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16 ª LEGISLATURA 

 

2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 

ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 

REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2022 

 

Às dezenove horas e trinta minutos do dia doze de setembro do ano de dois mil e vinte dois, 

iniciou-se a Trigésima 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 

Trigésima Sessão Ordinária e solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Renato Carlos de 

Figueiredo, a leitura da Ata da 29ª Sessão Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa, da 

Décima Sexta Legislatura, realizada no cinco de setembro 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 Nona Sessão Ordinária da Segunda Sessão Legislativa, da Décima 

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 065/2022 que encaminha Projeto de 

Lei Complementar nº 0534/2022 e Mensagem nº 066/2022 que encaminha Projeto de Lei 

5.475/2022 e Resposta à Indicação nº 0295/2022 de autoria do Vereador Gilberto Pereira. 

Expedientes do Legislativo Municipal: Aviso de Audiência Púbica nº 008/2022; Aviso de 

Audiência Púbica nº 009/2022; Edital de Convocação CMI nº 04/2022; Portaria 

CMI/LEG nº 012/2022; Edital CMI 001/2022 (Programa Aprendiz no Legislativo); 

Projeto de Lei nº 5.487/2022 de autoria do Vereador Humberto Carlos dos Santos; 

Requerimento nº 0023/2022 de autoria do Vereador Thiago da Rosa; Indicação nº 

0308/2022 de autoria do Vereador Humberto Carlos dos Santos; Indicação nº 0309 de 

autoria de todos os Vereadores da CMI; Indicações nº 0310/2022 e 0311/2022 de autoria 

do Vereador Leonir de Souza; Emenda nº 001/2022 ao Projeto de Lei nº 5.483/2022 de 

autoria do Vereador Valdir Rodrigues e Convite da para participação Summit Eventos 

2022. Dando continuidade à Sessão, o Presidente concedeu a palavra Coordenadora do 

Instituto Ecosurf de Santa Catarina, Senhora Amanda Suita, para a mesma falar sobre o tema: 

“Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias”. Com a palavra, a coordenadora declarou que 

ações alusivas ao dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias vão reunir voluntários no próximo 

final de semana em balneários de Imbituba e Garopaba. Grupos, associações locais e 

voluntários irão realizar, no próximo final de semana, o 9º Dia Mundial de Limpeza de Rios e 
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Praias no Município de Imbituba. O evento, que preza pela conscientização e conservação das 

águas, ocorre de forma simultânea em 13 balneários da Capital Nacional d Baleia Franca. 

Coordenada pelo Instituto Ecosurf Santa Catarina desde do ano de 2014 no município, a ação 

voluntária global, ocorrerá no sábado e domingo e visa a despoluição e pesquisa de 

monitoramento de resíduos sólidos. Já em todo planeta, o evento é realizado desde 1986, 

iniciada pela Ocean Conservancy. Através de uma parceria com a Cooperativa de Catadores de 

Materiais Recicláveis de Imbituba (Cooperzimba), será analisada, pelo segundo ano 

consecutivo, a porcentagem de resíduos sólidos que realmente é reciclada e a que vai para o 

aterro sanitário. No ano passado, de uma tonelada e meia do que foi retirado das praias, 

somente 18% estava apto para ser destinado para reciclagem. O restante foi encaminhado para 

o aterro sanitário. “Esse ano também vamos destinar alguns resíduos para algumas entidades, 

como tampinhas de plástico para a causa da Proteção Animal, os lacres de metal para ajudar a 

Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESP) de Tubarão conseguir comprar 

uma cadeira anfíbia (cadeira para banhistas com deficiência) para Imbituba, e as bitucas de 

cigarro para um projeto de arte e educação que está sendo desenvolvido com a empresa 

Trenchtows. Espero que a campanha ajude a conscientizar sobre a importância de repensar 

nossos hábitos e começar a colaborar com mudanças e criação de iniciativas que tragam 

soluções sustentáveis para que possamos todos viver em harmonia com o planeta. Participe e 

faça parte dessa rede por Mares Limpos. Junte-se a nós”, convidou a ativista ambiental.  

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, Gilberto Pereira, Humberto Carlos dos Santos, Leonir de Souza, 

Matheus Paladini Pereira, Michell Nunes, Rafael Mello da Silva, Renato Carlos de Figueiredo, 

Thiago da Rosa e Valdir Rodrigues. Após, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei 

Complementar nº 0529/2022 que altera o Plano Regulador e do Uso do Solo configurado 

no Mapa 11 da Lei Complementar nº 2.623, de 19 de março de 2005, que instituiu o 

Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Imbituba – PDDSI, e dá outras 

providências, bem assim da Emenda nº 01/2022 apresentada ao Projeto. O Presidente 

consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação da Emenda. Em 

discussão, o Vereador Michell Nunes disse que a Emenda visa atender o empreendedor de 

forma pontual, sem afetar o entorno da área requerida pelo empreendedor. Com a palavra, o 

Vereador Humberto Carlos dos Santos comungou do mesmo entendimento do Vereador 

Michell. Com a palavra, o Vereador Gilberto Pereira também entendeu que como não veio 

uma justificativa plausível para mudança no entorno da área requerida pelo empreendedor, 

disse que por isso votará pela aprovação da Emenda. Com a palavra, o Vereador Roel Antonio 

Ruiz parabenizou o empreendedor – Presidente do Grupo Lider Atacadista, José Carlos H. 

Esser, presente na Sessão, por acreditar e investir no Município de Imbituba. Em aparte, o 

Vereador Gilberto Pereira voltou atrás e disse que votará contrário a Emenda, por nesse 

segundo entendimento, que se ocorrer muita demora na revisão do Plano Diretor esta parte já 
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fica readequada ao que foi requerido pelo Presidente do Grupo Lider Atacadista, José Carlos 

Esser. Em votação, a Emenda foi aprovada, por maioria, com voto pela rejeição da Emenda do 

Vereador Gilberto Pereira. A seguir, o Presidente consultou as Comissões que se manifestaram 

favoráveis à tramitação do Projeto com a Emenda já aprovada. Em discussão, o Vereador 

Valdir Rodrigues, Deivid Rafael Aquino, Gilberto Pereira, Elísio Sgrott, Rafael Mello da Silva, 

Matheus Paladini Pereira, Michell Nunes, Thiago da Rosa, Roel Antonio Ruiz e Leonir de 

Souza parabenizaram o Presidente do Grupo Lider Atacadista, José Carlos H. Esser, presente 

na Sessão, por trazer para o Município de Imbituba mais uma unidade do Lider Atacadista, 

que vai gerar mais de 150 empregos diretos para a cidade. Em votação, o Projeto foi aprovado, 

por unanimidade, em primeira e segunda votação. Após, o Presidente solicitou a leitura do 

Projeto de Lei Complementar nº 0531/2022, que altera a redação da Lei Complementar 

nº 2.623, de 19 de março de 2005 e dá outras providências. O Presidente consultou as 

Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação do Projeto. Em discussão, o Vereador 

os Vereadores Michell Nunes e Thiago da Rosa chamaram a atenção para horário inapropriado 

- leia-se horário de trabalho da maioria dos munícipes em que foi realizada a Audiência 

Pública referente ao Projeto em discussão, dia 30/08/2022, às 15:00 horas. Portanto, 

solicitaram que as próximas Audiências Públicas sejam realizadas em horários que os 

munícipes possam participar. Com a palavra, o Vereador Elísio Sgrott disse que a referida 

Audiência Pública foi realizada fora do prédio da Câmara e dos horários habituais, em virtude 

do Plenário da Câmara estar passando por reforma. Em votação, o Projeto foi aprovado, por 

unanimidade, em primeira e segunda votação. Após, o Presidente solicitou a leitura do Projeto 

de Lei Complementar nº 0533/2022, que institui o Prêmio SOMAR a ser concedido aos 

servidores que especifica e dá outras providências, bem como da Emenda apresentada ao 

Projeto. O Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação da 

Emenda. Em discussão, o Vereador Humberto Carlos dos Santos disse que a Emenda visa 

estender o Prêmio Somar ao décimo terceiro proporcional ao servidor beneficiado com o 

Prêmio SOMAR. Em votação, a Emenda foi aprovada, por unanimidade. A seguir, o 

Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação do Projeto 

com a Emenda já aprovada. Em discussão, os Vereadores Roel Antônio Ruiz, Deivid Rafael 

Aquino, Leonir de Souza, Bruno Pacheco da Costa, Matheus Paladini Pereira, Thiago da Rosa, 

Elísio Sgrott, Renato Carlos de Figueiredo, Rafael Mello da Silva, Gilberto Pereira e Michell 

Nunes parabenizaram os professores beneficiados pelo Prêmio SOMAR, que visa incentivar 

os professores assíduos da Rede Municipal de Ensino. Em votação, o Projeto foi aprovado, por 

unanimidade, em primeira e segunda votação. Após, o Presidente solicitou a leitura do Projeto 

de Lei nº 5.480/2022, que inclui o capítulo IV-A e art. 16-A na Lei nº 5.010, de 17 de abril 

de 2019, que “Dispõe sobre os padrões urbanísticos e ambientais, para instalação de 

Infraestrutura de Suporte para recepção de rádio, televisão, telefonia, telecomunicação 

em geral e outros sistemas transmissores ou receptores de radiação eletromagnética não 

ionizante, no Município de Imbituba e dá outras providências. O Presidente consultou as 
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Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação do Projeto. Em discussão, o Vereador 

Michell Nunes declarou que uma nova tecnologia está chegando (Tecnologia 5G) no País e 

para tanto uma readequação na Lei de Antenas é uma das condições para a instalação da 

referida tecnologia. Por essa razão, a proposta do Projeto e destinada para esse desiderato 

(readequar a Lei das Antenas no Município de Imbituba). Com a palavra, os Vereadores Valdir 

Rodrigues, Matheus Paladini Pereira e Deivid Rafael Aquino parabenizaram o autor do Projeto 

Vereador Michell Nunes pela bela iniciativa. Em votação, o Projeto foi aprovado, por 

unanimidade, em primeira e segunda votação. A seguir, o Presidente solicitou a leitura do 

Projeto de Lei nº 5.482/2022, que institui no Município de Imbituba “A Semana 

Municipal do Ciclista” e dá outras providências, bem assim da Emenda apresentada ao 

Projeto. O Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação da 

Emenda. Em discussão, não houve oradores e, em votação, a Emenda foi aprovada, por 

unanimidade, em primeira e segunda votação. Após, o Presidente consultou as Comissões que 

se manifestaram favoráveis à tramitação do Projeto com a Emenda já aprovada. Em discussão, 

o Vereador autor Thiago da Rosa destacou que o Projeto visa além de incentivar o exercício 

físico também visa incentivar este meio de transporte com políticas públicas voltadas ao 

ciclismo. Em votação, o Projeto foi aprovado, por unanimidade, em primeira e segunda 

votação. A seguir, o Presidente solicitou a leitura da Moção de Congratulação nº 0025/2022 

que congratula o engenheiro ambiental e mestre em construções sustentáveis Felipe Hoffmann 

de Oliveira. Em discussão, não houve oradores e, 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 Gilberto Pereira agradeceu a CCR – Via Costeira pela 

demarcação e indenizações dos imóveis que confrontam com a BR – 101. Prosseguindo, o 

Vereador Gilberto agradeceu a Secretaria de Saúde pela atenção que está sendo dada a Região 

Norte do Município de Imbituba na área da saúde. Por fim, o Vereador Gilberto solicitou ao 

Presidente da CMI mais agilidade em seu Projetos que estão há mais de seis meses tramitando 

na casa. Com a palavra, o Vereador Humberto Carlos dos Santos solicitou urgência no 

mapeamento das áreas de preservação permanente no Município de Imbituba para que 

empresas que atuam no serviço público (fornecimentos de energia elétrica, saneamento básico 

e água) do município possam entregar os serviços públicos referidos aos munícipes. Com a 

palavra, o Vereador Valdir Rodrigues demonstrou toda a sua indignação contra o serviço da 

diretoria municipal de trânsito do município com relação a quantidade de multas aplicadas aos 

munícipes. Com a palavra, o Vereador Matheus Paladini Pereira teceu comentários 

negativos sobre a manutenção da calha da aguada (Vila Alvorada), onde uma denúncia ao MP 

já foi encaminhada pelo Vereador Matheus. Com a palavra, o Vereador Roel Antônio Ruiz 

agradeceu a todos que propiciaram que o Vereador Roel ocupasse novamente uma cadeira na 

CMI. Com a palavra, o Vereador Thiago da Rosa se reportou sobre o sucesso do 5º passeio 

ciclístico (400 bicicletas) que ocorreu na Praça do Mirim (Desafios das Lagoas). Com a 

palavra, o Vereador Bruno Pacheco da Costa teceu comentários negativos sobre a demora na 
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reforma do Ginásio Da Escola Basileu José da Silva de Vila Nova. Por isso, solicitou urgência. 

Não havendo mais oradores, passou-se ao Momento da Presidência, onde Presidente, 

Vereador Elísio Sgrott, parabenizou a ativista ambiental Amanda Suita pela defesa em prol 

do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias no Município de Imbituba. Após, o Presidente 

convocou os Vereadores para a 4ª Sessão Extraordinária que será levada a efeito no dia 19 de 

setembro, segunda-feira, às 18h30min, na Sede do Poder Legislativo, e agradeceu a presença 

de todos. Ato contínuo, declarou encerrada, às 23h16min, a 30ª Sessão Ordinária e solicitou ao 

Secretário que redigisse a Ata da mesma. 

Imbituba, 12 de setembro de 2022. 

 

                         Elísio Sgrott 

                          Presidente 

         Renato Carlos de Figueiredo 

                 Primeiro-Secretário 

 


