
16 ª LEGISLATURA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2022

Às dezenove horas e trinta e oito minutos do dia vinte um de fevereiro do ano de dois mil e
vinte dois, iniciou-se a  Quarta 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 Quarta
Sessão Ordinária e solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Renato Carlos de Figueiredo, a
leitura da Ata da Segunda Sessão Extraordinária, da Segunda Sessão Legislativa, da Décima
Sexta Legislatura, realizada no dia vinte um de fevereiro 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 Segunda
Sessão Extraordinária da Segunda Sessão Legislativa, da Décima Sexta 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  015/2022, que  encaminha  o  Projeto  de  Lei  nº
5.432/2022  que  ratifica  as  intenções  realizadas  no  Protocolo  de  Intenções,
consubstanciado no Contrato de Consórcio Público do Consórcio de Inovação da Gestão
Pública (SIGA) e dá outras providências; Mensagem nº 016/2022, que encaminha Projeto
de Lei Complementar nº 0515/2022, que dispõe sobre a concessão de isenção ou remissão
de Impostos Predial e Territorial Urbano – IPTU, e dá outras providências. Mensagem nº
017/2022, que encaminha Projeto de Lei nº 5.434 que acrescenta dispositivos no art. 1º da
Lei nº 5.169/2020, que dispõe sobre a suspensão dos prazos de validade dos concursos
públicos,  processos  seletivos  públicos  e  processos  seletivos  simplificados  municipais
durante  o  estado  de  calamidade  pública,  no  Município  de  Imbituba;  Mensagem  nº
018/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 5.435/2022 que dispõe sobre a autorização
para  alienação  de  bens  móveis,  veículos  inservíveis  e/ou  obsoletos,  e  dá  outras
providências; Mensagem nº 019/2022, que encaminha o Projeto de Lei nº 5.436/2022 que
autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a desafetar bem móvel e a firmar Termo
de Doação por intermédio do Município de Imbituba e o Estado de Santa Catarina,
através do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, e dá outras providências;
Ofício  SEMUSA/VS  nº  055/2021,  que  encaminha  resposta  à  Indicação  nº  191/2021.
Expedientes do Legislativo Municipal: Ato da Presidência nº 08/2022; Projeto de Lei nº
5.429/2021 de autoria da Mesa Diretora;  Projeto de Lei  nº 5.430/2022 que denomina
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Centro  Municipal  de  Educação  Infantil  Menino  Deus,  Escola  Isolada  de  Sambaqui,
localizado  no  Bairro  Sambaqui,  neste  município,  de  autoria  do  Vereador  Gilberto
Pereira; Projeto de Lei nº 5.431/2022 que insere o inciso XXX ao art. 1º e altera o Anexo
I, da Lei 3.838, de 27 de dezembro de 2010, e denomina vias no Bairro Campo D’una,
Município de Imbituba, e dá outras providências, de autoria dos Vereadores Matheus
Paladini Pereira e Elísio Sgrott; Projeto de Lei nº 5.433/2022 que insere o inciso XXXI ao
art. 3º e altera o Anexo I, da Lei 3.847/2010, que denomina vias no Bairro Nova Brasília,
Município de Imbituba, e  dá outras providências,  de autoria do Vereador Thiago da
Rosa;  Emendas  nº  05/2022  e  06/2022 ao Projeto  de  Lei  nº  5.417/2022 de  autoria  do
Vereador Gilberto Pereira; Indicações nº 039/2022, 040/2022 e 042/2022 de autoria do
Vereador Gilberto Pereira; Indicações nº 041/2022 e 044/2022 de autoria do Vereador
Valdir  Rodrigues;  Indicação  nº  043/2022  de  autoria  do  Vereador  Leonir  de  Souza;
Indicações nº 045/2022, 046/2022 e 047/2022 de autoria do Vereador Thiago da Rosa.
Expedientes Externos:  Ofício nº 193/2021 da Ferrovia Tereza Cristina S/A; Ofício nº
06/2022  da  CEF e  Convite  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Santa  Catarina.
Dando continuidade à Sessão, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia e registrou a
presença dos Vereadores: Bruno Pacheco da Costa, Eduardo Faustina da Rosa, Deivid Rafael
Aquino,  Elísio  Sgrott,  Gilberto  Pereira,  Humberto  Carlos  dos  Santos,  Leonir  de  Sousa,
Matheus Paladini Pereira, Michell Nunes, Rafael Mello da Silva, Renato Carlos de Figueiredo,
Thiago da Rosa e Valdir Rodrigues e ausência justificada do Vereador Humberto Carlos dos
Santos. Na sequência, solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 5.414/2021, que dispõe sobre a
alteração da redação dos arts. 2º, 3º e 5º, e revoga os arts. 4º e 6º, da Lei nº 2.117, de 28 de
fevereiro de 2001, que cria o Conselho Municipal de Alimentação Escolar – COMAE, e
dá outras providências. Em consulta às Comissões de Constituição e Justiça (CCJ), Finanças
e Orçamento (CFO) e de Educação (CET), todas exararam parecer favorável à tramitação do
Projeto. Em discussão, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa disse que é favorável ao Projeto
de  Lei,  porquanto  ele  está  em consonância  a  Resolução  06/2020  do  Fundo  Nacional  de
Educação. Com a palavra, o Vereador Valdir Rodrigues indagou os demais Vereadores sobre a
ausência  de  um  representante  do  Poder  Legislativo  no  referido  Conselho.  Em  aparte,  o
Vereador Eduardo Faustina da Rosa explicou que salvo melhor juízo, o Poder Legislativo não
pode  compor  Conselhos  Municipais.  Com  a  palavra,  o  Vereador  Deivid  Rafael  Aquino
declarou que o Poder Legislativo não delibera no Conselho, mas pode fiscalizar e até emitir
opinião sobre qualquer ato do mesmo. Com a palavra, o Vereador Renato Carlos de Figueiredo
esclareceu que nem mesmo servidores do Poder Legislativo podem participar de Conselhos
Municipais, e que isso decorre de decisão judicial. 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 5.418/2022, que altera dispositivos da Lei nº 2.904, de 25 maio
de 2006, que dispõe sobre o Programa do Executivo Fiscal da Procuradoria Geral do
Municipal, e dá outras providências.  Em consulta às Comissões de Constituição e Justiça
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(CCJ),  Finanças  e  Orçamento  (CFO)  e  de  Educação  (CET),  todas  exararam  pareceres
favorável 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 03/2022 de autoria do Vereador Valdir Rodrigues que solicita
licença sem remuneração para tratar de assuntos particulares pelo período de 30 dias,
iniciando no dia 01/03/2022, com término em 31/03/2022. Em discussão, o Vereador Valdir
Rodrigues declarou que em reunião com o Diretório do seu partido, o mesmo deliberou por
um rodízio interno do partido, que visa valorizar os suplentes, uma vez “que ninguém se elege
sozinho, eu para chegar aqui precisei do apoio dos suplentes.” Com a palavra, o Vereador
Thiago  da  Rosa  declarou  que  votará  pela  aprovação  do  Requerimento.  Em  votação,  o
Requerimento foi aprovado, por unanimidade.  Dando continuidade à Sessão,  o Presidente
colocou  em deliberação  do  Plenário  o  pedido  de  Regime de  Urgência  na  Tramitação  do
Projeto de Lei nº 5.432/2022. Em discussão, o Vereador Michell Nunes solicitou a leitura da
justificativa do pedido. Com a palavra, o Vereador Matheus Paladini Pereira disse que não
conseguiu ver urgência na leitura da justificativa para tramitação em Regime de Urgência.
Com a palavra, o Vereador Deivid Rafael Aquino declarou que não haverá Sessão na semana
que vem, por isso seria bom alvitre o Projeto entrar em Regime de Urgência. Em votação, o
pedido  de  tramitação  em  Regime  de  Urgência  foi  aprovado,  por  unanimidade.
Finalizada a Ordem do Dia,  o Presidente abriu espaço para  Explicações Pessoais.  Com a
palavra,  o  Vereador Gilberto  Pereira cumprimentou a  todos os  presentes,  bem assim se
reportou a suas Indicações, que visam o encaminhamento de um trator novo para a Praia do
Rosa para atender o Projeto Jogue Limpo,  manutenção nas ruas da Penha para garantir  o
escoamento da Safra de Arroz e agilidade e melhorias para emissão da Carteira de Identidade e
outros. Prosseguindo, o Vereador Gilberto parabenizou o Núcleo ACIM Praia do Rosa pela
aquisição do referido trator através de uma Emenda Parlamentar do Deputado João Amim.
Com a palavra, o Vereador Matheus Paladini Pereira se reportou ao fechamento da entrada
do Bairro  de  Vila  Alvorada  (Aguada), que  permanece  fechada.  Contrariando uma reunião
pretérita que havia sido acertado com as autoridades locais a abertura da entrada no início do
mês de janeiro do ano de 2022. Contudo, no inicio do ano o Secretário informou que não havia
o  projeto  para  abertura  da  entrada  do  Bairro.  Após,  foi  nomeado  um  engenheiro  para
confecção do Projeto,  mas até  agora nada.  Portanto,  segundo o Vereador  Matheus,  é  uma
vergonha  o  que  estão  fazendo  com  a  comunidade  da  Aguada.  Prosseguindo,  o  Vereador
também demonstrou indignação com a falta de receita azul ou receita b no município, que é
um  impresso  utilizado  para  prescrição  de  medicamentos  que  contenham  substâncias
psicotrópicas.  Com a palavra, o  Vereador Bruno Pacheco da Costa ratificou a palavras do
Vereador Matheus sobre o fechamento da entrada do Bairro de Vila Alvorada (Aguada), que
permanece fechada, acrescentado que em outros locais é realizada a modificação no trânsito,
sem qualquer projeto. Com a palavra, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa fez menção a
alguns trabalhos realizados pela Secretaria de Educação no município, a saber: com o inicio do
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ano  letivo  a  Secretaria  de  Educação  de  Imbituba  iniciará  a  entrega  de  kits  escolares  e
uniformes de verão. Por essa razão, o Vereador Eduardo parabenizou a Secretária Rafaela pelo
empenho  e  belo  trabalho  realizado  a  frente  da  pasta.  Prosseguindo,  o  Vereador  Eduardo
contestou  as  declarações  do  Vereador  Gilberto  Pereira  que  disse  que  a  Região  Norte  do
Município é a  região que o Governo Municipal  menos investe.  Pelo contrário,  segundo o
Vereador Eduardo, a Região Norte e uma das regiões que o Governo mais investe e citou
como exemplo: a pavimentação da Avenida Porto Novo, a ampliação da Creche Coração de
Mãe, a construção da Ponte de Ibiraquera e a pavimentação da Rua Cecino de Souza. Sobre o
Trevo da Aguada, o Vereador Eduardo disse que se sente até constrangido em voltar a falar
sobre o tema, pois os Vereadores não sabem mais o que fazer, pois tudo que estava ao alcance
dos Vereadores foi feito. Mas a luta vai continua até a abertura do Trevo da Aguada. Sobre o
salário dos médicos, a CCJ em reunião com Secretária de Saúde, Secretária da Fazenda e
Contador, ficou acertado que o valor do abono dos técnicos de saúde será enviado à Câmara
com o novo valor de R$ 800,00 e ainda a atualização dos salários dos médicos. Com a palavra,
o  Vereador  Valdir Rodrigues se  referiu ao problema da cidade  de  Petrópolis  no Rio de
Janeiro e fez um paralelo com as regiões de riscos em Imbituba onde solicitou atenção da
Defesa Civil de Imbituba. Prosseguindo, o Vereador Valdir noticiou que no dia 15 de março de
2022 será inaugurado o Ciretran de Imbituba, onde o Vereador Valdir foi um baluarte dessa
conquista. Com a palavra o Vereador Thiago da Rosa se reportou a Emenda Parlamentar do
Deputado  Felipe  Estevão  que  será  destinada  a  Urbanização  da  Praça  ao  lado  da  Creche
Sargento Antônio. Por fim, o Vereador Thiago se reportou a Proposições de sua autoria que
visam melhorias  em diversas  comunidades  do  Município  de  Imbituba.  Com a  palavra,  o
Vereador Leonir de Souza agradeceu a visita da Secretária de Educação na Creche de Boa
Vista.  Prosseguindo,  o  Vereador  também  agradeceu  o  Posto  de  Combustível  Rosso  pela
doação de R$ 5.000,00 para Creche de Boa Vista. Com a palavra, o Vereador Deivid Rafael
Aquino  agradeceu o início da obra de drenagem e pavimentação da Rua das Crianças,  em
Nova Brasília. Prosseguindo, o Vereador Deivid também agradeceu o Secretário Estadual de
Infraestrutura Thiago Vieira pelas boas notícias de futuras obras no Município de Imbituba.
Não  havendo  mais  oradores,  passou-se  ao  Momento  da  Presidência,  onde  Presidente,
Vereador  Elísio  Sgrott ressaltou  a  importância  da  visita  do  Secretário  Estadual  de
Infraestrutura em Imbituba, Thiago Vieira e do Secretário Adjunto Alexandre Martins, onde
eles anunciaram recursos tanto para o Acesso Norte quanto para o Acesso Sul, além da Trilha
do Farol, revitalização da Avenida Santa Catarina, continuação da pavimentação do acesso da
Barra da Ibiraquera e revitalizações das Rodovias SC-434 e SC-437. Por fim, o Presidente
teceu comentários positivos sobre a recuperação das Estradas do Bairro Penha, que se iniciou
em 09/02/2022. Sobre o trator, quando o Município recebe uma máquina ele que administra o
bem.  Todavia,  convênios  são  estabelecidos  com entidades  parceiras  como por  exemplo  a
ACIM para dar vazão aos serviços. E não havendo mais nada a tratar, o Presidente convocou
os Vereadores para a 5ª Sessão Ordinária que será levada a efeito no dia 07 de março de 2022,
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segunda-feira, às 19h30min, na Sede do Poder Legislativo, e agradeceu a presença de todos.
Ato contínuo, declarou encerrada a  4ª  Sessão Extraordinária  e  solicitou ao Secretário que
redigisse a Ata da mesma.

Imbituba, 21 de fevereiro de 2022.

Elísio Sgrott
                               Presidente

Renato Carlos de Figueiredo
Primeiro-Secretário
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