  a  palavra,  a  Vereadora  Rosiane  da  Silva  Costa  solicitou
manutenção das academias ao ar livre no município. Com a palavra, o Vereador Rafael Mello
da Silva agradeceu a Diretoria da ASPMI sobre a comemoração do Dia do Trabalhador. Não
havendo mais  oradores, passou-se ao  Momento da Presidência, onde  Presidente,  Vereador
Elísio Sgrott, também teceu comentários sobre o problema dos moradores em situação de rua
no município, que precisa ser reolvido ou atenuado pelo Poder Público Municipal.  Por fim,
não havendo mais  nada  a  tratar,  o  Presidente  convocou  os  Vereadores  para  a  14ª  Sessão
Ordinária que será levada a efeito no dia 09 de maio, segunda-feira, às 19h30min, na Sede do
Poder  Legislativo,  e agradeceu a  presença  de  todos.  Ato contínuo, declarou encerrada,  às
22h30min, a 13ª Sessão Ordinária e solicitou ao Secretário que redigisse a Ata da mesma.

Imbituba, 02 de maio de 2022.

Elísio Sgrott
                               Presidente

Valdir Rodrigues
Segundo-Secretário
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