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16 ª LEGISLATURA 

 

2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 

ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 

REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2022 

 

Às dezenove horas e quarenta minutos do dia dezenove de setembro do ano de dois mil e vinte 

dois, iniciou-se a Trigésima Primeira 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 Primeira Sessão Ordinária e solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador 

Renato Carlos de Figueiredo, a leitura da Ata da 04ª Sessão Extraordinária, da Segunda Sessão 

Legislativa, da Décima Sexta Legislatura, realizada no dia dezenove de setembro 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 Quarta Sessão Extraordinária 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 067/2022 que encaminha Projeto de 

Lei 5.488/2022 e Ofício nº 56/2022/SEFAZ. Expedientes do Legislativo Municipal: Avisos 

de Audiências Públicas nº 009/2022, 010/2022, 011/2022 e 012/2022; Projeto de Lei nº 

0535/2022 de autoria da Mesa Diretora; Indicações nº 0312/2022 e 0313/2022 de autoria 

do Vereador Matheus Paladini Pereira; Indicação nº 0314/2022 de autoria do Vereador 

Leonir de Souza; Indicações nº 0315/2022 e 0316/2022 de autoria do Vereador Gilberto 

Pereira; Indicações nº 0317/2022, 0318/2022, 0319/2022, 0320/2022 e 0321/2022 de 

autoria do Vereador Roel Antonio Ruiz; Moção de Congratulação nº 030/2022 de autoria 

do Vereador Gilberto Pereira e Ofício nº 768/2022 da ARESC. Dando continuidade à 

Sessão, o Presidente concedeu a palavra a servidora pública municipal, Débora Pires Custódio, 

para a mesma falar sobre o tema: “Reivindicações das Serventes e Merendeiras”. Com a 

palavra, a servidora cumprimentou a todos os presentes, bem assim iniciou dizendo que o 

Plano de Carreira das serventes e merendeiras do município já tramita há anos no município 

sem previsão de conclusão. Por essa razão, solicitou ajuda dos Vereadores. Continuando, 

também solicitou aumento salarial para categoria, haja vista que ganham menos de um salário 

mínimo. Por fim, solicitou também solicitou vale alimentação para categoria. 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, 
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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 0509/2022 que altera a Lei nº 846, de 02 de janeiro de 1986 que institui 

o Código de Posturas do Município de Imbituba e dá outras providências. Pela ordem, o 

Vereador autor Gilberto Pereira solicitou a retirada do Projeto, haja vista que alguns ajustes 

precisam ser realizados no Projeto para após ser deliberado em Plenário. A seguir, o Presidente 

solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 5.475/2022, que autoriza a adoção de regime de 

trabalho diferenciado para os servidores que exijam atividades contínuas durante as 24 

horas do dia, 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 023/2022 que requer ao Poder Executivo 

Municipal que informe a quantidade de protocolos de “Viabilidade para Denominação 

Social” estão em aberto: e solicita explicações ao Secretário do SEGPLAN sobre suposta 

lei que vem causando inconsistências nesses pedidos de viabilidade, segundo servidor 

lotado no SEGPLAN.   Em discussão, o Vereador autor Thiago da Rosa ratificou os termos 

da justificativa da Proposição, acrescentando que muitas denominações de ruas no município 

estão em aberto devido à inconsistência da Lei. Com a palavra, os Vereadores Gilberto Pereira, 

Bruno Pacheco da Costa, Matheus Paladini Pereira, Roel Antônio Ruiz, Humberto Carlos dos 

Santos e Elísio Sgrott parabenizaram o Vereador Thiago da Rosa pela bela iniciativa, onde, de 

um modo geral, solicitaram uma reunião urgente da Comissão que trata do tema na Câmara 

para tomar providências. Em votação, o Requerimento foi aprovado, por unanimidade. A 

seguir, o Presidente solicitou a leitura da Moção de Congratulação nº 026/2022 que 

congratula a ativista ambiental Amanda Suita de Moraes. Em discussão, não houve oradores e, 

em votação, a Moção foi aprovada, por unanimidade. A seguir, o Presidente solicitou a leitura 

da Moção de Congratulação nº 027/2022 que congratula o artista plástico Piragibe Arnold 

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

unanimidade. A seguir, o Presidente solicitou a leitura da Moção de Congratulação nº 

028/2022 que congratula o Jornalista e Atleta Alex Bondan. Em discussão, o Vereador autor 

Valdir Rodrigues solicitou aos demais Vereadores que votassem pela aprovação da Moção, 

haja vista que além de atleta e jornalista o cidadão Alex Bondan trabalha muito em prol da 

área social do Município de Imbituba. Com a palavra, o Vereador Leonir de Souza 

parabenizou o Vereador pela bela iniciativa. 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 se reportou ao Projeto de Lei 

Complementar nº 0509/2022 que foi retirado de pauta, mas por uma boa causa, pois melhorias 

serão implementadas no Projeto. Prosseguindo, o Vereador Gilberto agradeceu ao Poder 

Executivo pela licitação da pavimentação da Avenida Baleia Franca na Barra da Ibiraquera. 
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Com a palavra, o Vereador Valdir Rodrigues cumprimentou a todos os presentes, bem assim 

declarou que o Município de Imbituba esta às escuras, haja vista a falta de iluminação pública. 

Por essa razão, solicitou uma intervenção urgente do Poder Público Municipal. Com a palavra, 

o Vereador Roel Antonio Ruiz se reportou a cinco Indicações de sua autoria que visam 

melhorias no Bairro de Vila Nova. Com a palavra, o Vereador Bruno Pacheco da Costa 

parabenizou a servidora Débora Pires Custódio pela luta em prol das serventes e merendeiras 

do município. Com a palavra, o Vereador Thiago da Rosa chamou a atenção para os furtos de 

lápides no Cemitério do Mirim. Com a palavra, o Vereador Matheus Paladini Pereira disse 

que estudam comprovam que investir no esporte para a população de todas as idades faz 

economizar em outros setores. Por isso, pediu para que o município contribua com o esporte 

na formação da cidadania. Com a palavra, o Vereador Leonir de Souza se reportou sobre a 

sua Indicação que pede a volta das hortas escolares no município. Não havendo mais oradores, 

passou-se ao Momento da Presidência, onde Presidente, Vereador Elísio Sgrott, disse já há 

estudos por parte da Administração Municipal para pagamento do auxílio alimentação a todos 

os servidores municipais. Após, o Presidente convocou os Vereadores para a 32ª Sessão 

Ordinária que será levada a efeito no dia 26 de setembro, segunda-feira, às 19h30min, na Sede 

do Poder Legislativo, e agradeceu a presença de todos. Ato contínuo, declarou encerrada, às 

21h42min, a 31ª Sessão Ordinária e solicitou ao Secretário que redigisse a Ata da mesma. 

Imbituba, 19 de setembro de 2022. 

 

                         Elísio Sgrott 

                          Presidente 

         Renato Carlos de Figueiredo 

                 Primeiro-Secretário 

 


