
16 ª LEGISLATURA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2022

Às dezenove horas e trinta minutos do dia quatro de abril do ano de dois mil e vinte dois,
iniciou-se  a  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 Nona
Sessão Ordinária e solicitou ao Segundo Secretário, Vereador Valdir Rodrigues, a leitura da
Ata da Oitava Sessão Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa, da Décima Sexta Legislatura,
realizada no dia vinte oito de março 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  029/2022  que  encaminha  Projeto  de  Lei  nº  5.448/2022  de
origem do Executivo Municipal; Mensagem nº 030/2022 que encaminha Projeto de Lei nº
5.450/2022 de origem do Executivo Municipal; Mensagem nº 031/2022 que encaminha
Projeto de Lei Complementar nº 521/2022 de origem do Executivo Municipal; Respostas
do Executivo Municipal às Indicações nº 57/2022, 80/2022, 81/2022, 87/2022 e 91/2022 de
autoria do Vereador Gilberto Pereira; Resposta do Executivo Municipal à Indicação nº
66/2022 de autoria do Vereador Manoel de Souza; Respostas do Executivo Municipal às
Indicações nº 66/2022 e 90/2022 de autoria do Vereador Rafael Mello da Silva; Ofício nº
06/2021/PMI/SEAD  e  Edital  de  Convocação  (Audiência  Pública,  alteração  da  Lei
Complementar nº 2.623, de 19 de março de 2005). Expedientes do Legislativo Municipal:
Moção de Apelo nº 03/2022; Projeto de Lei nº 5.449/2022 de autoria da Mesa Diretora;
Projeto de Lei complementar nº 0522/2022 de autoria da Mesa Diretora; Indicação nº
0094/2022 de  autoria  dos  Vereadores  Humberto  Carlos  dos  Santos  e  Michell  Nunes;
Indicação  nº  0095/2022  de  autoria  do  Vereador  Valdir  Rodrigues;  Indicações  nº
0096/2022, 0097/2022, 0098/2022 e 099/2022 de autoria do Vereador Gilberto Pereira;
Indicações nº 100/2022 e 101/2022 de autoria do Vereador Thiago da Rosa e Oficio nº
001/2022  de  origem  do  Gabinete  do  Vereador  Rafael  Mello  da  Silva.  Expedientes
Externos: Ofício nº 08/2022 do Conselho de Autoridade Portuária do Porto de Imbituba;
Resposta ao Ofício nº 123/2022 da CMI – de autoria do 1º Suplente de Vereador – PSB
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Engº Paulo Marcio de Souza e Convite Reunião – Situação da Dengue no Município de
Imbituba,  dia  11.04.2022,  às  15:00  horas,  na  Sala  de  Reunião  da  CMI.  Dando
continuidade à Sessão, o Presidente deu início à homenagem da noite, onde solicitou a leitura
da Moção de Congratulação à Banda Mandacaru, pelos seus 22 anos de carreira e gravação do
seu  CD  autoral,  pois  desde  1999  vem cantando  e  encantado  a  todos  com um repertório
envolvente do forró brasileiro,  misturando fortes  influências nordestinas  com a música do
litoral, além do rico histórico de shows e de sucesso obtidos no cenário musical catarinense.
Após, o Presidente convidou os Vereadores autores da Proposição, Bruno Pacheco da Costa e
Renato Carlos de Figueiredo, para entregarem o Certificado de Congratulação aos integrantes
da  Banda.  Com  a  palavra,  o  Vereador  Propositor  Bruno  Pacheco  da  Costa,  “A Banda
Mandacaru é motivo de orgulho para todos nós imbitubenses; ao serem consagrados,  com
destaque cultural em nossa cidade, eles estão levando o nome do município além das nossas
fronteiras e merecem todo nosso reconhecimento,” enaltece o Vereador Bruno. Com a palavra,
um dos integrantes da Banda saudou todos os presentes e, durante a homenagem, entregou a
cada Vereador em Plenário, uma cópia do tão sonhado disco autoral. “Agradeço a todos por
esse momento único em nossas vidas, em especial aos Vereadores Bruno Pacheco da Costa e
Renato  Carlos  de  Figueiredo,  muito  obrigado  mesmo.”  Dando  continuidade,  a  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, Matheus Paladini Pereira, Michell Nunes, Rafael Mello
da Silva, Rosiane da Silva Costa; Thiago da Rosa e Valdir Rodrigues.  Na sequência, solicitou
a leitura do Projeto de Lei nº 5.439/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional
suplementar  para  o  Fundo  Municipal  de  Habitação,  e  dá  outras  providências. O
Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação do Projeto.
Em  discussão,  o  Vereador  Eduardo  Faustina  da  Rosa  declarou  que  o  Projeto  tem  como
objetivo  viabilizar  os  Programas  Sociais  do  Auxílio  Aluguel  destinados  às  famílias  em
vulnerabilidade social que sofreram a perda da moradia. Em votação, o Projeto foi aprovado,
por unanimidade, em primeira e segunda votação. A seguir, o Presidente solicitou a leitura do
Requerimento nº 0006/2022  que requer à Câmara Municipal de Vereadores de Imbituba
a realização de Audiência Pública com  a finalidade de debater a respeito da tecnologia
5G  a  adequação  legal  necessária  no  município.  Em  discussão,  o  Vereador  Propositor
Michell Nunes destacou “que a tecnologia 5G é projetada para controlar todos os tipos de
máquinas e dispositivos tecnológicos com alta velocidade de internet no mundo inteiro sem
qualquer latência no desempenho. Por isso, o meu pedido para que o Município de Imbituba
debata (realize Audiência Pública) e depois leve a Plenário Projeto de Lei para comportar a
Tecnologia  5G  no  município.”  Com a  palavra,  os  Vereadores  Valdir  Rodrigues,  Gilberto
Pereira e Eduardo Faustina da Rosa parabenizaram o Vereador Propositor Michell Nunes pela
excelente iniciativa, todavia, chamaram a atenção para os impactos e condicionantes para a
nova geração de rede móvel na cidade, pois a mesma exigirá grandes números de antenas no
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município. Em votação, o Requerimento foi aprovado, por unanimidade. Finalizada a Ordem
do Dia, o Presidente abriu espaço para  Explicações Pessoais. Com a palavra, a  Vereadora
Rosiane da Silva Costa, muito emocionada, agradeceu a todos pelo acolhimento, em especial
a sua mãe, presente na Sessão, D. Casilda.  Prosseguindo, disse que assumir uma vaga no
Legislativo faz parte de um sonho dela de fazer mais pela comunidade Imbitubense, onde
destacou que a sua eleição é a representação de um projeto coletivo, voltado em defesa das
mulheres negras e por uma cidade antirracista, mais igualitária e plural, que inclua todos e
todas. Com a palavra, o Vereador Gilberto Pereira cumprimentou a todos os presentes, em
especial a Vereadora Rosiane pela posse. Continuando, teceu comentários sobre Indicações de
sua autoria, que visam proteger as Escolas Municipais Visconde de Rio Branco e Julieta Pavan
Simões, com uma viatura da Guarnição da Polícia Militar de Imbituba na entrada e saída dos
alunos.  Com a palavra,  o  Vereador Eduardo Faustina da Rosa  parabenizou a Vereadora
Rosiane pelo seu entusiasmo e vontade de trabalhar em prol das mulheres negras e também
por ser a primeira Vereadora negra da história de Imbituba. Prosseguindo, o Vereador Eduardo
parabenizou as serventes e merendeiras do Município de Imbituba pela passagem do seu dia.
Por fim, o Vereador Eduardo demonstrou seu total  apoio a Comunidade de Vila  Alvorada
(Aguada),  pela  volta  ao  status a  quo  ante  do  Trevo  da  Comunidade.  Com  a  palavra,  o
Vereador  Leonir  de  Souza  também  parabenizou  a  Vereadora  Rosiane.  Prosseguindo,  o
Vereador  Leonir  também  demonstrou  seu  apoio  a  Comunidade  da  Aguada,  presentes  na
Sessão,  pela  revitalização e  volta  ao  status a quo ante  do Trevo da Comunidade.  Com a
palavra, o  Vereador Valdir Rodrigues  também parabenizou a Vereadora Rosiane, onde lhe
deu boas vindas. Continuando, o Vereador Valdir teceu comentários sobre o seu pedido feito a
Defesa Civil do Município de Imbituba para que dê mais atenção a encostas dos morros de
Imbituba. Por fim, o Vereador Valdir também demonstrou seu apoio a Comunidade da Aguada.
Com a palavra, o Vereador Thiago da Rosa também demonstrou seu apoio a Comunidade da
Aguada. Prosseguindo, o Vereador parabenizou o Vereador Rafael pela sua pré-candidatura a
Deputado Estadual.  Com a palavra, o  Vereador Matheus Paladini Pereira  parabenizou a
Vereadora Rosiane pela posse. Prosseguindo, o Vereador Matheus parabenizou a Comunidade
da Aguada pela luta e empenho na busca pela revitalização e volta ao status a quo ante  do
Trevo da Comunidade. Com a palavra, o Vereador Bruno Pacheco da Costa disse que tem
muito orgulho em pertencer a Comunidade da Aguada. Por isso, solicitou encarecidamente a
volta do status a quo ante do Trevo da Comunidade, que, com o fechamento com cones, vem
trazendo enormes prejuízos à comunidade. Com a palavra, o Vereador Humberto Carlos dos
Santos  parabenizou  a  Banda  Mandacaru  pelo  belo  trabalho.  Prosseguindo,  o  Vereador
Humberto também deu boas vindas a Vereadora Rosiane. Com a palavra, o Vereador Rafael
Mello da Silva também solicitou a abertura do Trevo da Aguada. Prosseguindo, também deu
boas vindas a Vereadora Rosiane. Por fim, noticiou que se filiou ao Partido Podemos.  Não
havendo mais  oradores, passou-se ao  Momento da Presidência, onde  Presidente,  Vereador
Elísio  Sgrott também  parabenizou  a  Vereadora  Rosiane  pela  posse.  Prosseguindo,  o
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Presidente também se solidarizou com a Comunidade da Aguada. Por fim, noticiou que com a
duplicação pelo Estado do Acesso Norte do Município no Trevo da Aguada foi sugerido uma
passagem inferior  no  Trevo  da  Aguada.  E  não  havendo  mais  nada  a  tratar,  o  Presidente
convocou os Vereadores para a 10ª Sessão Ordinária que será levada a efeito no dia 11 de
abril, segunda-feira, às 19h30min, na Sede do Poder Legislativo, e agradeceu a presença de
todos. Ato contínuo, declarou encerrada, às 21h41min, a 9ª Sessão Extraordinária e solicitou
ao Secretário que redigisse a Ata da mesma.

Imbituba, 04 de abril de 2022.

Elísio Sgrott
                               Presidente

Valdir Rodrigues
Segundo-Secretário
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