
15 ª LEGISLATURA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2019

Às dezenove horas e trinta minutos do dia vinte dois de abril do ano de dois mil e dezenove,
iniciou-se a Décima Segunda Sessão Ordinária,  da Terceira Sessão Legislativa,  da Décima
Quinta  Legislatura  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores  de  Imbituba,  conduzida  pelo
Presidente Roberto Luiz Rodrigues, que solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Humberto
Carlos dos Santos, a leitura da Ata da 11ª Sessão Ordinária, realizada no dia 15 de abril de
2019. Pela ordem, o Vereador Humberto Carlos dos Santos requereu a dispensa da leitura da
Ata. Em discussão, o requerimento do Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza não houve
oradores. Na sequência, o Presidente colocou em votação a Ata da 11ª Sessão Ordinária, sendo
a mesma aprovada sem retificação. Dando continuidade à Sessão, o Presidente solicitou ao
Secretário a leitura das matérias do Grande Expediente, dentre elas: Ofício PMI/SEGAB nº
027/2019 –  Pedido para Uso do Plenário -,  Projeto de Lei nº 5.123/2019, Projeto de Lei
Complementar nº 0460/2019, Projeto de Lei Complementar nº 0461/2019, todos de origem do
Executivo  Municipal,  Projeto de Lei  nº 5.122/2019 de origem do Legislativo Municipal  –
Autora Vereadora Michela da Silva Freitas, Moção de Congratulação nº 004/2019 de autoria
dos Vereadores Anderson Teixeira  e Michela da Silva Freitas e Indicação nº 042/2019 de
autoria do Vereador Anderson Teixeira. Dando continuidade à Sessão, o Presidente concedeu
a palavra ao escritor e ex-Prefeito de Laguna-SC, Adilson Cadorin, para o mesmo falar sobre o
Projeto Internacional: “Uma Rosa para Anita em seu Bicentenário.” Com a palavra, o escritor
destacou que o referido Projeto foi idealizado e está sendo desenvolvido por um convênio
formalizado entre duas instituições de direito privado: Museu Renzi, da cidade de Borghi –
Itália e CulturaAnita – Instituto Cultural Anita Garibaldi de Laguna-SC – Brasil. O Projeto
visa divulgar e promover na Itália, no Brasil, na República de San Marino, no Uruguai e em
diversos outros países a imagem, saga, os fatos que protagonizou e as contribuições de Maria
de Jesus Ribeiro (1821-1849), mais conhecida por Anita Garibaldi, internalizando eventos que
deverão acontecer até o ano de 2021 (Ano do Bicentenário do Nascimento de Anita Garibaldi)
em todas as cidades afins com a História da Heroína e que aderirem ao presente Projeto. A
expressão “Rosa de Anita” foi escolhida como símbolo por serem as rosas sugestivas como
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um emblema feminino de amor, fidelidade, e integridade moral. Dessarte, além de preservar e
difundir a história, o projeto também pretende promover o turismo internacional, de caráter
histórico,  cívico e cultural  em todas as cidades dos quatro países que aderirem ao projeto,
compondo um roteiro internacional para realização de diversos eventos que deverão acontecer
sempre em comemoração ao Bicentenário do Nascimento da Heroína Anita Garibaldi. Com a
palavra,  a  Vereadora  Michela  da  Silva  Freitas,  representando  o  Legislativo  Imbitubense,
parabenizou  o  Projeto  “Uma  Rosa  para  Anita  em  seu  Bicentenário.”,  onde  enalteceu  as
iniciativas  das instituições (Museu Renzi  da Itália  e da CultuaAnita  do Brasil).  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° 015/2019. Dando
continuidade à Sessão, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Resolução nº 006/2019
que extingue as Comissões Especiais criadas pela Resolução nº 007, de 04 de dezembro de
2018 e a Resolução nº 003, de 04 de julho de 2017. O Presidente consultou as Comissões que
se manifestaram favoráveis à tramitação do Projeto. Em discussão, não houve oradores e, em
votação, o Projeto foi a aprovado, por unanimidade, em primeira e segunda votação. A seguir,
o Presidente solicitou a  leitura do Projeto de Resolução nº 007/2019 que dispõe sobre a
concessão de promoção por merecimento  a  servidora da CMI, Sandra Pires.  O Presidente
consultou  as  Comissões  que  se  manifestaram  favoráveis  à  tramitação  do  Projeto.  Em
discussão, não houve oradores e, em votação, o Projeto foi a aprovado, por unanimidade, em
primeira  e  segunda  votação.  A  seguir,  o  Presidente  solicitou  a  leitura da Moção  de
Congratulação  nº  003/2019 que  congratula  a  Banda  Tons  de  Deus  de  Imbituba.  Em
discussão, o Vereador Propositor Elísio Sgrott declarou que a própria justificativa do Projeto
já fala por si só, da importância da Banda Tons de Deus no cenário da música imbitubense,
que há mais de quinze anos leva a Palavra de Deus através da cultura e da música a diversos
cantos do Brasil. Com a palavra, os Vereadores Luiz Cláudio Carvalho de Souza, Anderson
Teixeira, Humberto Carlos dos Santos, Renato Carlos Figueiredo, Michela da Silva Freitas e
Eduardo  Faustina  da  Rosa  parabenizaram  o  Vereador  Elísio  Sgrott  pela  iniciativa  de
homenagear  a Banda Tons de Deus de Imbituba.  Em votação,  a Moção foi aprovada,  por
unanimidade. A seguir, o Presidente solicitou a leitura do Requerimento nº 011/2019 que
requer informações do Poder Executivo sobre o Programa Pró-Esportes, quais atletas foram
selecionados  com  o  programa  e  quais  valores  foram  pagos.  Em  discussão,  o  Vereador
Propositor  Thiago  Machado  declarou  que  foi  procurado  por  alguns  atletas  que  foram
selecionados pelo programa, mas que estão encontrando dificuldades para receber os valores
já disponibilizados. Em votação, o Requerimento foi aprovado, por unanimidade. A seguir, o
Presidente  solicitou  a  leitura  do Requerimento  nº  014/2019 que  requer  informações  da
Secretaria  de Saúde sobre o não repasse do piso salarial  estabelecido  pela  Lei  Federal  nº
13.708/2018  aos  agentes  comunitários  de  saúde  e  agentes  de  combates  a  endemias  do
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Munícipio de Imbituba.  Com a palavra, o Vereador Propositor Anderson Teixeira declarou
que o município não vem repassando o piso nacional aos agentes comunitários de saúde e aos
agentes de combates a endemias do Munícipio de Imbituba. Por essa razão, pediu explicação
ao Executivo, já que se trata de verba federal, que não onera os cofres público municipal. Com
a  palavra,  o  Vereador  Renato  Carlos  Figueiredo  parabenizou  a  iniciativa  do  Vereador
Propositor Anderson Teixeira, pois, segundo o Vereador Renato, esse fato vem ocorrendo de
forma recorrente  no município  desde gestões  anteriores.  Com a palavra,  o  Vereador  Luiz
Cláudio Carvalho de Souza declarou que o ato deve ser esclarecido pelo Poder Executivo,
todavia, criticou atitudes políticas e eleitoreiras na Câmara por conta disso. Com a palavra, o
Vereador Elísio Sgrott parabenizou o trabalho das agentes comunitárias e agentes de combates
a endemias do Município de Imbituba, as quais devem receber o piso da categoria. Com a
palavra, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa declarou que votará a favor do Requerimento.
Todavia, esclareceu que o mesmo não tem força legal para obrigar o Executivo a pagar o piso,
mas  apenas  esclarecer  o  porquê  não  está  sendo  pago.  Em  votação,  o  Requerimento  foi
aprovado,  por  unanimidade.  Encerrada  a  Ordem  do  Dia,  o  Presidente  abriu  espaço  para
Explicações  Pessoais.  Com a palavra,  os  Vereadores  Anderson Teixeira  e  Elísio  Sgrott
parabenizaram o Projeto “Uma Rosa Para Anita no Ano do seu Bicentenário”,  o qual tem
também por objetivo implementar a Cultura e o Turismo no Município de Imbituba. Com a
palavra,  o  Vereador  Walfredo  Amorim parabenizou  o  trabalho  de  saúde  bucal  dos
odontólogos Jatir de Amorim e Antônio David nas escolas do Município de Imbituba.       Não
havendo  mais  nada  a  tratar,  passou-se  ao  Momento  da  Presidência,  onde  o  Presidente,
Roberto Luiz Rodrigues,  também parabenizou o Projeto apresentado pelo escritor Adilson
Cadorin,  “Uma Rosa Para Anita  no Ano do seu Bicentenário”. Ato contínuo o Presidente
convocou os Vereadores para a 13ª Sessão Ordinária, que será levada a efeito no próximo dia
06 de maio de 2019, às 19:30 horas, na Câmara Municipal de Imbituba. Por fim,  declarou
encerrada a 12ªSessão Ordinária, onde solicitou ao Secretário que redija a Ata da mesma.

Imbituba, 22 de abril de 2019.

                     Roberto Luiz Rodrigues
    Presidente

                 Renato Carlos Figueiredo
                       Primeiro-Secretário
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