
16 ª LEGISLATURA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 39ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2022

Às dezenove horas e trinta minutos do dia vinte um de novembro do ano de dois mil e vinte
dois,  iniciou-se  a  Trigésima Nona  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 Nona Sessão Ordinária e solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Renato
Carlos de Figueiredo, a leitura da Ata da 38ª Sessão Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa,
da Décima Sexta Legislatura, realizada no dia dezesseis de novembro 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  Oitava  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 estas:
Expedientes do Executivo Municipal: Mensagem nº 083/2022 que encaminha Projeto de
Lei nº 5.501/2022; Mensagem nº 084/2022 que encaminha Projeto de Lei Complementar
nº  544/2022;  Mensagem  nº  085/2022  que  encaminha  Projeto  de  Lei  nº  5.502/2022;
Respostas à Indicação nº 0383/2022 de autoria do Vereador Omar Nascimento Pacheco;
Moção  de  Congratulação  nº  0038/2022  de  autoria  do  Vereador  Omar  Nascimento
Pacheco; Moção de Congratulação nº 0039/2022 de autoria do Vereador Deivid Rafael
Aquino; Indicações nº 0387/2022, 0388/2022 e 0389/2022 de autoria do Vereador Gilberto
Teixeira  e  Indicações  nº  0390/2022,  0391/2022  e  0392/2022  de  autoria  do  Vereador
Matheus Paladini Pereira. Expedientes do Legislativo Municipal: Portaria nº 015/2022
CMI/LEG, Ato da Presidência nº  049/2022 e Edital  de Convocação CMI nº  06/2022.
Dando continuidade à Sessão, o Presidente concedeu a palavra ao professor Renato Augusto
Duhá Shultz, para o mesmo falar sobre o tema: “Acesso Norte do Bairro de Itapirubá.” Com a
palavra,  o  professor  Renato  declarou  que  mora  em Imbituba  há  quase  trinta  anos  e  que,
inicialmente,  morou no extremo norte  do município (Ibiraquera),  mas que hoje  reside em
Itapirubá, localidade que ele é apaixonado, e atendendo a inúmeras solicitações de moradores
do Bairro,  “vim solicitar  aos  porta-vozes  da  população Imbitubense (os  Vereadores),  uma
solução urgente para as ruas de acesso ao Bairro de Itapirubá. Precisamos que a Prefeitura de
Imbituba priorize essa demanda, para que a comunidade possa entrar e sair do Bairro com
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tranquilidade, haja vista o transtorno que é fazer isso hoje. E o problema abrange não só quem
mora lá, mas também os visitantes, que, muitas vezes, não voltam mais, o que gera prejuízo
aos comerciantes e ao próprio município”, finalizou o professor. Dando continuidade à Sessão,
o Presidente concedeu a palavra à Coordenadora do Movimento Negro de Imbituba, Senhora
Célia David da Silva, para a mesma falar sobre o tema: “Dia da Consciência Negra.” Com a
palavra, o Senhora Célia destacou que o dia 20 de Novembro, foi instituído oficialmente pela
Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011, como O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência
Negra. Zumbi foi morto em 1695, por Bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho. Com
isso, o 20 de Novembro tornou-se a data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a
opressão no Brasil. Por fim, a Senhora Célia lembrou da Lei nº 10.639/2003, que alterou a Lei
nº  9.394/1996,  para  incluir  no  currículo  oficial  da  Rede  de  Ensino  a  obrigatoriedade  da
temática “História e Cultura Afro-Brasileira”. Todavia, segundo a Senhora Célia, o Município
de Imbituba  ainda não instituiu  em sua grade curricular.  Por  essa razão,  a  Senhora Célia
solicitou ajuda dos Vereadores para incluir a “História e Cultura Afro-Brasileira” na grade
curricular da Secretária Municipal de Educação do Município. 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, Humberto Carlos dos
Santos, Leonir de Souza, Matheus Paladini Pereira, Rafael Mello da Silva, Omar Nascimento
Pacheco,  Renato Carlos  de Figueiredo,  Roel Antônio Ruiz e Valdir  Rodrigues e  ausências
justificadas dos Vereadores Thiago da Rosa e Michell Nunes. Após, o Presidente solicitou a
leitura do Projeto de Lei nº 5.465/2022 que altera dispositivos da Lei nº 3.810, de 21 de
dezembro de 2010, que denominas vias no Bairro Sambaqui, Município de Imbituba e dá
outras providências. O Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à
tramitação do Projeto. Em discussão, o Vereador Elísio Sgrott  declarou que o Projeto visa
corrigir um trecho da Rua do Campo de Futebol de Sambaqui, que no Projeto original a via
pública adentrava numa área particular do próprio Campo de Futebol. Por isso, a necessidade
da correção. Com a palavra, o Vereador Humberto Carlos dos Santos declarou que ele e os
Vereadores Eduardo e  Michell  estiveram  in loco na Rua e  constataram também que a via
adentrava numa área particular do Campo de Futebol do Sambaqui. Por essa razão, o motivo
da correção. Com a palavra, o Vereador Gilberto Pereira declarou que é membro da Comissão
na Câmara que trata de Denominações Sociais e Nome de Ruas no Município. Todavia, além
do problema dessa Rua no Sambaqui, outras nas cercanias também têm problemas, inclusive, a
Comissão  no  ano  passado  solicitou  informações  ao  Executivo  sobre  várias  Ruas  e
Denominações Sociais que aparentavam ter problemas, mas até agora essas informações não
aportaram na Comissão. Por isso, o Vereador Gilberto solicitou apoio dos demais Vereadores
para  resolver  esse  problema  no  município.  Com a  palavra,  o  Vereador  Matheus  Paladini
Pereira ratificou as palavras do Vereador Gilberto, acrescentando que em Ruas não oficiais, o
município não fornece Certidão de Área Consolidada, o que impede o fornecimento de energia
elétrica e água nos imóveis localizados nas mesmas e até alvará para construção é negado. Por
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isso,  também  solicitou  apoio  dos  demais  Vereadores  para  o  desfecho  do  problema  no
município. Com a palavra, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa, também culpou o Poder
Executivo Municipal por ausência de informações quando solicitadas pela Comissão Especial
da Câmara, que trata do assunto, o que acarreta prejuízo aos trabalhos da Comissão e aos
próprios  munícipes,  que  não  conseguem  se  localizar  e  o  que  é  pior,  ficam,  às  vezes,
engessados  em  suas  demandas  (sem  fornecimento  de  energia  elétrica,  água  e  alvarás  de
construção), porque não foram oficializadas as ruas de seus Bairros. Em votação, o Projeto foi
aprovado, por unanimidade, em primeira e segunda votação. Após, o Presidente solicitou a
leitura do Projeto de Lei nº 5.477/2022 que institui o Censo Municipal de Animais (cães e
gatos), visando o controle populacional dos animais domésticos, na promoção da Saúde
Pública,  e  dá  outras  providências,  bem  assim  da  Emenda  apresentada  ao  Projeto.
O Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação da Emenda
nº 01. Em discussão, não houve oradores e, em votação, a Emenda nº 01 foi aprovada, por
unanimidade. Após, o Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à
tramitação da Emenda nº 02. Em discussão, não houve oradores e, em votação, a Emenda nº
02 foi  aprovada,  por  unanimidade.  A seguir,  o  Presidente  consultou  as  Comissões  que se
manifestaram favoráveis à tramitação do Projeto com a redação alterada pelas Emendas já
aprovadas. Em discussão, o Vereador Gilberto Pereira declarou que o controle populacional de
animais no município é de extrema necessidade, haja vista que a mesmo reflete na própria
saúde pública, visto que vivemos no mesmo ambiente. Com a palavra, o Vereador Eduardo
Faustina da Rosa também destacou que é de suma importância o censo canino e felino no
município,  “pois  precisamos  saber  o  número  de  animais  domiciliados,  abandonados  e
resgatados após maus-tratos no município, que estão sob a tutela de protetores independentes”.
Com a palavra, o Vereador Leonir de Souza parabenizou o Vereador autor Gilberto, bem assim
disse que ainda ontem recebeu um vídeo de um munícipe cobrando do Vereador Leonir o
abano de seis filhotes na Praia de Itapirubá. “Por isso, a promoção da guarda responsável é
fundamental para a saúde da comunidade, o bem-estar animal e o equilíbrio ambiental”. Com
a palavra, o Vereador Elísio Sgrott defendeu que apenas campanhas educativas não resolvem o
problema de animais abandonados no município. “Nesse sentido, temos algumas atitudes que
podem ser tomadas: uma delas é o censo canino e felino, a promoção da guarda responsável,
sob a ótica da saúde da comunidade, do bem-estar animal e do equilíbrio ambiental”, finalizou
o Vereador  Elísio.  Com a  palavra,  o  Vereador  Bruno  Pacheco  da  Costa  ressaltou  “que  o
objetivo do Projeto é dar engajamento nesta causa onde vivenciamos diariamente maus tratos
e abandono de cães e gatos no município”. Com a palavra, os Vereadores Humberto Carlos dos
Santos e Matheus Paladini parabenizaram a bela iniciativa do Vereador autor Gilberto Pereira
para o Município de Imbituba.  Em votação, o Projeto foi aprovado, por unanimidade,  em
primeira  e  segunda  votação.  Após,  o  Presidente  solicitou  a  leitura  do Projeto  de  Lei  nº
5.497/2022 que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional  Especial  para o Fundo
Municipal  de  Assistência  Social  no Orçamento de  2022,  e  dá outras  providências.  O
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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
033/2022 que requer informações sobre o estudo técnico que levou a liberação para mão
única da Rua onde está localizada a E.E.B Professora Justina da Conceição Silva no
Bairro Ibiraquera, e o responsável pelo estudo. Em discussão, o Vereador autor Matheus
Paladini Pereira declarou que desde que foi modificada a referida Rua para tráfego de mão
única vem ocorrendo acidentes de forma recorrente, o que não ocorria quando o via era de
mão dupla. Com a palavra, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa parabenizou a iniciativa do
Vereador  autor.  Em  votação,  o  Requerimento  foi  aprovado,  por  unanimidade.  Após,  o
Presidente solicitou a leitura do Requerimento nº 034/2022 que requer o Diretor Presidente
da  SAMAE de  Imbituba,  Senhor Gilnei  Cardoso,  explicações  sobre  as  instalações  e
ligações de água na Área Industrial. Em discussão, o Vereador autor Deivid Rafael Aquino
disse  que  os  empresários  instalados  na  Área  Industrial  vêm tendo várias  dificuldades  em
exercer a suas atividades, haja vista que até hoje não existe instalação de água potável no
local.  Em  votação,  o  Requerimento  foi  aprovado,  por  unanimidade.  Após,  o  Presidente
solicitou  a  leitura  da  Moção  de  Congratulação  nº  035/2022  que  congratula  o  Grupo
Folclórico Estrela Guia – Família Martins, protagonistas na Promoção e Preservação da
Cultura Açoriana, enquanto patrimônio imaterial de toda sociedade de origem açoriana.
Em discussão, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa disse que a Justificativa da Proposição já
é autoexplicativa, a qual traz um histórico do Grupo Estrela Guia – Família Martins, que há
anos, promove e preserva a Cultura Açoriana no município. Com a palavra, os Vereadores
Deivid Rafael Aquino e Elísio Sgrott parabenizaram a homenagem prestada à entidade, haja
vista o resgate da Cultura Açoriana no município. Em votação, o a Moção foi aprovada, por
unanimidade.  Finalizada  a  Ordem  do  dia,  o  Presidente  abriu  espaço  para  Explicações
Pessoais. Com a palavra, o Vereador Matheus Paladini Pereira teceu comentários negativos
sobre a infraestrutura no Município de Imbituba, que, segundo o Vereador Matheus, se entende
da Região Norte a Sul. Com a palavra, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa noticiou aos
motoristas da Secretaria da Educação, presentes na Sessão, que o Projeto de abono pecuniário
aos mesmos já tramita na CMI. Prosseguindo, o Vereador Eduardo mostrou um protocolo on-
line de 24 de agosto do ano de 2020, em que as obras do Mirante do Bairro de Guaiuba já
estavam paralisadas há mais de 30 (trinta) dias. Todavia, o prazo para conclusão do mesma era
de 120 dias, mas que até o dia de hoje (21/11/2022) ainda faltam etapas a serem concluídas.
Por essa razão, solicitou ao Executivo Municipal a conclusão da mesma. Com a palavra, o
Vereador  Gilberto Pereira  disse que quando foi Secretário de Obras no Município, a Rua
Espírito Santo em Itapirubá foi concluída na gestão dele como Secretário de Obras. Por essa
razão,  solicitou  uma  solução  urgente  para  o  acesso  Norte  de  Itapirubá.  Prosseguindo,  o
Vereador  Gilberto  disse  que  “já  estamos  em contagem regressiva  para  o  Natal,  para  alta
temporada, e mesmo a gente sugerindo, colaborando, cobrando e lutando para que o Poder
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Executivo ofereça o mínimo de melhorias, vimos muito pouco avanço e agora é a corrida
contra o tempo e como sempre, a falta de planejamento e gestão trava o desenvolvimento da
cidade  e  faz  a  nossa  população  sofrer  as  consequências.  Seguimos  atento  e  trabalhando,
fazendo nosso máximo naquilo que nos cabe como Vereador”, finalizou o Vereador Gilberto.
Com a  palavra,  o  Vereador Michell  Nunes  parabenizou o  Dia  da  Consciência  Negra  e  a
palestrante  Célia  hoje  na  Sessão.  Sobre  o  seu  pedido  de  CPI  na  Secretaria  de  Saúde,  o
Vereador Michell disse que o pedido já se encontra tramitando na CMI.  Não havendo mais
oradores, passou-se ao Momento da Presidência, onde o Presidente, Vereador Elísio Sgrott,
convocou os Vereadores para a 6ª Sessão Extraordinária e 40ª Sessão Ordinária que serão
levadas  a  efeito  no  próximo  dia  29  de  novembro,  terça-feira,  às  18h45min  e  19:30min,
respectivamente, na Sede do Poder Legislativo, e agradeceu a presença de todos. Ato contínuo,
declarou  encerrada,  às  21h34min,  a  39ª  Sessão  Ordinária  e  solicitou  ao  Secretário  que
redigisse a Ata da mesma.

Imbituba, 21 de novembro de 2022.

                        Elísio Sgrott
                          Presidente

         Renato Carlos de Figueiredo
                 Primeiro-Secretário
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