
16 ª LEGISLATURA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2022

Às dezenove horas e trinta minutos do dia seis de junho do ano de dois mil e vinte dois,
iniciou-se  a  Décima  Oitava 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 Oitava Sessão Ordinária e solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Renato Carlos de
Figueiredo,  a  leitura  da  Ata  da  Décima  Sétima  Sessão  Ordinária,  da  Segunda  Sessão
Legislativa, da Décima Sexta Legislatura, realizada no dia  primeiro 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 Sétima 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 044/2022
que  encaminha  Projeto  de  Lei  nº  5.465/2022  e  Repostas  às  Indicações  nº  097/2022,
0122/2022,  0136/2022,  0148/2022  e  0271/2022  de  autoria,  respectivamente,  dos
Vereadores Gilberto Pereira; Bruno Pacheco da Costa; Deivid Rafael Aquino e Thiago
da Rosa. Expedientes do Legislativo Municipal: Projeto de Lei nº 5.462/2022 de autoria
da Vereadora Ireni José Ouriques; Indicações nº 0183/2022 e 0184/2022 de autoria da
Vereadora  Ireni  José  Ouriques;  Indicações  nº  0185/2022,  0186/2022,  0187/2022,
0188/2022 e 0189/2022 de autoria do Vereador Thiago da Rosa; Indicações nº 0190/2022 e
0191/2022 de autoria do Vereador Valdir Rodrigues; Indicações nº 0192/2022 e 0193/2022
de autoria do Vereador Gilberto Pereira e Aviso de Audiência Pública (Tecnologia 5G)
dia 08/06/2022, às 18h30min horas, na CMI.  Dando continuidade à Sessão, o Presidente
convidou para fazer uso da Tribuna, representando o Núcleo Jovem de Empreendedores da
Associação Empresarial de Imbituba – ACIM, a empresária Amanda Andrade. Com a palavra,
a  jovem  empresária  Amanda  declarou  que  no  ano  de  2012  foi  criado  o  Núcleo  Jovem
Empreendedor  da  Associação  Empresarial  de  Imbituba  (ACIM),  que  é  formado  por
empresários,  administradores  ou  colaboradores  de  empresas,  profissionais  liberais  ou
estudantes universitários, que se dedicam a alguma atividade econômica e têm interesse em
buscar  desenvolvimento  pessoal  e  empresarial.  A  missão  do  Núcleo  de  Jovens
Empreendedores é conectar jovens empreendedores com oportunidades de desenvolvimento,
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inovação e  engajamento.  A par  disso,  várias  ações  para  fomentar  o  empreendedorismo,  o
associativismo  e  a  inovação  estão  sendo  promovidas  pela  ACIM  -  Núcleo  Jovem
Empreendedor de Imbituba.  Com efeito, a empresária convidou a todos para participarem,
entre os dias 08/10 de junho do corrente ano em Imbituba, da Semana Municipal do Jovem
Empreendedor  (SEMANAJE)  cuja  programação  segue  no Instagran  do  Núcleo  de  Jovens
Empreendedores de Imbituba no endereço: @njeImbituba. Por fim, a empresária agradeceu a
todos pela atenção e desejou sucesso a todos os empreendedores do Município de Imbituba.
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 do Projeto de Lei Complementar nº
526/2022 que altera,  de forma excepcional,  a data de vencimento e cumprimento das
obrigações acessórias do ISSQN referente à competência de maio de 2022, 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. Após, o Presidente  solicitou a
leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 0003/2022 que altera o Parágrafo Único, do
art.  1º  do  Decreto  Legislativo  nº  005,  de  09  de  dezembro  de  2014,  que  estabelece  o
horário de expediente externo e interno da CMI. O Presidente consultou as Comissões que
se  manifestaram  favoráveis  à  tramitação  do  Projeto.  Em  discussão,  o  Vereador  Eduardo
Faustina da Rosa explicou que a exceção trazida aos assessores jurídicos da CMI quanto à
jornada e ao controle de frequência, vem de encontro à natureza do serviço prestado e do cargo
exercido. Em votação, o Projeto foi aprovado, por unanimidade. Após, o Presidente solicitou a
leitura do Projeto de Resolução nº 0004/2022 que autoriza despesas para a realização das
festividades  alusivas  ao  64º  Aniversário  de  Emancipação  Político-Administrativa  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. Após, o Presidente  solicitou a leitura do
Projeto de Resolução nº 0005/2022 que constitui a Comissão Especial para estudos para
analisar  e  tomar  as  providências  necessárias  sobre  representações/pedidos  de
fiscalizações  à  Câmara  de  Vereadores. O  Presidente  consultou  as  Comissões  que  se
manifestaram favoráveis à tramitação do Projeto.  Em discussão, não houve oradores e, em
única votação, o Projeto foi aprovado, por unanimidade. Após, o Presidente solicitou a leitura
da Moção de Congratulação nº 0011/2022 que congratula a Senhora Fabiana Ramos de
Oliveira pelo “Projeto Mães de Bom Coração.”  Em discussão,  a  Vereadora Propositora
Ireni  José  Ouriques  declarou  que  a  presente  Proposição  tem como objetivo  congratular  a
Senhora  Fabiana  Ramos  de Oliveira,  fundadora  e  idealizadora  do “Projeto  Mães  de  Bom
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Coração,” o qual teve início no ano de 2007, dando continuidade ao legado deixado por sua
mãe, Valdinéia Ramos de Oliveira (In Memoriam), que tinha como profissão enfermeira do
Hospital  São  Camilo.  O  Projeto  tem  como  escopo  exclusivo  a  realização  de  trabalhos
voluntários, sem fins lucrativos, voltados para ajudar a arrecadar donativos para doação às
famílias  necessitadas  do  Município  de  Imbituba. Em votação,  a  Moção foi  aprovada,  por
unanimidade. Com a palavra, o Vereador Gilberto Pereira parabenizou a Vereadora Propositora
Ireni José e a homenageada Fabiana.  Em votação, a Moção foi aprovada, por unanimidade.
Após,  o  Presidente  solicitou  a  leitura  da Moção  de  Congratulação  nº  0012/2022  que
congratula  à  Cooperativa  de  Eletrificação  de  Paulo  Lopes  (CERPALO),  pelos  60
(sessenta) anos de história. A seguir, o Presidente passou a condução dos trabalhos ao Vice-
Presidente, Vereador Deivid Rafael Aquino, para participar da discussão. Com a palavra, o
Vereador Propositor da Moção Elísio Sgrott destacou que a Cooperativa de Eletrificação de
Paulo Lopes completou 60 anos de história no dia 21 de maio do corrente ano. Fundada no ano
de 1962, como Cooperativa de Eletrificação Rural, por um grupo de Senhores que capitaneou
a ideia e buscou suprir a necessidade daquela época, a CERPALO surgiu da necessidade de
instalação  de  energia  elétrica  com  perspectivas  de  uma  sociedade  que  lutou  por  ideias
cooperativistas  na  década  de  60.  Atualmente,  a  CERPALO  atende  17  mil  unidades
consumidoras em uma área de extensão de aproximadamente 800 quilômetros de redes de alta
e baixa tensão, que leva energia suficiente para os municípios de Garopaba,  Paulo Lopes,
Imbituba  e  Imaruí.  Nestes  anos  de  história,  a  CERPALO  contou  com o  trabalho  de  dez
Presidentes,  sendo  dois  deles  pais  dos  atuais  Vereadores  de  Imbituba,  Gilberto  Pereira  e
Matheus Paladini Pereira. Com a palavra, o Vereador Gilberto Pereira parabenizou o Vereador
autor Elísio Sgrott,  bem assim disse emocionado, que seu pai foi o primeiro Presidente da
Associação. Todavia, disse que atualmente o que lhe deixa um pouco triste é que a CERPALO
tem a energia elétrica mais cara do País, por falta de competência da sua atual administração.
Com a palavra, o Vereador Valdir Rodrigues disse que é uma grande responsabilidade chegar
aos sessenta anos nesta posição de destaque e evolução. Isso demonstra a bela trajetória da
Cooperativa em nossa região. Com a palavra, o Vereador Deivid Rafael Aquino, Thiago da
Rosa,  Humberto Carlos dos Santos, Matehus Paladini Pereira e Eduardo Faustina da Rosa
parabenizaram o Vereador Propositor Elísio Sgrott pela excelente iniciativa de homenagear a
referida  instituição,  que  vem  procurando  sempre  estar  atualizada  e  acompanhando  a
velocidade das transformações impostas pelo mercado em que atua. Em votação, a Moção foi
aprovada,  por  unanimidade. Após,  o  Presidente  solicitou  a  leitura  da  Moção  de
Congratulação  nº  0013/2022  que  congratula  a  Empresa  Fertilizantes  Santa  Catarina
Ltda – FERTISANTA, pelos 30 (trinta) anos de história. A seguir, o Presidente passou a
condução dos trabalhos ao Vice-Presidente, Vereador Deivid Rafael Aquino, para participar da
discussão. Com a palavra, o Vereador Propositor da Moção Elísio Sgrott destacou na própria
Justificativa  da  Proposição  já  se  pode  notar  a  contribuição  da  FERTISANTA  para  o
desenvolvimento  do  Município  de  Imbituba.  Por  isso,  o  motivo  de  se  homenagear  essa
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empresa que atua no ramo de fertilizante em Imbituba. 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 voltou a falar dos problemas da
Rua Antonio Jesuína,  em Nova Brasília,  que quando chove fica intransitável.  Disse que o
Prefeito há 05 (cinco) semanas, prometeu uma solução, só que até agora ninguém lá apareceu.
Continuando, o Vereador Deivid disse que está tentando uma reunião com a Defesa Civil do
Estado de Santa Catarina para resolver o problema de submersão da Ponte de Imaruí, quando
há cheias no Rio D’Una. Com a palavra, a Vereador Gilberto Pereira iniciou sua explanação
falando sobre área da saúde do município.  Com efeito,  destacou a locação (com direito  a
compra  no  futuro)  de  um novo imóvel  para  instalação  do Posto  de  Saúde  de  Araçatuba,
enquanto o Município faz a reforma da Unidade de Saúde de Araçatuba. Também no Alto
Arroio, o município está à procura de um imóvel para locação para instalação do Posto de
Saúde, até ficar pronta a reforma na Unidade de Saúde de Alto Arroio. Sobre a Unidade do
Arroio do Rosa, o Vereador Gilberto sugeriu a Administração Municipal que enquanto se faz a
reforma  da  Unidade  do  Arroio  do  Rosa,  se  faça  o  deslocamento  dos  atendimentos  à
comunidade no Posto de Saúde do Arroio (pelo menos uma vez por semana). Por fim, noticiou
que o Município deu sinal positivo para reforma da Unidade de Saúde de Sambaqui. Com a
palavra,  a Vereadora Ireni José Ouriques  se despediu das atividades da Casa Legislativa,
onde agradeceu a todos os colegas parlamentares pela parceria, ao Vereador Bruno Pacheco da
Costa por possibilitar sua atuação como parlamentar e a toda comunidade imbitubense. Por
fim, avaliou como positiva a sua atuação no Poder Legislativo de Imbituba.  Com a palavra, a
Vereadora Michell Nunes lembrou o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado ontem -
05.06.2022 -. Com efeito, leu a Resolução nº 05/2021 da CMI, que instituiu a coleta seletiva
de lixo nas dependências da CMI.  Com efeito, solicitou ao Presidente que dê execução na
referida  Resolução.  Por  fim,  o  Vereador  Michell  mostrou  um vídeo  da  Casa  de  Repouso
Imaculada  Conceição,  onde a  Presidente  da  referida  instituição,  Ivone  Lopes  de  Oliveira,
solicitou ajuda para compra de fraldas para os idosos. Com a palavra, o Vereador  Matheus
Paladini Pereira teceu comentários sobre o início da pavimentação do Centrinho da Praia do
Rosa.  Prosseguindo, o Vereador Matheus criticou a falta de resposta da Secretaria de Saúde
sobre um Requerimento de sua autoria datado de 05.05.2022. Por essa razão, deu mais uma
semana para obter a resposta, sob pena de ele Matheus tomar outras providências. Com a
palavra,  o Vereador  Eduardo Faustina da Rosa  cumprimentou a todos os presentes, bem
assim parabenizou a passagem da Vereadora Ireni José Ouriques pelo belo trabalho na CMI.
Com a palavra, o Vereador Valdir Rodrigues parabenizou todas as equipes que participaram
do CITADINO de Futsal de Imbituba. Prosseguindo, o Vereador Valdir se reportou a Indicação
de sua autoria que solicita um veículo 4x4 para os trabalhos da Defesa Civil de Imbituba. Com
a palavra, o Vereador Thiago da Rosa se reportou a Indicações de sua autoria. Prosseguindo,
o  Vereador  Thiago  teceu  comentários  negativos  sobre  um  loteamento  que  está  sendo
construído no Bairro de Nova Brasília. Com a palavra, o Vereador  Rafael Mello da Silva
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também parabenizou a Vereadora  Ireni  José  pela  sua passagem no Legislativo  Municipal.
Continuando, o Vereador Rafael noticiou que foi encaminhada uma Emenda Parlamentar pelo
Deputado Rodrigo Coelho no valor de R$ 250.000,00 para o Município de Imbituba.  Não
havendo mais  oradores, passou-se ao  Momento da Presidência, onde  Presidente,  Vereador
Elísio Sgrott,  também parabenizou a Vereadora Ireni José Ouriques pelo belo trabalho na
CMI, durante a sua passagem como Vereadora Suplente.  Por fim, não havendo mais nada a
tratar, o Presidente convocou os Vereadores para a 19ª Sessão Ordinária que será levada a
efeito  no  dia  13  de  junho,  segunda-feira,  às  19h30min,  na  Sede  do  Poder  Legislativo,  e
agradeceu a presença de todos. Ato contínuo, declarou encerrada, às 21h57min, a 18ª 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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