
16 ª LEGISLATURA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2022

Às dezenove horas e trinta e cinco minutos do dia dezessete de outubro do ano de dois mil e
vinte dois, iniciou-se a Trigésima Quinta Sessão Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa, da
Décima Sexta Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Imbituba, conduzida pelo
Vice-Presidente Vereador Deivid Rafael Aquino, que após a verificação do quórum regimental,
declarou  aberta  a  Trigésima  Quinta Sessão  Ordinária  e  solicitou  ao  Primeiro  Secretário,
Vereador Renato Carlos de Figueiredo, a leitura da Ata da 34ª Sessão Ordinária, da Segunda
Sessão Legislativa, da Décima Sexta Legislatura, realizada no dia dez de outubro 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 Vice-
Presidente  colocou  em votação  a  Ata  da  Trigésima  Quarta  Sessão  Ordinária  da  Segunda
Sessão Legislativa,  da Décima Legislatura,  sendo a mesma aprovada sem retificação, com
abstenção do Vereador Eduardo Faustina da Rosa, que estava ausente na 34ª Sessão Ordinária.
Dando continuidade à Sessão, o Vice-Presidente solicitou ao Secretário a leitura das matérias
do Grande Expediente, sendo estas:  Expedientes do Executivo Municipal:  Mensagem nº
072/2022  que  encaminha Projeto  de  Lei  nº  5.493/2022;  Mensagem  nº  073/2022  que
encaminha  Projeto  de  Lei  nº  5.494/2022;  Respostas  às  Indicações  nº  0337/2022  e
0338/2022  de  autoria  dos  Vereadores  Gilberto  Pereira  e  Valdir  Rodrigues;
respectivamente; Convite para Semana do Servidor Público (28.10.2022). Expedientes do
Legislativo  Municipal:  Moção de  Congratulação nº  033/2022 de  autoria  do Vereador
Valdir Rodrigues; Moção de Congratulação nº 034/2022 de autoria do Vereador Bruno
Pacheco da Costa; Indicação nº 0345/2022 de autoria do Vereador Bruno Pacheco da
Costa;  Indicações  nº  0346/2022,  0347/2022,  0348/2022  e  0349/2022  de  autoria  do
Vereador Elísio  Sgrott;  Indicações  nº  0350/2022 e  0351/2022  de  autoria  do Vereador
Thiago da Rosa; Indicações nº 0352/2022 de autoria do Vereador Roel Antonio Ruiz;
Portaria CMI/LEG 013/2022; Ofício nº 027/2022 da CMI; Comunicado de Celebração de
Convênio nº 2022/TR001821.  Na sequência, o Vice-Presidente deu início à homenagem da
noite,  onde solicitou ao Secretário a leitura da  Moção de Congratulação nº 017/2022 de
autoria do Vereador Leonir de Souza, que congratula os mergulhadores profissionais
Antônio Jardel Alves Pereira, Gustavo Farias Pessoa, Marcos Vinícius Martins, Carlos
Alberto Martins, Rinaldo Rodrigues Pacheco e Thiago Vieira Bento, por ato de bravura,
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quando resgataram um Barco de Pesca do fundo do Oceano Atlântico.  Após, o Vice-
Presidente  convidou  o  Vereador  Proponente  Leonir  de  Souza  para  fazer  a  entrega  do
Certificado de Congratulação aos homenageados. Com a palavra, o Vereador Leonir de Souza,
muito emocionado, declarou: “quero externar meu orgulho em poder prestar esta homenagem
a esses  valorosos  e  abnegados  mergulhadores  Imbitubenses  pelo  resgate  e  localização  de
minha embarcação de pesca, a qual naufragou no Oceano Atlântico em 30.05.2022.” Dando
continuidade  a  Sessão,  o  Vice-Presidente  declarou  aberta  a Ordem do  Dia e  registrou  a
presença dos Vereadores: Bruno Pacheco da Costa, Deivid Rafael Aquino, Eduardo Faustina
da Rosa, 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  Vice-Presidente  solicitou  a  leitura  do
Projeto  de  Lei  Complementar  nº  540/2022  que  altera  o  arts.  2º,  3º  e  4º  da  Lei
Complementar nº 4.498, de 23 de dezembro de 2014, que institui o auxílio-alimentação
aos servidores públicos, ocupantes de cargos de provimento efetivos e em Comissão da
Câmara Municipal de Imbituba, e dá outras providências. O Vice-Presidente consultou as
Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação do Projeto. Em discussão, o Vereador
Humberto Carlos dos Santos teceu comentários sobre a necessidade de se reajustar o auxílio-
alimentação (de R$ 500,00 para R$ 700,00) dos servidores da CMI, haja vista a inflação do
período.  Em  votação,  o  Projeto  foi  aprovado,  por  unanimidade,  em  primeira  e  segunda
votação.  Após,  o  Vice-Presidente  solicitou  a  leitura  do Requerimento  nº  027/2022  que
requer  ao  Diretor-Presidente  da  SAMAE  de  Imbituba,  Senhor  Gilnei  Cardoso,  que
apresente explicações acerca dos cumprimentos dos prazos para instalação das ligações
de águas nas residências e empreendimentos imobiliários, apontando quais dificuldades
para cumprimento dos prazos, informando qual o número de equipes disponíveis, o que
compreende  o  trabalho  dessas  equipes  e  se  o  número  delas  é  suficiente  diante  da
demanda e o que está sendo feito para que os prazos sejam ao menos cumpridos e não
extrapolados,  instruindo  com  documentos  necessários.  Em  discussão,  o  Vereador
Proponente  Roel  Antonio  Ruiz  declarou que  há  muito  tempo  vem tendo  dificuldade  com
ligações de água no Município de Imbituba, uma vez que o Vereador Roel trabalha no ramo da
construção civil  no município.  Com efeito,  ressaltou que mesmo com toda documentação
exigida para ligação do bem (água potável), é sempre descumprido o prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias para cumprimento do referido desiderato. Por isso, a necessidade do pedido para
que o Diretor-Presidente da SAMAE dê as devidas explicações sobre o que está ocorrendo.
Com a palavra, o Vereador Valdir Rodrigues parabenizou o Vereador Proponente Roel. Com a
palavra, o Vereador Humberto Carlos dos Santos declarou que o prazo de 45 dias já é muito
longo,  ainda  mais  quando nem dentro  desse  prazo  é  efetivada  a  ligação.  Por  essa  razão,
também parabenizou o Vereador Proponente. Com a palavra, o Vereador Eduardo Faustina da
Rosa disse que esse é um problema que vem infringindo boa parte de nossas comunidades
carentes, das ocupações irregulares – pessoas que vão construindo achando que no município
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vão legalizar a luz e a água -, mas chegam na CELESC/CERPALO e SERRANA e descobrem
que tem um impedimento jurídico que faz com que eles venham a nós (Vereadores) para que a
gente  tome providências.  “Água e  luz  é  o  mínimo que uma família  humilde  pode ter.  O
cidadão tem que ter educação, tem que ter saúde, mas não há saúde sem água potável e se não
tiver energia em casa para manter os alimentos. E nós (Vereadores) não podemos virar as
costas para o tema”, afirmou o Vereador Eduardo Faustina da Rosa. Por essa razão, o Vereador
Eduardo também parabenizou o Vereador Proponente Roel Antonio Ruiz pela iniciativa. Com
a palavra, o Vereador Matheus Paladini Pereira também parabenizou o Vereador Proponente.
Em  votação,  o  Requerimento  foi  aprovado,  por  unanimidade.  Após,  o  Vice-Presidente
solicitou a leitura do Requerimento nº 028/2022 que requer que o Superintendente de
Trânsito  da  PMI,  Senhor  José  Francisco  Rodrigues  Flores,  a  fim  que  nos  forneça
informações sobre a política de educação de trânsito adotada no Município de Imbituba
e sobre os critérios utilizados para aplicação de multas e julgamento de recursos pela
Junta Administrativa de Recursos de Infração (JARI) em nosso município. Em discussão,
o Vereador Proponente Valdir Rodrigues criticou duramente os servidores da Superintendência
de Trânsito do Município de Imbituba (Os Amarelinhos),  que, segundo o Vereador Valdir,
“metem a caneta sem dó’, ao multarem os munícipes. Eles ficam em pontos estratégicos com o
único objetivo de multar. “A indústria da multa não pode prosperar em Imbituba e cobrou que
os agentes ao invés de multar, notifiquem ou orientem os motoristas primeiro, para depois,
caso seja necessário, aplicar a punição (multa). Com a palavra, o Vereador Bruno Pacheco da
Costa também entende que “eles tem que conversar com o motorista e mostrar que ele está
errado quando cometer algum ato imprudente,  e não chegar e multar diretamente” Com a
palavra,  o  Vereador  Rafael  Mello  da  Silva  disse  que  os  dados  das  multas  de  trânsito  em
Imbituba é grande e vão além da punição aos maus motoristas, pois  muitos motoristas são
notificados injustamente. Com a palavra, o Vereador Matheus Paladini Pereira declarou que a
política deveria ser em primeiro lugar educativa, a fim de evitar a violência e o desrespeito no
trânsito, mas se desvirtuou num instrumento (muito eficiente) de geração de caixa. Não se
quer aqui defender malandros ou maus motoristas, ao contrário, é denunciar e combater, mas
não com a hipotética correção: “multar”, em vez de, primeiro, orientar para educar e corrigir.
Com a palavra,  os Vereadores Roel  Antonio Ruiz,  Thiago da Rosa,  Humberto Carlos  dos
Santos e Michell Nunes parabenizaram o Vereador Valdir Rodrigues pela iniciativa. Com a
palavra, o Vereador Gilberto Pereira declarou que condena situações irregulares ou motoristas
que pratiquem ilícitos, todavia o princípio da fé pública atribuído aos agentes não pode ser
absoluto e deve ser modulado pelo mandamento da boa-fé, que acompanha todo cidadão de
bem. Com a palavra, o Eduardo Faustina da Rosa também destacou que condena situações
irregulares ou motoristas que pratiquem ilícitos no trânsito, mas a opinião pública é unanime
de  que  realmente  há  abusos  por  partes  dos  agentes  da  Superintendência  de  Trânsito  do
Município de Imbituba (Os Amarelinhos como são conhecidos). Em votação, o Requerimento
foi aprovado, por unanimidade. Após, o Vice-Presidente solicitou a leitura do Requerimento

Visto do Presidente Visto do Secretário Fls.:
166

Responsável



nº  029/2022  que  requer ao  Secretário  Municipal  do  Meio  Ambiente,  Marcelo  Pinho
Maciel,  informações  a  respeito  do Aparelho Decibelímetro,  de  propriedade  do Poder
Executivo, notadamente quanto suas atuais condições de uso, se se encontra aferido e
dentro das Normas Técnicas e quais providências estão sendo tomadas para resolver a
questão,  caso  não  esteja  em  funcionamento  por  qualquer  motivo. Em  discussão,  o
Vereador Autor Roel Antonio Ruiz declarou que devido a um barulho excessivo no Bairro Vila
Nova provocado por uma construtora onde tratores e máquinas não pararam um minuto sequer
o dia todo, trabalhando no local. Por isso, o pedido de fiscalização por parte do ente público
para que os limites de barulhos não sejam ultrapassados legalmente e que o decibelímetro da
PMI ateste a medida de decibéis emitidos no local. Em votação, o Requerimento foi aprovado,
por unanimidade. Após, o Vice-Presidente solicitou a leitura do Requerimento nº 030/2022

que  requer ao  Secretário  Municipal  da  Administração  e  à  Secretária  Municipal  da
Educação, informações a respeito da Licitação para Reforma do Ginásio de Esportes da
Escola  Basileu  José  da  Silva,  incluindo  informações  a  respeito  da  atual  situação  da
estrutura e  das  instalações  e  prazos  para início  e  conclusão das  obras e,  se  está  em
funcionamento  e  quais  riscos  a  atual  estrutura  oferece  para  os  alunos  e  professores
usuários daquele espaço. Em discussão, o Vereador autor Roel Antonio Ruiz ratificou os
termos da Proposição acrescentando que já teve conhecimento que uma licitação foi deserta e
outra já tem data para ocorrer. Todavia, ratificou seu pedido de explicações sobre o tema por
parte das Secretarias de Administração e Educação do município. Com a palavra, o Vereador
Valdir Rodrigues parabenizou o Requerimento do Vereador Roel, todavia, disse que já lutou
muito pela  reforma do referido Ginásio e que o tema já  é requentado na Câmara.  Com a
palavra,  o  Vereador  Eduardo  Faustina  da  Rosa  discordou  do  termo:  “tema  requentado”
utilizado pelo Vereador Valdir, uma vez que não se pode desmerecer o trabalho do Vereador
Roel, embora o tema já tenha sido buscado e debatido por qualquer Edil na CMI. Com a
palavra, os Vereadores Matheus Paladini Pereira e Thiago da Rosa também parabenizaram o
Vereador  Propositor  pela  bela  iniciativa.  Em  votação,  o  Requerimento  foi  aprovado,  por
unanimidade. Após, o Vice-Presidente solicitou a leitura do Requerimento nº 031/2022 de
autoria do Vereador Gilberto Pereira que requer licença sem remuneração, para tratar
de assuntos particulares pelo período de 30 (trinta dias), iniciando no dia 19/10/2022 e
com término no dia 17/11/2022. Em discussão, o Vereador Gilberto Pereira disse que por
motivo de saúde (recomendação médica) irá se afastar do Legislativo Imbitubense por trinta
dias, além de poder proporcionar aos Vereadores Suplentes uma oportunidade de mostrarem
também os seus trabalhos na CMI. Com a palavra, os Vereadores Eduardo, Thiago e Leonir
desejaram uma boa licença e um bom descanso ao Vereador Gilberto Pereira.  Em votação, o
Requerimento foi aprovado, por unanimidade. A seguir, o Vice-Presidente solicitou a leitura da
Moção de Congratulação nº 31/20122 que congratula a Rádio Difusora Bandeirantes FM
100.3  pelos  seus  65  anos  de  história  e  relevantes  serviços  sociais  e  de  informação
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prestados à cidade de Imbituba e região. Em discussão, o Vereador autor Valdir Rodrigues
declarou que só a Justificativa da Proposição já fala por si só, contudo, acrescentou que o belo
trabalho realizado pela Radio Difusora Bandeirantes FM 100,3 no município,  que vem ao
longo de todo esse tempo prestando um serviço de excelência e trazendo entretenimento para
toda  comunidade  Imbitubense  e  região,  merece  ser  reconhecido  pelo  Poder  Legislativo
Municipal. Em votação, a Moção foi aprovada, por unanimidade. A seguir, o Vice-Presidente

solicitou  a  leitura  da Moção  de  Congratulação  nº  31/20122  que  congratula o cidadão
imbitubense Edenael do Nascimento, por seus 15 anos de dedicação e comprometimento
junto aos munícipes, através do programa radiofônico Cristo é a Solução. Em discussão, o
Vereador Propositor Thiago da Rosa destacou o excelente Programa Radiofônico “Cristo é a
Solução”  da  Rádio  Comunitária  de  Nova  Brasília,  que  tem como  apresentador  o  Senhor
Edenael do Nascimento, que ajuda a todos os cidadãos e cidadãs na busca de uma palavra de
conforto e fé em defesa da família. Com a palavra, os Vereadores Humberto Carlos dos Santos
e  Roel  Antonio  Ruiz  parabenizaram  o  Vereador  Proponente  Thiago  da  Rosa  pela  bela
iniciativa. Em votação, a Moção foi aprovada, por unanimidade. Finalizada a Ordem do Dia, o
Vice-Presidente abriu espaço para Explicações Pessoais. Com a palavra, o Vereador Eduardo
Faustina da Rosa  declarou que a  Prefeitura Municipal  de Imbituba está  na iminência de
perder  mais  20  milhões  de  reais  de  origem  do  Governo  Estadual  para  obras  de
desenvolvimento urbano. Isso porque o Estado de Santa Catarina já sinalizou que Prefeituras
que não cumpriram com os requisitos (falta de Propostas, Projetos e Licitações) os recursos
serão bloqueados. Dentre a obras que poderão perder os recursos disponíveis em Imbituba
estão as Ruas Solon Alves e Volnei Soares em Guaiuba; Rua Margarida Alves Damásio no
Campo da Aviação e Rua Luiz Gonzaga de Amorim (Rua ao lado do Lider Atacadista em Vila
Nova), as quais o Vereador mostrou vários ofícios endereçados por ele à Prefeitura que não
foram atendidos até hoje. Por essa razão, o Vereador Eduardo disse que a parte que compete a
ele  está  fazendo,  mas  infelizmente,  projetos,  licitações,  propostas  e  execuções  cabe  ao
Executivo, que não está fazendo a sua parte. Por isso, lamentou o que está acontecendo. Com a
palavra,  o  Vereador Roel  Antonio  Ruiz  fez  um balanço  positivo  de  suas  ações  na  CMI.
Prosseguindo,  o  Vereador  Roel  solicitou  ao  Poder  Público  Municipal  fiscalização  de  um
possível crime ambiental na lagoa da antiga Associação do Banco do Brasil em Vila Nova.
Com  a  palavra,  o  Vereador  Matheus  Paladini  Pereira  declarou  que  no  dia  de  ontem
(16.10.2022) o grande volume de chuvas que caíram no solo Imbitubense invadiram casas,
além de muitas ruas (que são sempre as mesmas). Portanto, de conhecimento de todos, mas
que  nada  é  realizado  para  cessar  ou  amenizar  o  problema por  parte  do  Poder  Executivo
Municipal. Prosseguindo, o Vereador Matheus também lamentou a iminência do município
perder mais de 20 milhões já depositados pelo Governo Estadual, por falta de projetos que
viabilizem o financiamento  das  obras  pelo Governo Estadual.  Com a palavra,  o  Vereador
Rafael Mello da Silva também teceu comentários negativos sobre uma possível perda de mais
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de  20  milhões  por  parte  do  Executivo  Municipal,  por  falta  de  Projetos  que  viabilizem o
financiamento das obras pelo Governo Estadual. Com a palavra, o Vereador Bruno Pacheco
da Costa se reportou a Proposições de sua autoria lidas nas matérias do Grande Expediente
que visam melhorias para o Município de Imbituba.  Com a palavra,  o  Vereador Michell
Nunes  teceu  comentários  positivos  sobre  a  Administração  do  Presidente  Jair  Messias
Bolsonaro, para o qual pediu votos para o 2º turno (30.10.2022) nas eleições presidencial.
Com  a  palavra,  o  Vereador Thiago  da  Rosa também  declarou  que  no  dia  de  ontem
(16.10.2022) o grande volume de chuvas que caíram no solo Imbitubense invadiram casas,
além de muitas ruas (que são sempre as mesmas). Portanto, de conhecimento de todos, mas
que  nada  é  realizado  para  cessar  ou  amenizar  o  problema por  parte  do  Poder  Executivo
Municipal.  Com a  palavra,  o  Vereador Valdir Rodrigues  declarou  que  há  várias  Sessões
Ordinárias  vem  falando  sobre  os  ricos  de  desmoronamento  em  encostas  de  morros  no
município e chamando a atenção da Defesa Civil.  Com efeito, destacou que ontem com o
grande volume de chuvas o Bairro de Vila Santo Antônio (que fica na encosta do Morro do
Mirim) que por sorte não teve vítimas. Por isso, voltou a chamara a atenção da Defesa Civil
para o fato. Não havendo mais oradores, passou-se ao Momento da Presidência, onde Vice-
Presidente, Vereador Deivid Rafael Aquino, agradeceu a todos pelo apoio recebido durante o
exercício da Presidência da Câmara Municipal de Imbituba, durante a licença do Vereador
Elísio Sgrott.  Ato continou, convocou os Vereadores para a 36ª Sessão Ordinária que será
levada  a  efeito  no  dia  24  de  outubro,  segunda-feira,  às  19h30min,  na  Sede  do  Poder
Legislativo, e agradeceu a presença de todos. Ato contínuo, declarou encerrada, às 22h50min,
a 35ª Sessão Ordinária e solicitou ao Secretário que redigisse a Ata da mesma.

Imbituba, 17 de outubro de 2022.

                 Deivid Rafael Aquino
                          Presidente

         Renato Carlos de Figueiredo
                 Primeiro-Secretário
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