
16 ª LEGISLATURA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2022

Às dezenove horas e trinta minutos do dia vinte oito de março do ano de dois mil e vinte dois,
iniciou-se  a  Oitava 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 Oitava
Sessão Ordinária e solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Renato Carlos de Figueiredo, a
leitura da Ata da Sétima Sessão Ordinária, 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 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 Presidente colocou em votação a Ata da
Sétima Sessão Ordinária 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  027/2022  que  encaminha  Projeto  de  Lei  nº
5.447/2022 de origem do Executivo Municipal; Mensagem nº 028/2022 que encaminha
Projeto de Lei nº 5.439/2022 de origem do Executivo Municipal; Oficio nº 008/2022 do
SEGPLAN;  Resposta  do  Executivo  à  Indicação  nº  061/2022  de  autoria  do  Vereador
Thiago da Rosa; Resposta do Executivo às Indicações nº 070/2022 e 071/2022 de autoria
do Vereador Deivid Rafael Aquino.  Texto Substitutivo ao Projeto de Lei nº 5.439/2022
com correção na dotação; Mensagem nº 026/2022 que encaminha a retirada definitiva do
Projeto de Lei nº 5442/2022. Expedientes do Legislativo Municipal:  Projeto de Lei nº
5.445/2022  de  autoria  do  Vereador  Michell  Nunes;  Projeto  de  Lei  nº  5.446/2022  de
autoria do Vereador Humberto Carlos dos Santos; Emendas Supressivas ao Projeto de
Lei nº 5.425/2022 de autoria do Vereador Leonir de Souza; Requerimento nº 006/2022 de
autoria  do  Vereador  Michell  Nunes;  Indicações  nº  080/2022,  081/2022,  087/2022,
091/2022 e 092/2022 de autoria do Vereador Gilberto Pereira; Indicações nº 082/2022,
083/2022, 0089/2022 e 0090/2022 de autoria do Vereador Thiago da Rosa; Indicação nº
084/2022 de autoria do Vereador Leonir de Souza; Indicações nº 085/2022 de autoria dos
Vereadores  Bruno  Pacheco  da  Costa  e  Renato  Carlos  de  Figueiredo;  Indicação  nº
086/2022  de  autoria  do  Vereador  Rafael  Mello  da  Silva;  Indicação  nº  0088/2022  de
autoria do Vereador Elísio Sgrott; Indicação nº 093/2022 de autoria do Vereador Bruno
Pacheco da Costa; Requerimento nº 0007/2022 de autoria do Vereador Renato Carlos de
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Figueiredo  e  Ofício  nº  01/2022  de  autoria  do  Vereador  Eduardo  Faustina  da  Rosa.
Expedientes Externos: Pedido de deliberação de Moção de Apelo à CMI da FETESSESC
Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviço de Saúde 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, Humberto Carlos dos Santos, Leonir de Sousa, Manoel
de Souza (o Lelo), Matheus Paladini Pereira, Michell Nunes, Rafael Mello da Silva, Renato
Carlos de Figueiredo e Thiago da Rosa e ausência justificada do Vereador Gilberto Pereira.
Na sequência, solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 5.440/2022, que acrescenta o Inciso XI
no art. 3º da Lei nº 3.849, de 29 de dezembro de 2010, que denomina vias no Bairro Vila
Nova,  Município  de  Imbituba,  e  dá  outras  providências. O  Presidente  consultou  as
Comissões  que  se  manifestaram  favoráveis  à  tramitação  do  Projeto.  Em  discussão,  o
Presidente  repassou a  condução dos  trabalhos  ao  Vice-Presidente,  Vereador  Deivid  Rafael
Aquino, para participar da discussão. Com a palavra, o Vereador Elísio Sgrott declarou que o
Projeto visa corrigir uma quadra da Rua Profº Rogério Tavares que ficou de fora da Lei nº
3.849/2010.  Em votação, o Projeto foi aprovado, por unanimidade, em primeira e segunda
votação. A seguir, o Presidente solicitou a leitura da Moção de Congratulação nº 002/2022
que congratula  o Bombeiro Militar  Luciano Freitas,  por Ato de Bravura. Em discussão,  o
Vereador Propositor Humberto Carlos dos Santos declarou o excelente serviço prestado pelo
referido profissional ao salvar um bebê, quando desobstruiu as vias áreas do mesmo que se
encontrava  engasgado.  Em  votação,  a  Moção  foi  aprovada,  por  unanimidade. Após,  o
Presidente solicitou a leitura do Requerimento nº 007/2022 de autoria do Vereador Renato
Carlos  de  Figueiredo,  que  requer licença  sem remuneração  para  tratar  de  assuntos
particulares pelo período de 60 dias, a contar do dia 1º de abril de 2022 até 30 de maio de
2022. Em discussão, o Vereador Propositor Renato Carlos de Figueiredo declarou que é pré-
candidato a Deputado Estadual pelo Estado de Santa Catarina. Com efeito, disse que precisa se
licenciar para dar início aos trabalhos de campanha.  Prosseguindo, noticiou que quem vai
ocupar sua cadeira e a 3ª Suplente do PSB Rosiane Costa.   Com a palavra, os Vereadores
Thiago da Rosa, Humberto Carlos dos Santos, Bruno Pacheco da Costa, Matheus Paladini
Pereira e Eduardo Faustina da Rosa parabenizaram a Suplente Rosiane Costa pela posse como
a mais nova Vereadora do Município de Imbituba. 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 Deivid Rafael Aquino teceu comentários sobre a visita
que  fez  à  cidade  de  Roncador  no  Paraná  para  conhecer  a  Usina  de  Incineração  por
Termomagnetismo de resíduos sólidos sem poluir o meio ambiente, com tecnologia inovadora
que os  transforma em cinzas.  Com efeito,  suscitou  que  num futuro  próximo o Executivo
Municipal possa estudar e executar o Projeto no Município de Imbituba. Com a palavra, o
Vereador Leonir de Souza solicitou a CELESC a colocação de cabos de energia elétrica na
Avenida Atlântica em Itapirubá,  os quais foram furtados.  Prosseguindo, o Vereador Leonir
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parabenizou o trabalho do Vereador Suplente Manoel de Souza (o Lelo), na CMI. Por fim, o
Vereador informou, que através de uma Emenda Parlamentar do Deputado Estadual Nazareno
Martins, Imbituba receberá o valor R$ 500.000,00 para investimentos no município. Com a
palavra, o Vereador Rafael Mello da Silva se reportou a duas Indicações de sua autoria que
visam a colocação de 2 lombadas no Bairro São Tomaz. Com a palavra, o Vereador Thiago
da Rosa agradeceu a presença na Sessão de duas lideranças da Barra da Ibiraquera (Adelir e
Alison).  Prosseguindo, o Vereador Thiago se reportou a Indicação de sua autoria que visa
multar  com  mais  rigor  motoristas  em  vagas  de  deficientes  e  idosos.  Com  a  palavra,  o
Vereador Humberto Carlos dos Santos se reportou ao oficio lido nas matérias do Grande
Expediente que solicita  informações sobre a manutenção do Prédio da Câmara,  onde uma
parte da estrutura do telhado desabou na última semana. Com efeito, o Vereador Humberto
esclareceu que no dia 21.03.2022 participou de uma reunião para tratar do assunto, onde o
responsável pela última reforma, Senhor Renan Ripol, se comprometeu a sanar os vazamentos
existentes na cobertura do prédio. Prosseguindo, o Vereador Humberto voltou a falar sobre a
certidão para instalação de energia  elétrica em área de APPs,  que,  segundo o Vereador,  a
CELESC atendendo medida liminar obtida pelo Ministério Público Federal está impedida de
atender pedidos particulares de instalação de energia elétrica em imóvel construído em área de
preservação permanente ou que no conste no alvará emitido pela Prefeitura que a área não se
encontra  em APPs.  Com a  palavra,  o  Vereador Manoel  de  Souza (o  Lelo)  agradeceu o
Legislativo  Municipal  pela  acolhida  durante  o  período  que  esteve  na  Suplência  do  PSD.
Continuando, o Vereador Manoel disse que através de uma Emenda Parlamentar do Deputado
Estadual Ricardo Guidi no valor de R$ 300.000,00, o Hospital São Camilo será agraciado com
o valor. Com a palavra, o  Vereador Matheus Paladini Pereira  teceu comentários sobre o
trânsito caótico em frente à Escola Municipal Julieta Pavan Simões. Por essa razão, solicitou
uma  ação  urgente  do  Executivo  Municipal.  Com  a  palavra,  o  Vereador  Michell  Nunes
também reforçou o pedido do Vereador Matheus sobre o trânsito caótico em frente à Escola
Municipal Julieta Pavan Simões. Prosseguindo, o Vereador Michell também teceu comentários
sobre a visita que fez à cidade de Roncador no Paraná para conhecer a Usina de Incineração
por  Termomagnetismo  de  resíduos  sólidos sem  poluir  o  meio  ambiente,  com  tecnologia
inovadora que os transforma em cinzas. Com a palavra, o  Vereador Eduardo Faustina da
Rosa  parabenizou o Vereador Manoel de Souza (o Lelo) pela sua passagem e belo trabalho
junto ao Legislativo Municipal. Prosseguindo, o Vereador Eduardo também teceu comentários
positivos sobre a Usina de Incineração por Termomagnetismo de resíduos sólidos sem poluir o
meio ambiente de Roncador-PR. Sobre o ofício encaminhado pelo Vereador Eduardo sobre os
investimentos realizados na estrutura do prédio da Câmara, o Vereador Eduardo disse que o
objetivo do ofício é obter informações sobre todo o processo nos últimos 5 (cinco) anos, mas
que o ofício não tem caráter de desconfiança de qualquer agente público que tenha passado
pela Mesa Diretora da Câmara. Sobre as certidões de energia elétrica, o Vereador Eduardo
disse que a Lei Municipal nº 5.155/2020 está vigente e já prescreve que o imóvel não pode
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estar  em  áreas  de  APPS.  Com  a  palavra,  o  Vereador  Bruno  Pacheco  da  Costa teceu
comentários positivos sobre a abertura do Campeonato Citadino de Futsal em Imbituba, onde
parabenizou todos os envolvidos. Com a palavra, o Vereador Renato Carlos de Figueiredo
demonstrou toda felicidade em ser substituído na CMI pela Vereadora Suplente Rosiane Costa,
a qual ele deseja sucesso. Prosseguindo, o Vereador Renato disse que se sente frustrado porque
em 64 anos de Emancipação Imbituba nunca teve um Deputado Estadual eleito. Todavia, este
ano é a oportunidade de Imbituba eleger seu Deputado Estadual. Não havendo mais oradores,
passou-se ao  Momento da Presidência, onde  Presidente,  Vereador Elísio Sgrott declarou
que a CMI sempre esteve presente nas obras da Rodovia BR 101, inclusive com Comissões
acompanhado os serviços. Por essa razão, disse que o Município de Imbituba está interagindo
sobre  os  contratos  da  CCR,  onde  os  pontos  prioritários  da  BR  estão  sendo  analisados.
Prosseguindo,  agradeceu os  trabalhos  do Vereador  Manoel  de Souza  (o  Lelo)  e  deu  boas
vindas a Vereadora Suplente Rosiane Costa.  E não havendo mais nada a tratar, o Presidente
convocou os Vereadores para a 9ª Sessão Ordinária que será levada a efeito no dia 04 de abril,
segunda-feira, às 19h30min, na Sede do Poder Legislativo, e agradeceu a presença de todos.
Ato contínuo, declarou encerrada, às 21:45 minutos, a 8ª Sessão Extraordinária e solicitou ao
Secretário que redigisse a Ata da mesma.

Imbituba, 28 de março de 2022.

Elísio Sgrott
                               Presidente

Renato Carlos de Figueiredo
Primeiro-Secretário
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