
16 ª LEGISLATURA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2022

Às dezenove horas e trinta minutos do dia três de outubro do ano de dois mil e vinte dois,
iniciou-se a Trigésima Terceira 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  Terceira Sessão  Ordinária  e  solicitou  ao  Primeiro  Secretário,  Vereador  Renato
Carlos de Figueiredo, a leitura da Ata da 32ª Sessão Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa,
da Décima Sexta Legislatura, realizada no dia vinte seis de setembro do ano de dois mil e
vinte dois. Pela ordem, o Vereador  Deivid Rafael Aquino requereu a dispensa da leitura da
Ata. Em discussão, não houve oradores e, em votação, o requerimento verbal formulado pelo
Vereador Deivid Rafael Aquino foi aprovado. Na sequência, o Presidente colocou em votação
a Ata da Trigésima Segunda 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 069/2022 que encaminha Projeto de
Lei nº 5.489/2022; Mensagem nº 070/2022 que encaminha Projeto de Lei nº 5.490/2022;
Resposta  às  Indicações  nº  0215/2022  e  0464/2022  de  autoria,  respectivamente,  do
Vereadores  Deivid  Rafael  Aquino  e  Gilberto  Pereira.  Expedientes  do  Legislativo
Municipal:  Avisos  de  Audiências  Públicas  nº  009/2022  e  011/2022;  Projetos  de  Leis
Complementar nº 0537/2022 e 0538/2022 de autoria da Mesa Diretora; Requerimento nº
0025/2022 de autoria do Vereador Matheus Paladini Pereira; Requerimento nº 0026/2022
de autoria do Vereador Elísio Sgrott; Indicações nº 0331/2022, 0332/2022 e 0333/2022 de
autoria do Vereador Humberto Carlos dos Santos; Indicações nº 0334/2022 e 0335/2022
de  autoria  dos  Vereador Valdir  Rodrigues  e  Indicação  nº  0336/2022   de  autoria  do
Vereador Matheus Paladini Pereira. Dando continuidade à Sessão, o Presidente concedeu a
palavra ao médio veterinário responsável pelo Centro do Bem Estar Animal do Município de
Imbituba, Dr. Emanuel Matos, para falar sobre o tema: “Ações Desenvolvidas pelo Centro de
Bem Estar Social no Município de Imbituba.”. Com a palavra, o médico veterinário declarou
que o controle populacional de cães e gatos diminui a incidência de doenças e de brigas entres
os animais.  O controle populacional de cães e gatos,  além de interferir,  positivamente,  na
redução de animais de rua, também diminui a incidência de doenças, de brigas entre cães e
gatos, bem como favorece a promoção da saúde pública. “Diversas zoonoses soa controladas
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com a redução da população de animais de rua, acumuladores e outros. Essa redução reflete
em um menor custo para o Sistema Único de Saúde – SUS, que pode despender recursos para
outras doenças, inclusive, de maior complexidade. Por fim, o profissional mostrou os números
de animais castrados desde do ano de 2018, os quais somam 4.806 animais esterilizados até o
hoje 03.10.2022. 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, Elísio
Sgrott,  Gilberto Pereira,  Humberto Carlos dos Santos,  Leonir  de Souza,  Matheus Paladini
Pereira, Michell Nunes, Rafael Mello da Silva, Renato Carlos de Figueiredo, Roel Antônio
Ruiz, Thiago da Rosa e Valdir Rodrigues. Após, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de
Lei  Complementar  nº  534/2022  que  dispõe  sobre  a  Gestão  Democrática  do  Ensino
Público  Municipal  de  Imbituba  e  dá  outras  providências,  bem  como  das  Emendas
apresentadas  ao  Projeto.  O  Presidente  consultou  as  Comissões  que  se  manifestaram
favoráveis  à  tramitação da Emenda nº  01/2022. Em discussão,  não  houve oradores  e,  em
votação, a  Emenda nº 01/2022 foi aprovada, por unanimidade. Após, o Presidente consultou
as  Comissões  que  se  manifestaram  favoráveis  à  tramitação  da  Emenda  nº  02/2022. Em
discussão,  ao  houve  oradores  e,  em  votação,  a   Emenda  nº  02/2022  foi  aprovada,  por
unanimidade. Após, o Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à
tramitação  da  Emenda  nº  03/2022. Em  discussão,  não  houve  oradores  e,  em  votação,  a
Emenda  nº  03/2022  foi  aprovada,  por  unanimidade.  Após,  o  Presidente    consultou  as
Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação da Emenda nº 04/2022. Em discussão,
não houve oradores e, em votação, a  Emenda nº 04/2022 foi aprovada, por unanimidade.
Após, o Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação do
Projeto com as redação alterada pelas Emendas já aprovadas. Em discussão, os Vereadores
Gilberto  Pereira,  Roel  Antonio  Ruiz,  Deivid  Rafael  Aquino,  Matheus  Paladini  Pereira
parabenizaram a nova gestão democrática do ensino público municipal, a qual segue o Plano
Nacional da Educação, com critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à
comunidade escolar.  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
536/2022 que altera e cria dispositivos na Lei Complementar nº 3.086, de 18 de abril de
2007 e dá outras providências, bem como 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  não  houve  oradores  e,  em votação,  a  Emenda  nº  01/2022  foi
aprovada, por unanimidade. Após, o Presidente consultou as Comissões que se manifestaram
favoráveis  à  tramitação do Projeto  com a  redação alterada pela  Emenda já  aprovada.  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
024/2022 que requer ao Coordenador da Defesa Civil de Imbituba, Senhor Moises Vicente
Carvalho, informações a respeito da situação na qual se encontra o Ginásio de Esporte de Alto
Arroio, bem como apresente os últimos laudos de vistoria realizado no local, tendo em vista
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que o  referido  Ginásio  encontra-se  em situação  precária,  conforme fotografias  em anexo,
causando preocupação com a segurança dos atletas e demais frequentadores. Em discussão, o
Vereador Proponente Valdir Rodrigues destacou a necessidade de um laudo oficial da Defesa
Civil por várias situações observadas com as fotos trazidas pelo Vereador Matheus Paladini
Pereira na última Sessão Ordinária, pois verificou-se que a estrutura está com muito pontos de
vazamentos, ausência de pias, falta de iluminação etc... Com a palavra, o Vereador Gilberto
Pereira  declarou  que  em  2019  quando  foi  Secretário  de  Infraestrutura  do  município,
determinou que fosse feita uma reforma no Ginásio, onde várias melhorias foram realizadas.
Todavia, devido à pandemia algumas ações foram suspensas. Com efeito, o Vereador Gilberto
reconhece que atualmente o Ginásio precisa de uma nova reforma, mas destacou que o esporte
não é prioridade para a atual gestão municipal. Por isso, a falta de interesse em restaurá-lo.
Com a palavra, o Vereador Matheus Paladini declarou que semana passada a Secretária de
Educação fez uma visita  in loco onde pôde constatar os problemas aqui relatados para que
medidas urgentes sejam tomadas. Com a palavra, os Vereadores Michell Nunes e Elísio Sgrott
parabenizaram os Vereadores Matheus e Valdir pela iniciativa. Em votação, o Requerimento
foi aprovado, por unanimidade.  Finalizada a Ordem do Dia, o Presidente abriu espaço para
Explicações Pessoais. Com a palavra, o Vereador Rafael Mello da Silva agradeceu a todas as
pessoas que depositaram seu voto de confiança na sua candidatura a Deputado Estadual (922
em Imbituba e 1.085 no total) nas eleições do último dia 02 de outubro. Todavia, disse que
espera  para  nas  próximas  eleições  para  Deputado  Estadual,  aumente  a  representatividade
política da região da Amurel,  principalmente em Imbituba,  que desde da sua emancipação
nunca elegeu um Deputado Estadual. Com a palavra, o Vereador Leonir de Souza  lembrou
que o Partido Podemos elegeu três Deputados Estaduais em Santa Catarina. Por essa razão,
parabenizou a todos.  Com a palavra,  o Vereador Gilberto Pereira  agradeceu a expressiva
votação que o Senador Jorginho Mello teve nas eleições em Imbituba para Governador do
Estado (10.507 votos). Todavia, chamou atenção para as pesquisas eleitorais, as quais foram a
maior  fake  news  das  eleições  e  que  os  referidos  institutos  de  pesquisa  que  erraram  nas
intenções de voto para o primeiro turno precisam ser investigados e  até responsabilizados
criminalmente, segundo o Vereador Gilberto. Com a palavra, o Vereador Roel Antonio Ruiz
também agradeceu a votação expressiva em Imbituba do candidato eleito a Deputado Estadual
Pepê Colaço (1.438 votos).  Com a palavra,  o  Vereador Valdir Rodrigues  parabenizou os
Vereadores candidatos a Deputado Estadual (Renato e Rafael) pela coragem em concorrerem
as eleições para Deputado Estadual do último dia 02.10.2022. Com a palavra,  o Vereador
Matheus  Paladini  Pereira  também parabenizou  os  candidatos  a  Deputados  de  Imbituba
(Renato,  Rafael,  Silvinho,  Giovani  e  Andrea  Torquato).  Com  a  palavra,  o  Vereador
Humberto Carlos dos Santos também parabenizou os candidatos a Deputados de Imbituba
(Renato, Rafael, Silvinho, Giovani e Andrea Torquato). Todavia, chamou a atenção para que
os eleitores de Imbituba se unam para eleger um Deputado da terra nas próximas eleições para
Deputado Estadual. Com a palavra, o  Vereador Thiago da Rosa  parabenizou o Deputado
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Federal Ismael dos Santos pela sua vitória nas eleições de 2022. Com a palavra, o Vereador
Michell Nunes também parabenizou os candidatos a Deputados de Imbituba (Renato, Rafael,
Silvinho,  Giovani  e  Andrea  Torquato).  Com  a  palavra,  o  Vereador  Renato  Carlos  de
Figueiredo  cumprimentou a todos os presentes, bem assim fez um balanço positivo de sua
campanha  a  Deputado  Estadual,  onde  não  obteve  êxito,  mas  agradeceu  a  todos  os  seus
eleitores. Todavia, deixou claro que enquanto o Município de Imbituba não se unir para eleger
um  Deputado  Estadual,  permanecerá  sem  representatividade  política  no  Estado  de  Santa
Catarina.  “É lamentável,  mas é o que está acontecendo há 64 anos”, finalizou o Vereador
Renato. Não havendo mais oradores, passou-se ao Momento da Presidência, onde Presidente,
Vereador Elísio Sgrott, também parabenizou os candidatos a Deputados de Imbituba (Renato,
Rafael, Silvinho, Giovani e Andrea Torquato). Prosseguindo, o Presidente convidou a todos
para  participarem da  inauguração  da  “Galeria  Lilas”,  que  objetiva  preservar  e  resgatar  a
história das mulheres parlamentares no Legislativo Municipal.  Após, o Presidente convocou
os Vereadores para a 34ª Sessão Ordinária que será levada a efeito no dia 10 de outubro,
segunda-feira, às 19h30min, na Sede do Poder Legislativo, e agradeceu a presença de todos.
Ato  contínuo, declarou  encerrada,  às  22h20min,  a  33ª  Sessão  Ordinária  e  solicitou  ao
Secretário que redigisse a Ata da mesma.

Imbituba, 03 de outubro de 2022.

                         Elísio Sgrott
                          Presidente

         Renato Carlos de Figueiredo
                 Primeiro-Secretário
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