
16 ª LEGISLATURA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2022

Às dezenove horas e trinta minutos do quinze de agosto do ano de dois mil e vinte dois,
iniciou-se a  Vigésima 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
Vigésima Sétima Sessão Ordinária e solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Renato Carlos
de Figueiredo, a leitura da Ata da 26ª Sessão Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa, da
Décima Sexta Legislatura, realizada no dia oito de agosto 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 Vigésima Sexta Sessão Ordinária da Segunda Sessão Legislativa,  da Décima Sexta
Legislatura,  sendo a  mesma aprovada com a  retificação solicitada  pelo  Vereador  Eduardo
Faustina da Rosa. Dando continuidade à Sessão, o Presidente solicitou ao Secretário a leitura
das matérias do  Grande Expediente,  sendo estes:  Expedientes do Executivo Municipal:
Mensagem nº  055/2022  que  encaminha  o  Projeto  de  Lei  nº  5.483/2022  e  Resposta  à
Indicação nº 0255/2022 de autoria do Vereador Elísio Sgrott.  Expedientes do Legislativo
Municipal: Projeto de Lei nº 5.480/2022 de autoria do Vereador Michell Nunes; Projeto
de Lei nº 5.481/2022 de autoria dos Vereadores Bruno Pacheco da Costa e Thiago da
Rosa;  Indicação  nº  0272/2022  de  autoria  do  vereador  Matheus  Paladini  Pereira;
Indicação nº 0273/2022 de autoria do vereador Valdir Rodrigues; Indicação nº 0274/2022
de autoria do vereador Humberto Carlos dos Santos; Indicação nº 0275/2022 e 0276/2022
de autoria do vereador Bruno Pacheco da Costa; Indicações nº 0277/2022, 0278/2022,
0279/2022 e 0280/2022 de autoria do vereador Thiago da Rosa; Indicação nº 0281/2022,
0282/2022  e  0283/2022  de  autoria  do  vereador  Izar  Silveira  Duarte;  Indicação  nº
0274/2022  de  autoria  do  vereador  Edaurdo  Faustina  da  Rosa;  Proejto  de  Lei  nº
5.482/2022  de  autoria  do  Vereador  Izar  Silveira  Duarte;  Edital  de  Convocação  de
Audiência  Pública  (Alteração do Plano Diretor),  30.08.2022,  às  15:00 horas,  no IAC.
Expedientes Externos: Ofício da Lasca Mineração e Construções Ltda e Expediente do
Ministério  Público  do  Estado  de  Santa  Catarina.  Dando  continuidade  à  Sessão,  o
Presidente deu início às homenagens da noite, onde solicitou ao Secretário a leitura da Moção
de Congratulação nº 005/2022 de autoria dos Vereadores Rafael Mello da Silva, Leonir de
Souza e  Thiago da Rosa,  que congratula  o Soldado Alberto Rodrigues,  que  integra  o 34ª
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Batalhão da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, nesta cidade, por ato de bravura,
ferido gravemente em uma operação de bloqueio da PM na BR – 101, em auxílio a Polícia
Rodoviária  Federal,  durante  perseguição  a  um  veículo  com  registro  de  furto,  em  29  de
novembro de 2020. Após, o Presidente convidou o Vereador Rafael Mello da Silva, Leonir de
Souza  e  Thiago  da  Rosa,  autores  da  honraria,  para  fazer  a  entrega  do  Certificado  de
Congratulação ao homenageado. Com a palavra, o Vereador autor da Moção, Rafael Mello da
Silva,  destacou  a  importância  dos  policiais,  que  na  realidade  são  “heróis  humanos”,  que
deixam suas  casas,  suas  familiais  pela  defesa  da  integridade  de  outras  famílias.  Por  isso,
nossos  aplausos  e  sinceros  agradecimentos  a  todos  e,  em  especial,  ao  soldado  Alberto
Rodrigues, que num ato de bravura foi ferido gravemente em uma operação de bloqueio da
PM, pelo condutor de um veículo com registro de furto em fuga na BR – 101, em Imbituba.
Com a palavra,  o  Subcomandante  do 34ª  Batalhão da  Polícia  Militar  do Estado de Santa
Catarina, Major Marcelo Rodrigues, agradeceu o Presidente da Câmara Municipal de Imbituba
e demais Vereadores pelo reconhecimento ao serviço policial militar, deixando registrado o
reconhecimento  especial  ao  soldado  Alberto  Rodrigues,  que  passou  por  uma  situação  de
enfermidade, quando em serviço, foi atingido pelo condutor de um veículo com registro de
furto em fuga na BR – 101, em Imbituba.  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, Eduardo Faustina da Rosa, Elísio Sgrott, Izar Silveira Duarte, Matheus
Paladini Pereira, Michell Nunes, Rafael Mello da Silva, Renato Carlos de Figueiredo, Thiago
da Rosa e  Valdir  Rodrigues  e  ausência  justificada do Vereador  Gilberto Perieira.  Após,  o
Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 5.478/2022 que desafeta bens móveis do
Patrimônio  Público  da  Câmara  Municipal  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,
em primeira e segunda votação. Após, o Presidente solicitou a leitura do  Requerimento nº
021/2022 que requer a convocação do responsável  pelo Centro de Bem-Estar Animal
para prestar informações quanto aos serviços já realizados por esta entidade após 03
(três) anos de implantação, bem como os objetivos e serviços que serão prestados na nova
sede do Centro de Bem-Estar Animal. Em discussão, o Vereador autor Bruno Pacheco da
Costa  destacou  que  como  já  referido  na  Justificativa  da  Proposição,  trata-se  de  uma
convocação dos responsáveis pelo Centro de Bem-Estar Animal do município, para virem até
à Câmara informar as ações praticadas pelo Centro de Bem-Estar Animal até hoje, bem assim
explicar os objetivos futuros da entidade. Com a palavra, o Vereador Eduardo Faustina da
Rosa  antecipou  que  é  favorável  ao  Requerimento,  pois  tem  recebido  informações  de
cuidadores de animais no município que gostariam de ser cadastrar do Programa, mas que
encontram muitas dificuldades para realizar o referido cadastro. Por essa razão, é de suma
importância  a  Proposição do Vereador Bruno Pacheco da Costa,  para que os responsáveis
expliquem  o  desiderato.  Em  votação,  o  Requerimento  foi  aprovado,  por  unanimidade.
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Finalizada a Ordem do Dia,  o Presidente abriu espaço para  Explicações Pessoais.  Com a
palavra, o Vereador Deivid Rafael Aquino desejou um Feliz Dia dos Pais a todos os pais do
Município  de  Imbituba.  Prosseguindo,  o  Vereador  Deivid  se  reportou  ao  descaso  da
Administração  Municipal  com  a  Rua  Antônio  Jesuína  de  Nova  Brasília,  pois  há  anos  a
Administração Pública vem prometendo a drenagem e pavimentação da mesma, mas até agora
nada  foi  feito.  Por  essa  razão,  solicitou  uma  solução  urgente  por  parte  do  ente  público
municipal.  Com a palavra, o Vereador Valdir Rodrigues cumprimentou a todos os presentes,
bem assim se reportou a Indicação nº 0273/2022 de sua autoria, que visa a contratação de
médicos estrangeiros para trabalharem no Município de Imbituba. Dessarte, com a falta de
médicos  na  Rede  Municipal  de  Saúde,  o  Vereador  Valdir  busca  alternativa  para  suprir  a
demanda. E uma delas está na contratação de médicos estrangeiros. Por essa razão, solicitou
ao  Poder  Público  Municipal  o  referido  desiderato.  Com  a  palavra,  o  Vereador Matheus
Paladini Pereira  declarou que esta semana realizou alguns trabalhos, em conjunto com os
Vereadores  Eduardo  Faustina  da  Rosa  e  MIchell  Nunes,  de  fiscalização  de  processos
licitatórios realizados pela PMI. E em um deles chamou a atenção a aquisição de quinhentos
kits educacionais (livros destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de
Imbituba) pela Secretaria de Saúde do Município e não pela Secretaria de Educação, no valor
de R$ 569,640.  Entendo que foge da competência da Secretaria de Saúde adquirir livros para
pasta  da  Educação.  Por  essa  razão,  o  Vereador  Eduardo  oficiou  a  duas  (2)  Secretarias
questionando-as.  Em  resposta,  a  Secretaria  de  Educação,  informou  que  não  tinha
conhecimento da publicação do Edital de Licitação referido, bem assim esclareceu que em
nenhum momento o Setor  Pedagógico  da  Secretaria  de Educação teve  acesso ao material
licitado  e  sequer  foi  consultado  sobre  o  conteúdo  dos  kits  e  livros  adquiridos  e  que  a
quantidade licitada também não contempla todos os alunos da rede municipal de ensino. Já a
Secretaria da Saúde, respondeu que o Edital do Processo Licitatório referido foi cancelado.
Todavia, na opinião do Vereador Matheus, o Edital foi cancelado por causa da fiscalização dos
Vereadores  Matheus,  Eduardo  e  Michell.  Com  a  palavra,  o  Vereador  Michell  Nunes
parabenizou o Vereador Eduardo Faustina da Rosa por ter oficiado o Ministério Público, o
Tribunal  de  Conta  do  Estado  de  Santa  Catarina  e  a  Controladoria  do  Município  sobre  o
contrato  da  lavação  e  higienização  dos  veículos  da  Secretaria  de  Saúde,  por  suspeita  de
indícios de irregularidade e agora, novamente, ter agido para cancelar um Edital de Licitação
sobre kits e livros escolares que seriam adquiridos pela Secretaria de Saúde, mas que, em tese,
deveriam ser afetos à Secretaria de Educação, que sequer tinha conhecimento do Edital e que
nunca foi consultada sobre o teor dos kits e livros escolares. Com a palavra, o Vereador Rafael
Mello da Silva declarou que fazendo uma reflexão sobre o seu um ano de meio de mandato
como Vereador nunca mudou suas características pessoais. “E caminhado pela cidade em uma
nova missão, agora também como candidato a Deputado Estadual, pude constatar o quanto as
pessoas sabem o que acontece aqui dentro da Câmara.  Portanto,  não se enganem, com os
nossos atos dentro da CMI.” Com a palavra, o Vereador Izar Silveira Duarte destacou que

Visto do Presidente Visto do Secretário Fls.:
132

Responsável



enquanto estava ouvindo os demais Vereadores veio um pensamento sobre a educação, que
começa na família. Quando a família tem bons princípios de educação, a criança absorve esses
conceitos e os leva para toda vida. Ao contrário, quando a família é desestruturada a tendência
é que os filhos deixem a escola e a se envolver em crimes. Por fim, o Vereador Izar teceu
comentários positivos sobre o Projeto de Lei de sua autoria que visa instituir no município a
“Semana  do  Ciclista.”  Com  a  palavra,  o  Vereador  Thiago  da  Rosa  se  reportou  a  uma
Indicação de sua autoria que objetiva a instalação de placas indicativas nas ruas do Município
de Imbituba.    Com a palavra, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa cumprimentou a todos
os  presentes,  bem assim se reportou a  Indicação nº 0284/2022 de sua autoria  que pede a
pavimentação com lajotas, asfalto ou concreto da Rua DS 25 de Novembro de Nova Brasília,
onde está localizada a Creche Municipal Altona. Quanto o que já foi falado pelos Vereadores
Matheus e Michell, sobre o Edital de Licitação de kits e livros escolares pela Secretaria de
Saúde,  o  certame  foi  cancelado  a  tempo,  uma  vez  que  não  houve  consulta  à  Secretaria
competente  (Secretaria  de  Educação),  sobre  quantitativos  e  avaliações  de  equipes
multidisciplinar e pedagoga. Por essa razão, o Vereador Eduardo disse que se dá por satisfeito,
já que o equívoco foi corrido em tempo, pois a licitação foi cancelada.  Não havendo mais
oradores, passou-se ao  Momento da Presidência, onde  Presidente,  Vereador Elísio Sgrott
teceu comentários sobre a falta de médicos em todos os Municípios do Brasil e disse que em
Imbituba não é diferente. Todavia, declarou que ações estão sendo tomadas pelo ente público
municipal para sanar o problema no município.  Por fim, não havendo mais nada a tratar, o
Presidente convocou os Vereadores para a 28ª Sessão Ordinária que será levada a efeito no dia
22  de  agosto,  segunda-feira,  às  19h30min,  na  Sede  do  Poder  Legislativo,  e agradeceu  a
presença de todos. Ato contínuo, declarou encerrada, às 21h31min, a 27ª Sessão Ordinária e
solicitou ao Secretário que redigisse a Ata da mesma.

Imbituba, 15 de agosto de 2022.

                         Elísio Sgrott
                          Presidente

         Renato Carlos de Figueiredo
                 Primeiro-Secretário
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