
15 ª LEGISLATURA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 39ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2019

Às  dezenove  horas  e  trinta  minutos  do  dia  dezoito  de  novembro  do  ano  de  dois  mil  e
dezenove, iniciou-se a Trigésima Nona Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da
Décima Quinta Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Imbituba, conduzida pelo
Presidente Roberto Luiz Rodrigues,  que depois de verificar  o quórum regimental,  e sob a
proteção de Deus, solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Renato Carlos de Figueiredo, a
leitura da Ata da 4ª Sessão Extraordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 15ª Legislatura, do dia
dezoito de novembro do ano de dois mil e dezenove. Pela ordem, o Vereador Luís Antônio
Dutra requereu a dispensa da leitura da Ata. Em discussão, não houve oradores e, em votação,
o  Requerimento  verbal  do  Vereador  Luís  Antônio  Dutra  foi  aprovado.  Na  sequência,  o
Presidente colocou em votação a Ata da 4ª Sessão Extraordinária, sendo a mesma aprovada
sem retificação. Dando continuidade à Sessão, o Presidente solicitou a Secretária à leitura das
matérias  do  Grande Expediente,  dentre  elas:  Projeto de Lei  nº 5.190/2019 de origem do
Executivo, Projetos de Leis Complementar nº 0479/2019 e 0480/2019 de origem do Executivo
Municipal, Ato da Presidência nº 048/2019, Indicação nº 110/2019 de autoria do Vereador
Luiz Cláudio Carvalho de Souza e Ofício nº 1.023/2019 da Caixa Econômica Federal. Na
sequência, o Presidente deu início a homenagem da noite, onde solicitou ao Secretário a leitura
da Moção de Congratulação nº 010/2019, que congratula a Guarnição do Corpo de Bombeiros
Militar  de  Imbituba  composta  pelo  3º  Bombeiro  Militar  Antônio  de  Souza  Pereira,  Cabo
Bombeiro Militar David de Souza, Bombeiro Comunitário Luiz Felipe Silvério e a Bombeira
Militar  Bruna  Monteiro,  por  Ato  de  Bravura  e  Humanidade.  Na  sequência,  o  Presidente
solicitou ao Secretário a leitura da Moção de Congratulação nº 011/2019 que congratula a
Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar  de Imbituba composta pelo 2º Sargento Militar
Pedro Carlos Soares Damazio, Cabo Alex Meneses e Cabo Fernando Teixeira Tátari, também
por Ato de Bravura e Humanidade. Após, o Presidente concedeu a palavra aos Vereadores
Propositores da Honraria, Humberto Carlos dos Santos e Elísio Sgrott, respectivamente, para
fazerem um breve pronunciamento. Com a palavra, o Vereador Humberto declarou que “por
esta e todas as ações diárias promovidas pelo Corpo de Bombeiros Militar, promovemos esta
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homenagem  aos  referidos  profissionais  da  guarnição,  sempre  preparados  para  agir  em
momento de perigo.” Com a palavra, o Vereador Elísio discorreu sobre os riscos envolvidos
nas duas situações. Ele agradeceu o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar de Imbituba que
atua no atendimento diário das mais variadas situações.  Com a palavra,  o Comandante da
Guarnição dos Bombeiros Militar de Imbituba, Tenente Edvaldo Antônio de Melo Machado
agradeceu  o  apoio  do  Legislativo  Municipal  ao  trabalho  da  corporação  e  parabenizou  os
homenageados da noite. Dando continuidade à Sessão, o Presidente concedeu a palavra ao
Senhor Otacílio Favero de Souza para falar sobre o tema: “Genocídio da População Negra no
Brasil e as Políticas de Reparação e Promoção da Igualdade Racial.” Com a palavra, o Senhor
Otacílio  declarou que o Brasil  está diante  de uma matança generalizada da sua população
jovem, notadamente os rapazes negros, que são as principais vítimas da violência letal. Em
2016, segundo apontam os dados, houve um aumento de 7,4% em relação a 2015 no número
de jovens mortos de forma violenta. Já no período de 10 anos, entre 2006 e 2016, o aumento
registrado foi de 23,3%. O número de mortes violentas também é um retrato da desigualdade
racial  no  país,  onde  71,5%  das  pessoas  assassinadas  são  negras  ou  pardas,  com  baixa
escolaridade e não possuem o ensino fundamental concluído. “Então é preciso atentar para a
participação do sistema de justiça e de segurança pública, pois de cada 10 mortos pela polícia,
sete  são negros; são eles também que compõem a grande parcela  da população carcerária
(38% tem de 18 a 29 anos e 60% são negros). Por isso, é preciso avançar com urgência e
conter as mortes da população negra no país”, concluiu o Senhor Otacílio. Após, não havendo
mais inscritos para o uso do Grande Expediente o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia
e solicitou ao Secretário a leitura do Ato da Presidência n° 051/2019. Dando continuidade à
Sessão, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 5.188/2019 que altera o parágrafo
único do art. 4º da Lei nº 5.021, de 23 de março de 2019, que institui o Programa Municipal de
aprendizagem Profissional  de Imbituba  e  dá outras providências,  bem como das Emendas
encartadas ao Projeto. O Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à
tramitação  da  Emenda.  Em  discussão,  não  houve  oradores  e,  em  votação,  a  Emenda  nº
001/2019  foi  aprovada,  por  unanimidade.  O  Presidente  consultou  as  Comissões  que  se
manifestaram favoráveis  à  tramitação  da  Emenda  nº  002/2019.  Em discussão,  não  houve
oradores e, em votação, a Emenda nº 002/2019 foi aprovada, por unanimidade. O Presidente
consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação da Emenda nº 003/2019.
Em discussão, não houve oradores e, em votação, a Emenda nº 003/2019 foi aprovada, por
unanimidade. Após, o Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à
tramitação  do  Projeto  com as  Emendas  já  aprovada.  Em discussão,  todos  os  Vereadores
parabenizaram as Comissões que fizeram um belo trabalho no ajustamento do Projeto. Em
votação, o Projeto com as Emendas foi aprovado por unanimidade, em primeira e segunda
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votação. Na sequência,  o Presidente solicitou a leitura do  Requerimento nº 026/2019 que
requer  informações  do Executivo  Municipal  sobre  a  reforma do Posto  de  Saúde de  Roça
Grande.  Em  discussão,  o  Vereador  Propositor  Thiago  Machado  ratificou  o  teor  do
Requerimento solicitando informações do Executivo sobre a reforma do Posto de Saúde de
Roça  Grande.  Em  votação,  o  Requerimento  foi  aprovado,  por  unanimidade. Encerrada  a
Ordem  do  Dia,  o  Presidente  abriu  espaço  para  Explicações  Pessoais.  Onde  não  houve
Vereadores  inscritos. Não  havendo  mais  nada  a  tratar,  passou-se  ao  Momento  da
Presidência, onde o Presidente convocou os Vereadores para a 40ª Sessão Extraordinária, que
será levada a efeito no  próximo dia  25 de novembro de 2019, às 19:30 horas, na Câmara
Municipal de Imbituba. Por fim, declarou encerrada a 39ªSessão Ordinária, onde solicitou ao
Secretário que redija a Ata da mesma.

Imbituba, 18 de novembro de 2019.

                     Roberto Luiz Rodrigues
    Presidente

              Renato Carlos Figueiredo 
                    Primeiro Secretário
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