
16 ª LEGISLATURA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2022

Às dezenove horas e trinta e três minutos do dia sete de fevereiro do ano de dois mil e vinte
dois, iniciou-se a 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  verificou  o  quórum regimental,  registrando  as  presenças  dos
seguintes Vereadores: Bruno Pacheco da Costa, Deivid Rafael Aquino, Eduardo Faustina da
Rosa, Elísio Sgrott, Gilberto Pereira, Humberto Carlos dos Santos, Matheus Paladini Pereira,
Michell Nunes, Rafael Mello da Silva, Renato Carlos de Figueiredo, Thiago da Rosa e Valdir
Rodrigues, e a ausência, justificada por motivo de saúde, do Vereador Leonir de Sousa. Após a
verificação do quórum regimental, o Presidente declarou aberta a Segunda Sessão Ordinária e
solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Renato Carlos de Figueiredo, a leitura da Ata da
Primeira  Sessão  Ordinária,  da  Segunda  Sessão  Legislativa,  da  Décima  Sexta  Legislatura
realizada no dia primeiro de fevereiro do ano de dois mil e vinte dois. Pela ordem, o Vereador
Bruno Pacheco da Costa requereu a dispensa da leitura da Ata.  Em discussão,  não houve
oradores e, em votação, o requerimento verbal formulado pelo Vereador  Bruno Pacheco da
Costa foi aprovado. Na sequência, o Presidente colocou em votação a Ata da 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  Executivo
Municipal: Mensagem nº 012/2022 que encaminha o Projeto de Lei nº 5.427/2022 que
Ratifica o Protocolo de Intenções e Autoriza o Ingresso do Município de Imbituba no
Consórcio  Interfederativo  Santa  Catarina  -  Cincatarina  e  dá  outras  providências;  e
Ofício  SEASH  nº  06/2022.  Expedientes  do  Legislativo  Municipal:  Projeto  de  Lei  nº
5.425/2021 de autoria do Vereador Leonir de Sousa, que Institui a Semana Municipal de
Conscientização  sobre  os  TDAH e  dá  outras  providências;  5.426/2021  de  autoria  do
Vereador  Thiago  da  Rosa,  que  Institui  o  Dia  Municipal  de  Conscientização  e
Enfrentamento da Fibromialgia no Município de Imbituba, e dá outras providências;
Requerimento nº 1/2022 de autoria do Vereador Eduardo Faustina da Rosa;  Indicação
nº 015/2022 de autoria do Vereador Gilberto Pereira; Indicações nº 016/2022 e 018/2022
de autoria do Vereador Matheus Paladini  Pereira;  Indicação nº  17/2022 do Vereador
Leonir de Sousa, Indicações nº 19/2022, 20/2022 e 21/2022 do Vereador Thiago da Rosa; e
Indicação  nº  22/2022  do  Vereador  Michell  Nunes.  Expedientes  Externos:  Ofício
MPC/GPG nº 8/2022 do Ministério Público de Contas de Santa Catarina;  Circular nº
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02/2022 do Conselho de Autoridade Portuária do Porto de Imbituba. Dando continuidade
à Sessão, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, e solicitou a leitura da Projeto de Lei
nº 5.419/2022, que Revoga a Lei nº 5.183, de 04 de janeiro de 2021, que Dispõe sobre a
obrigatoriedade de licenciamento e  emplacamento no Município de Imbituba dos  veículos
locados para prestarem serviços ao Poder Público Municipal, e dá outras providências. Em
consulta ao Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Vereador Eduardo Faustina da
Rosa, este comunicou que a comissão exarou parecer favorável ao projeto quanto aos quesitos
constitucionalidade  e  legalidade.  Em  discussão,  o  Vereador  Renato  Carlos  de  Figueiredo
informou que iria se abster da votação por não concordar com a revogação da Lei 5.183/2021,
mas  que,  mesmo não concordando  com  algumas  situações,  é  da  opinião  que  decisões  da
justiça devem ser respeitadas; também ressaltou os benefícios para o cofre público municipal
se a lei  5.183/2021 permanecesse vigorando, já que a fatia  municipal do IPVA ficaria em
Imbituba; e finalizou trazendo os exemplos dos municípios de  São José e Joinville, cidades
catarinenses em que vigoram leis que exigem do poder público só contratar com empresas de
locação de veículos com licenciamento e emplacamento no município. O Vereador  Eduardo
Faustina da Rosa informou que é favorável a revogação e lembrou que o projeto que originou
a Lei  5.183/2021,  teve  parecer  pela  inconstitucionalidade  na  CCJ,  mas  que  o  parecer  foi
derrubado e o projeto aprovado em Plenário. O Vereador Matheus Paladini Pereira informou
que iria se abster de votar, pois não concordava, mas que decisão judicial deve ser cumprida
para evitar pagamento de multas pelo Município. O Vereador  Gilberto Pereira informou que
também iria se abster  de votar,  pois não concordava com a revogação da lei.  O Vereador
Michell Nunes informou que era favorável a revogação, pois acredita que a lei em questão
interfere na competitividade, dificultando a contratação com valores mais atrativos por limitar
o interesse na participação de empresas. O Vereador Thiago da Rosa opinou que a princípio é
contrário a revogação mas que, para atender ao Tribunal de Contas e evitar penalidades ao
município,  votaria  pela  revogação.  O  Vereador  Deivid  Rafael  Aquino informou  que  seria
favorável à revogação para evitar as multas diárias para o município.  Da mesma forma, o
Vereador  Humberto  Carlos  dos  Santos  informou  que  seria  favorável  a  revogação  da  lei
5.183/2021.  Em votação o  Projeto de Lei nº 5.419/2022 foi aprovado pela maioria, com as
abstenções dos Vereadores  Renato Carlos de Figueiredo,  Gilberto Pereira,  Matheus Paladini
Pereira e  Bruno Pacheco da Costa.  O Presidente solicitou a  leitura do Projeto de Lei  nº
5.402/2021,  que  Desafeta  Bens  Móveis  do  Patrimônio  Público  da  Câmara  Municipal  de
Imbituba e dá outras providências. Em consulta à Comissão de Constituição e Justiça e à
Comissão  de  Finanças  e  Orçamento,  estas  informaram  que  os  pareceres  de  ambas  eram
favoráveis à tramitação do projeto. E, em não havendo oradores para a discussão, o Projeto de
Lei nº 5.402/2021 foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade. O Presidente
solicitou a leitura da Projeto de Lei nº 5.403/2021, que Denomina Praça Sant’Anna a praça
pública situada no núcleo histórico de Vila Nova, neste município de Imbituba-SC. O Vereador
Eduardo Faustina da Rosa, autor da proposição, solicitou a leitura da Exposição de Motivos do
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projeto, no que foi atendido. O Presidente, Vereador Elísio Sgrott, consultou então a Comissão
de Constituição e Justiça e esta comunicou a todos que o parecer foi favorável à tramitação do
projeto. Em discussão, o vereador Eduardo Faustina da Rosa ressaltou a importância da leitura
da Exposição de Motivos do Projeto de Lei e esclareceu sobre a necessidade da aprovação do
projeto, já que por um erro na lei de denominação de vias do bairro Vila Nova, no ano de
2010, a lei que denominava a “Praça Sant’Anna” da Vila Nova foi revogada.  Em votação o
Projeto de Lei nº 5.403/2021 foi aprovado por unanimidade. Finalizada a Ordem do Dia, o
Presidente abriu espaço para Explicações Pessoais. Com a palavra, o Vereador Deivid Rafael
Aquino cumprimentou todos os presentes e informou que no início de 2020 a Prefeitura de
Imbituba criou o Comitê de Vacinação para manter a transparência do esquema de vacinação
e,  como a população está vacinada de maneira rápida,  o Prefeito convidou o Comitê para
passar a discutir os repasses do Executivo para o Hospital São Camilo, sendo que na última
quarta-feira reuniram-se na Prefeitura o Prefeito, Sr. Rosenvaldo, a Secretária da Saúde, Sra.
Graciela Weimes Ribeiro, este vereador, como membro da Comissão de Saúde da Câmara, Sr.
Moacir dos Santos Vinci, do Observatório Social, Sra. Maria de Lourdes Pires, do Conselho
Municipal de Saúde, Sra. Jaqueline, Secretária Executiva do Prefeito, Sra. Luciene, Diretora
do Hospital São Camilo e as Doutoras Josiane e Maria Ivone. Informou ainda que as reuniões
serão  quinzenais  e  além  de  discutir  sobre  repasses,  será  dada  atenção  às  reclamações,
principalmente  as  recorrentes.  Para  finalizar,  o  Vereador  Deivid  disse que  o  Hospital  São
Camilo comunicou que as sete pessoas internadas na UTI por COVID não receberam vacina.
Com a palavra o Vereador Matheus Paladini Pereira cumprimentou a todos e questionou a
execução de obras de calçadas no Arroio, que tiveram início entre os anos de 2020 e 2021,
mais precisamente em um trecho na Rua Ataíde Manoel da Rosa, sendo que verificando o
projeto  junto  a  SEGPLAN,  não  se  prevê  uma  descontinuação  na  calçada  construída.
Prosseguindo em sua fala, o Vereador Matheus cobrou que a obra seja executada seguindo o
projeto, ainda mais tendo em vista que o trecho sem calçamento é em frente a uma Escola e ao
Posto de Saúde.  Outra  situação levantada pelo vereador  foi  a dos andarilhos/mendigos na
cidade, que vem escutando reclamações de pessoas que estão sendo ofendidas e xingadas por
estes,  principalmente próximo à sinaleira  e  supermercados.  Cobrou que o município tome
providências, que faça um levantamento/cadastro desses moradores de rua, para ver quem são
essas pessoas, e se são idôneas. Finalizou enfatizando que os moradores de rua têm direito de
ir  e vir,  mas não de ofender e agredir  os transeuntes.  Com a palavra o  Vereador Michel
cumprimentou  a  todos  e falou  sobre  a  indicação  22/2022  de  sua  autoria,  que  solicita  à
prefeitura a atualização dos endereços de Imbituba junto à empresa Google, utilizando-se da
ferramenta  de  georeferenciamento  Geo  Data  Upload.  Informou  que  o  Vereador  Lenon
apresentou indicação similar no ano de 2021, sendo a diferença que com essa nova indicação
foi apresentada uma solução para o problema, que é esta plataforma que faz todo o trabalho de
atualização do sistema junto ao órgão publico. Disse ainda que essa solicitação é em virtude de
problemas enfrentados por moradores de alguns bairros de Imbituba para receber entregas por
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aplicativos, e que na semana passada falou com Secretária da SEGPLAN, Sra. Isabela, e foi
informada sobre esta plataforma gratuita. Ainda destacou a “Smartcities” que usa tecnologia a
favor do crescimento inteligente,  utilizando-se de dados geográficos que servem comopara
muitas iniciativas inovadoras que facilitam a vida de todo munícipe. Ainda com a palavra, o
Vereador  Michell  questionou  os  R$  455.499,50  previstos  para  o  gasto  com  serviço  de
movimentação da terra nas praias de Imbituba, objetivando evitar a proliferação de bactérias
no  solo  que  causam  doenças  aos  banhistas,  disse  ainda  que  a  prioridade  nos  gastos  do
município deveriam ser em itens básicos como chuveiros e banheiros nas praias. O vereador
finalizou sua fala destacando o Plano 1000 do Governo de Santa Catarina, que foi aderido pelo
município, e que renderá em torno de R$ 45 milhões em investimentos para Imbituba. Com a
palavra o  Vereador Valdir Rodrigues  cumprimentou a todos e informou que o serviço de
Hemodiálise está cada vez mais próxima de chegar Imbituba, mas que sentiu a falta de convite
para conversar com o Secretário de Saúde do Estado, Senhor André Motta Ribeiro, que esteve
em Imbituba na última semana. Também cobrou melhorias no cemitério do Mirim, com a
contratação de zelador. Finalizando, o vereador Valdir reiterou o pedido de instalação de uma
lotérica no bairro Vila Nova, que os órgãos de imprensa e os vereadores ajudem no pedido à
Caixa  Econômica  Federal,  e  que  vem sendo  cobrado  pelos  moradores  do  bairro.  Com a
palavra o Vereador Eduardo Faustina da Rosa cumprimentou todos os presentes e destacou
o ofício nº 6/2022 encaminhado pela Secretaria de Assistência Social, que foi lido no Grande
Expediente, trazendo as ações realizadas pela secretaria em favor das pessoas em situação de
vulnerabilidade social, e que o assunto vem ao encontro do abordado pelo Vereador Matheus:
a situação dos moradores de rua em nosso município. Disse que esse é um assunto recorrente
desde a legislatura passada, e que o poder público deve criar políticas para solucionar essa
situação, com ações que deem apoio a essas pessoas, com a criação de espaço que sirva como
casa de passagem, por exemplo. Outro assunto abordado pelo vereador Eduardo foi a falta de
uma lotérica  na  Vila  Nova,  pois  existe  ainda  uma  grande  parcela  da  população  que  não
utilizar-se de aplicativos para pagamento de boletos; e que essa é uma cobrança recorrente da
Câmara de Vereadores. Para finalizar, defendeu o serviço de movimentação da areia nas praias
de  Imbituba,  que  tem  por  finalidade  evitar  a  proliferação  de  bactérias  e  outros
microorganismos que podem causar doenças aos banhistas. Informou que outros municípios
catarinenses  utilizam-se  desse  serviço,  como  exemplo,  Piçarras,  Bombinhas  e  Balneário
Camboriú.  Finalizou  elogiando  a  atuação  do  Secretário  de  Turismo  de  Imbituba,  Senhor
Henrique Mello, e que este têm portas abertas com os governos federal e estadual.  Com a
palavra o  Vereador Thiago da Rosa cumprimentou todos os presentes,  e iniciou sua fala
agradecendo ao Secretário Téo pela limpeza no cemitério da Vila Nova, a pedido do vereador
Lennon. Destacou que o cemitério tanto do Mirim quanto o da Vila Nova estão desorganizados
pela falta de espaço para novos sepultamentos, e que a exemplo disto sepultou seu pai há
meses em um lugar bastante estreito. Que em março do ano passado pediu um estudo para que
fosse colocado um novo cemitério em Imbituba. Elogiou o responsável do serviço funerário,
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Senhor Arlei, que este utiliza seu carro próprio e abastece com seu dinheiro, porque o serviço
funerário não tem veículo para conseguir fazer o seu trabalho. Mencionou que conseguiu,
juntamente com o vereador Deivid o almoxarifado, o banheiro que está em construção, e a sala
administrativa. Lembrou ainda que,  por causa de uma denúncia,  não se pode mais utilizar
herbicidas nos cemitérios, e que não consegue entender esse tipo de denúncia, que existem
outras coisas mais importantes com que se preocupar e fiscalizar. Elogiou também o Sorriso,
responsável pela limpeza na Nova Brasília, Mirim, Morro do Mirim e Malaquias,  pois está
sempre levando o pessoal para roçar o cemitério. Falou também sobre o sistema Geomais, que
este sistema trará mais desenvolvimento, agilidade e atualização do cadastro do município,
porque muitos munícipes não sabem que seu terreno não está cadastrado corretamente. Dessa
maneira,  remotamente,  o  profissional  já  vai  saber,  acabando  com  as  imensas  filas  nos
corredores da Prefeitura. Mencionou que esteve na comunidade de São Tomás, onde fizeram
uma panfletagem sobre a conscientização contra as queimadas de lixos nos terrenos baldios.
Pediu que o executivo tenha muito carinho com a referida comunidade. Por fim falou de duas
indicações. Uma solicitando duas roçadeiras para praça do Mirim, agora Praça Sant’Ana do
Mirim, sendo que o Secretário de obras já colocou em licitação. E outra sobre a melhoria na
vaga PCD no estacionamento em frente à Prefeitura de Imbituba, que está na areia. Assim
quando chega um cadeirante para estacionar o seu veículo não consegue se locomover porque
a cadeira de roda fica atolada, solicitando a pavimentação do estacionamento da prefeitura de
Imbituba.  Lembrou que dia 14 inicia o ano letivo na rede pública de ensino,  mandou um
abraço e  desejou que  Deus abençoe os  professores  neste  ano letivo.  Mandou abraço para
Secretária de Assistência Social acreditando ter ocorrido um equívoco na sua fala, pois não
falou  mal  do  trabalho  da  secretaria,  mas  apenas  pediu  a  união  dos  vereadores  para  mais
políticas sociais. Agradeceu a todos os vereadores. Não havendo mais nada a tratar, passou-se
ao  Momento  da  Presidência.  O  Presidente  da  Câmara  de  Imbituba,  Vereador Elísio
Scrott,  iniciou  falando  que,  a respeito  do  que  foi  mencionado  pelos  vereadores  Michell,
Eduardo e Thiago sobre o sistema geomais, a prefeitura de Imbituba está desenvolvendo uma
licitação para o sistema informatizado para o processamento de dados, que hoje é realizado
pela empresa Betha de Criciúma. Através deste processo será sabido qual a empresa vencedora
do certame que dará continuidade. Que esse edital foi muito bem construído, a fim de que esse
sistema “converse” com o sistema de cadastro, que é o Geomais. Ressaltou que são empresas
distintas e que por problemas comerciais está havendo dificuldade de conversação entre elas.
Que, quando secretário da SEGPLAN, queria ter desenvolvido essa licitação no ano passado.
Mas somente após essa licitação a SEGPLAN irá desenvolver outra licitação para a parte de
cadastro imobiliário, a fim de que este sistema  seja compatível com o sistema tributário da
prefeitura. Destacou que é uma necessidade e que irá funcionar dentro dessa integração. E
assim, haverá a disponibilização para os usuários que hoje está complicado. Sobre a questão
explanada pelo vereador Matheus, sobre a calçada que está faltando no Arroio, informou que
ali será construído um recuo para ônibus, justamente em frente ao Posto de Saúde Unidade
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Básica e Escola Municipal. Por isso aquela falha momentânea, informando que o engenheiro
daquela obra é o Luiz Luan da Costa. Sobre a questão levantada pelos vereadores Michell e
Eduardo sobre os tratores na praia, que o serviço já existe em vários municípios, que mitiga os
riscos à saúde, devendo ser levado em consideração quanto vale uma vida humana. Lembrou
que quando seu filho mais velho era jovem, na faixa dos 14 anos, perdeu um colega na Vila
Nova, filho do Dr. Paulo Prudêncio porque estava com uma lesão no braço, estava surfando,
pegou uma bactéria ocasionando uma infecção generalizada, e que esse é um exemplo que
precisa  ser  levado  em consideração.  Convidou  todos  os  vereadores  a  prestigiarem,  nesta
quarta-feira, 9 de fevereiro, às 15 horas, a primeira sessão ordinária dos vereadores mirins. Por
fim falou que presenciou a assinatura na data de hoje do Plano Mil, e que estavam presentes o
Prefeito,  o Vice-prefeito,   o Governador,  alguns deputados,  como o líder  do governo José
Miltom, e o diretor-presidente do Porto. Por fim, destacou que na última sexta-feira esteve
reunido com o deputado estadual José Milton Scheffer, que é líder do governo na Assembleia,
com a bancada dos progressistas, o Vice-prefeito Clésio, e o diretor do Porto, onde foi tratado
de vários investimentos para Imbituba e da importância do Plano Mil. Que realmente são R$
45.000.000,00 para Imbituba nos próximos cinco anos, sendo R$ 9.000.000,00 por ano para
investimentos para obras estruturantes. Disse que teve a oportunidade de ver um esboço do
pré-projeto de revitalização do acesso sul, contendo a ciclovia no lado oeste ao longo de todo
percurso. Destacou que o projeto está ficando muito bom e que contemplará quatro interseções
de bairros e baias de recuos para os ônibus. Convidou todos os vereadores para inauguração na
Abraser (Condomínio Nova Brasília), nos próximos dias 17 e 18, a partir das 18 horas.  Ato
contínuo, o Presidente convocou os Vereadores para a 3ª Sessão Ordinária que será levada a
efeito  no  dia  14  de  fevereiro  de  2022,  segunda-feira,  às  19h30min,  na  Sede  do  Poder
Legislativo onde agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 2ª Sessão Ordinária,
onde solicitou ao Secretário que redija a Ata da mesma.

Imbituba, 07 de fevereiro de 2022.

Elísio Sgrott
                               Presidente

Renato Carlos de Figueiredo
Primeiro-Secretário
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