
16 ª LEGISLATURA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2022

Às dezenove horas e trinta minutos do dia primeiro de junho do ano de dois mil e vinte dois,
iniciou-se a  Décima Sétima 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 Sétima Sessão Ordinária e solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Renato Carlos
de  Figueiredo,  a  leitura  da  Ata  da  Décima  Sexta  Sessão  Ordinária,  da  Segunda  Sessão
Legislativa, da Décima Sexta Legislatura, realizada no dia vinte três de maio 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 Décima Sexta 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 039/2022
que  encaminha  pedido  de  retirada  do  Projeto  de  Lei  nº  5.458/2022;  Mensagem  nº
042/2022 que encaminha o Projeto de Lei  nº  5.460/2022; Mensagem nº 040/2022 que
encaminha o Projeto  de Lei  Complementar nº  526/2022; Mensagem nº  046/2022 que
encaminha o Projeto de Lei nº 5.463/2022; Resposta do Executivo Municipal à Indicação
nº 0153/2022 de autoria do Vereador Leonir de Souza; Respostas do Executivo Municipal
às  Indicações  nº  0161/2022  e  0162/2022  de  autoria  do  Vereador  Gilberto  Pereira;
Resposta  do  Executivo  Municipal  à  Indicação  nº  0163/2022  de  autoria  do  Vereador
Valdir Rodrigues e Resposta do Executivo Municipal ao Requerimento nº 013/2022 de
autoria da Vereadora Edna Luiz.    Expedientes do Legislativo Municipal: Projeto de
Decreto Legislativo nº 0003/2022 de autoria da Mesa Diretora; Projeto de Resolução nº
004/2022 de autoria da Mesa Diretora; Projeto de Resolução nº 004/2022 de autoria da
Mesa Diretora;  Projeto  de  Lei  nº  5.462/2022 de  autoria  do Vereador Michell  Nunes;
Moção de Congratulação nº 0011/2022 de autoria da Vereadora Ireni José Ouriques;
Moção de Congratulação nº 0012/2022 de autoria do Vereador Elísio Sgrott; Moção de
Congratulação nº 0013/2022 de autoria do Vereador Elísio Sgrott; Portaria nº 006 LEG –
CMI; Indicações nº 0164/2022, 0165/2022, 0166/2022 e 0173/2022 de autoria do Vereador
Matheus Paladini Pereira; Indicações nº 0167/2022, 0168/2022, 0169/2022, 0170/2022 e
0171/2022 de autoria do Vereador Humberto Carlos dos Santos; Indicação nº 0172/2022
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de autoria do Vereador Eduardo Faustina da Rosa; Indicações nº 0174/2022 e 0181/2022
de autoria da Vereadora Rosiane da Silva Costa; Indicações nº 0175/2022, 0176/2022,
0177/2022, 0178/2022, 0179/2022 e 0180/2022 de autoria do Vereador Thiago da Rosa;
Indicação nº 0182/2022 de autoria do Vereador Elísio Sgrott; Aviso de Audiência Pública
nº 03/2022 e Requerimento Administrativo da Vereadora Rosiane da Silva Costa para
uso  da  Tribuna.  Expedientes  Externos:  Ofício  nº  024/2022  da  ACIM  (Associação
Comercial e Industrial de Imbituba); Ofício nº 0422/2022 da Câmara dos Deputados (da
Deputada  Ângela  Amin);  Ofício  nº  012/2022  do  Conselho  de  Desenvolvimento
Socioeconômico  de  Imbituba  (DEL);  Requerimento  nº  0906/2022  da  ALESC  (dos
Deputados  Jerry  Comper,  Milton  Scheffer  e  Altair  Silva)  e  Ofício  nº  008/2022  do
Conselho de Autoridade Portuária do Porto 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  002/2022  de  autoria  do  Vereador  Humberto  Carlos  dos  Santos,  que
congratula o Bombeiro Comunitário Luciano Freitas, por ato de bravura, quando socorreu uma
criança recém-nascida com obstrução das vias aéreas por corpos estranhos. Após, o Presidente
convidou o Vereador Autor da Moção, Vereador Humberto Carlos dos Santos, para fazer a
entrega do Certificado de Congratulação ao homenageado Luciano Freitas. Com a palavra, o
Vereador  Humberto  Carlos  dos  Santos  declarou  que  “por  esse  corajoso  ato  de  bravura  o
Bombeiro Comunitário Luciano Freitas o mesmo faz jus a homenagem, e o que presto a ele
com muito orgulho.” Após, ao fazer também o uso da Tribuna, o Bombeiro Luciano agradeceu
a homenagem, contou um pouco da sua via, da sua família, do sonho de ser Bombeiro e como
conseguiu realizar o referido ato de bravura (realizar as manobras para que a criança voltasse a
respirar  normalmente).  Prosseguindo  com  a  Sessão,  o  Presidente  concedeu  a  palavra,  a
Vereadora Rosiane da Silva Costa. Com a palavra, a Vereadora Rosiane se despediu da vaga na
Câmara, ocupando a cadeira do Vereador Renato Carlos de Figueiredo. Rosiane avaliou com
bastante  produtivo  o  período na  Cada  de  Leis,  onde agradeceu a  todos,  principalmente  a
Secretaria da Assistência Social Stela Lane Napoleão e a Senhora Rosinete Delfino Laurindo,
que  sempre  o apoiaram.  Por  fim,  a  Vereadora  teceu  comentários  positivos  sobre  todas  as
Proposições de sua autoria que tramitaram na CMI durante esse período. Dando continuidade
a Sessão, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia e registrou a presença dos Vereadores:
Deivid Rafael Aquino, Eduardo Faustina da Rosa, Elísio Sgrott, Gilberto Pereira, Humberto
Carlos dos Santos, Ireni José Ouriques (Lena do Catuta), Leonir de Souza, Matheus Paladini
Pereira, Michell Nunes, Rafael Mello da Silva, Renato Carlos de Figueiredo, Thiago da Rosa e
Valdir  Rodrigues  e  ausência  justificada  do  Vereador  Leonir  de  Souza.  Na  sequência,  o
Presidente solicitou a leitura da Moção de Congratulação nº 0010/2022, que congratula o
Senhor Cristiano Rafael Erhart, pelos serviços de protetor dos animais de Imbituba. Em
discussão, a Vereadora autora Ireni José Ouriques destacou que lutar em defesa dos animais
pode parecer loucura para alguns, mas é uma atitude que requer coragem, dedicação e bom
coração. E por essa atitude nobre do Senhor  Cristiano Rafael Erhart de lutar pela causa dos
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animais, “eu não poderia passar por aqui sem homenageá-lo. Por isso, o meu agradecimento e
os meus Parabéns ao Senhor Cristiano Rafael.” Com a palavra, o Vereador Humberto Carlos
dos  Santos  parabenizou  a  Vereadora  Propositora  Ireni  José  Ouriques  e  o  homenageado
Cristiano Rafael Erhart pelo belo trabalho voluntário. 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 Humberto Carlos  dos Santos  agradeceu o Prefeito
Rosenvaldo da  Silva Júnior  pela  inauguração da  CIRETRAN de Imbituba.  A presença de
CIRETRAN em Imbituba, além de facilitar a realização de diversos atendimentos à população
da região, tais como, a confecção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o licenciamento
e  a  transferências  de  veículos,  permitirá  uma maior  movimentação  econômica  na  cidade.
Com a palavra, a Vereadora Gilberto Pereira destacou que recebeu a resposta CEF – Agência
Criciúma,  que  aceitou  a  processo  licitatório  da  pavimentação  do  primeiro  trecho  da  Rua
Central da Praia do Rosa e que agora só depende do Executivo Municipal. Continuando, o
Vereador Gilberto teceu comentários negativos sobre a retirada pelo Executivo Municipal do
trator da ACIM da Praia do Rosa, uma vez que foi a intervenção da ACIM que foi conseguido
o mesmo. Por fim, o Vereador Gilberto atualizou as informações sobre a pavimentação da
Avenida Baleia Franca, na Barra de Ibiraquera, e sobre a contenção urgente que precisa ser
realizada na Lagoa de Ibiraquera, bem na saída da Barra. Assim, sugeriu o Vereador Gilberto
que fosse usado pneus velhos, a exemplo do que o Vereador Gilberto fez na Praia da Vila em
2019, quando era Secretaria de Infraestrutura. Com a palavra, a Vereadora Valdir Rodrigues
parabenizou  o  trabalho  da  Vereadora  Rosiane  da  Silva  Costa  na  CMI.  Prosseguindo,  o
Vereador disse que na última semana, uma ouvinte da Radio FM 89 de Imbituba, por falta de
iluminação na sua rua, chamou os Vereadores de Imbituba de “Bostas”, ao vivo, o que, na
opinião do Vereador Valdir, deveria ser repreendida, no ar, pelo radialista Arenilton, uma vez
que ele tem conhecimento, uma vez que ele está sempre presente nas Sessões Ordinárias, da
luta  de  todos  os  Vereadores  de  Imbituba  pela  iluminação  pública  de  todo  Município  de
Imbituba, mas que não depende dos Vereadores a execução dos serviços de iluminação pública
no município. Por fim, o Vereador Valdir disse que a partir de hoje, os cidadãos das Comarcas
de Imbituba, Imaruí, Garopaba e Paulo Lopes não precisarão mais se deslocar até cidade de
Laguna para fazer uma CNH ou fazer qualquer outro serviço de trânsito, pois a tão sonhada
CIETRAN de Imbituba foi inaugurada ontem (31.06.2022). Com a palavra, a Vereadora Ireni
José Ouriques fez o uso da Tribuna para defender os Vereadores de Imbituba da expressão -
“Vereadores  de  Bostas”,  usada  por  uma ouvinte  da  Radio  FM 89,  e  defender  também o
radialista Arenilton de Carvalho, que na opinião da Vereadora Ireni, cumpriu com o seu dever
de imparcialidade, ao não tomar partido para quaisquer dos lados. Por fim, a Vereadora Ireni
agradeceu o Vereador Bruno Pacheco da Costa pela concessão da vaga de Vereadora, no lugar
do Vereador Bruno Pacheco da Costa, que é o titular da cadeira. Com a palavra, o Vereador
Matheus  Paladini  Pereira  se  reportou  a  Indicações  de  sua  autoria,  que  visam,
respectivamente, 03 (três) faixas de pedestre no Centrinho do Rosa; reforma na Creche de

Visto do Presidente Visto do Secretário Fls.:
88

Responsável



Sambaqui e a construção de uma barreira de contenção de erosão na Barra de Ibiraquera. Com
a palavra, o Vereador Michell Nunes declarou que no último sábado (28.05.2022), foi lançado
o “Programa Lidera”, o qual teve origem no Gabinete do Vereador Michell.  “A par disso,
também  no  último  sábado  levamos  cinco  (5)  jovens  para  evento  ‘Empreende  Brasil
Conference.” Por essa razão, parabenizou todos os envolvidos, mormente os jovens que foram
ao evento.  Com a palavra,  o Vereador  Thiago da Rosa também parabenizou a Vereadora
Rosiane da Silva Costa pelo belo trabalho na CMI, durante o período que esteve na Câmara.
Continuando, o Vereador também prestou sua solidariedade ao Vereador Leonir de Souza, que
teve um acidente com a sua embarcação de pesca. Por fim, o Vereador Thiago informou que
no mês de julho/2022 o novo Posto de Saúde do Campestre será inaugurado.  Não havendo
mais  oradores,  passou-se ao  Momento da Presidência,  onde  Presidente,  Vereador Elísio
Sgrott, comunicou que no próximo dia 09/06/2022 será realizada na CMI, uma palestra sobre
o  DEL  -   Conselho  de  Desenvolvimento  Socioeconômico  de  Imbituba.  Sobre  o  trator
mencionado pelo Vereador Gilberto, trata-se de um bem móvel público, ainda que PMI possa
fazer parcerias, quem deve administrar o bem é a própria Prefeitura Municipal de Imbituba.
Por fim, não havendo mais nada a tratar,  o Presidente convocou os Vereadores para a 18ª
Sessão Ordinária que será levada a efeito no dia 06 de junho, segunda-feira, às 19h30min, na
Sede do Poder Legislativo, e agradeceu a presença de todos. Ato contínuo, declarou encerrada,
às 21h38min, a 17ª Sessão Ordinária e solicitou ao Secretário que redigisse a Ata da mesma.

Imbituba, 01 de junho de 2022.

                         Elísio Sgrott
                          Presidente

         Renato Carlos de Figueiredo
                 Primeiro-Secretário
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