
15 ª LEGISLATURA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2019

Às dezenove horas e trinta minutos do dia seis de maio do ano de dois mil e dezenove, iniciou-
se a Décima Terceira 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 12ª Sessão Ordinária, realizada no dia 22 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 12ª 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: Ofícios PMI/SEGAB nº 037/2019,
039/2019, 032/2019, 030/2019, 033/2019, 040/2019, Projeto de Lei nº 5.125/2019, Projeto de
Lei nº 5.126/2019, Projeto de Lei nº 5.127/2019, Projeto de Lei nº 5.128/2019, Projeto de Lei
nº 5.129/2019,  Projeto de Lei Complementar nº 0462/2019, Projeto de Lei Complementar nº
0463/2019,  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  0464/2019,  todos  de  origem  do  Executivo
Municipal,  Requerimento  nº  015/2019  de  autoria  do  Vereador  Renato  Carlos  Figueiredo,
Requerimento nº 016/2019 de autoria do Vereadora Michela da Silva Freitas, Requerimento nº
017/2019 de autoria do Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza, Requerimento nº 018/2019
de autoria do Vereador Antônio Clésio Costa, Indicação nº 043/2019 de autoria do Vereador
Renato  Carlos  Figueiredo,  Indicação  nº  044/2019  de  autoria  do  Vereador  Renato  Carlos
Figueiredo,  Indicação  nº  045/2019  de  autoria  do  Vereador  Humberto  Carlos  dos  Santos,
Indicação  nº  046/2019 de autoria  do Vereador  Humberto  Carlos  dos  Santos,  Indicação  nº
047/2019 de autoria  do Vereador  Humberto  Carlos  dos  Santos,  Indicação nº  048/2019 de
autoria do Vereador Humberto Carlos dos Santos, Expediente da munícipe Rubia Fraga Alves,
Requerimento  do  servidor  público  estadual  Sérgio  de  Oliveira  e  Ofício  nº  6.779/2019 do
Tribunal de Contas de Santa Catarina. Dando continuidade à Sessão, o Presidente concedeu a
palavra  ao  Secretário  de  Infraestrutura  e  Saneamento  do  Município  de  Imbituba,  Gilberto
Pereira,  para  o  mesmo  falar  sobre  o  tema:  “Os  Motivos  Técnicos  que  Levaram  ao
Desabastecimento de Água na Temporada de Verão 2018/2019 no Município de Imbituba.”
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Com a palavra,  o Secretário cumprimentou a todos os presentes,  bem assim declarou que
talvez ele não seria a pessoa mais indicada para prestar os devidos esclarecimentos sobre o
tema em pauta. Todavia, ele entende que como gestor da pasta também tem obrigação de falar
sobre o desabastecimento de água no município na alta temporada de verão 2018/2019. Com
efeito, disse que assumiu a pasta em janeiro do corrente ano, todavia, esclareceu que quem
opera  o sistema de abastecimento  de água e  saneamento  básico  de Imbituba  é  a  empresa
Serrana  Engenharia  Ltda,  desde  o  ano  de  2014,  através  de  dispensa  de  licitação  por
emergência. Sobre o problema de desabastecimento de água no município na alta temporada
de  verão  2018/2019,  o  Secretário  falou  que  a  causa  para  o  problema  seria  o  aumento
significativo de habitantes na alta temporada,  aliado ao excesso de consumo. E para tentar
resolver o problema, foi criado recentemente o SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de
Água  e  Esgoto,  que  é  uma  entidade  autárquica  municipal,  de  direito  público,  que  tem a
competência de estudar, planejar, projetar, executar as obras relativas a construção, ampliação
ou remodelação  dos  sistemas  públicos  de  abastecimento  de  água,  esgotamento  sanitário  e
drenagem urbana, de acordo como o Plano Municipal de Saneamento Básico de Imbituba.”
Hoje nós estamos produzindo cerca de 15 milhões de água por dia. Em épocas normais, na
baixa temporada, esse número cai para nove milhões de litro dia. Se fizermos um consumo
racional  diário  de,  aproximadamente,  150  litros  por  pessoa,  essa  nossa  produção  teria
capacidade de atender até 100 mil pessoas.”  Prosseguindo, o Secretário fez um breve relato
do trabalho que vem sendo executado em relação ao esgoto, drenagem pluvial e sistema de
lixo,  que  também  são  atribuições  da  pasta  em todo  município.  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° 016/2019. Dando continuidade à
Sessão, o Presidente solicitou a leitura do Requerimento de Retirada o Projeto de Lei nº
5.105/2019.  Em discussão,  os Vereadores Anderson Teixeira,  Eduardo Faustina da Rosa e
Elísio Sgrott declararam que o referido Projeto já passou por todas as Comissões da Câmara.
Todavia, surgiram dúvidas com relação a retirada de dinheiro público para pagar premiações
esportivas,  o  que  dever  ser  analisado  com mais  tempo.  Por  isso,  solicitaram  aos  demais
Vereadores a retirada da Proposição.  Em votação,  o Pedido de Retirada foi aprovado, por
unanimidade. A seguir, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 5.109/2019 que
institui  o  Programa  Municipal  de  Aprendizagem  Profissional  de  Imbituba.  O  Presidente
consultou  as  Comissões  que  se  manifestaram  favoráveis  à  tramitação  do  Projeto.  Em
discussão,  o  Vereador  Anderson  Teixeira,  Luís  Antônio  Dutra,  Michela  da  Silva  Freitas,
Walfredo Amorim e Elísio Sgrott parabenizaram o funcionário público André Igreja, presente
na Sessão, pela bela iniciativa, já que é um dos mentores do Projeto. A seguir, o Presidente
solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 5.120/2019 que institui o dia Municipal do Artista. O
Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação do Projeto.
Em discussão,  o Vereador  Propositor  Elísio  Sgrott  declarou que a maioria  dos artistas  de
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Imbituba já contribui com o município. E nada mais justo que instituir um Dia do Ano para
homenageá-los. Em votação, o Projeto foi aprovado, por unanimidade, em primeira e segunda
votação. Após, o Presidente solicitou a leitura da Moção de Congratulação nº 004/2019 que
congratula  a  Igreja  Assembleia  de  Deus  de  Imbituba,  por  ocasião  dos  seus  85  anos.  Em
discussão, a Vereadora Propositora Michela da Silva Freitas parabenizou a passagem dos 85
anos da Igreja Assembleia de Deus de Imbituba, que durante esses anos vem desempenhando
o seu papel principal, de evangelizar e cuidar do aspecto social da comunidade em geral. Com
a palavra, o Vereador também Propositor Anderson Teixeira ressaltou que o aniversário de 85
anos da Igreja Assembleia de Deus de Imbituba é um marco que vem confirmá-la como uma
instituição de doutrina firme e de ações sociais fortes em prol dos que realmente precisam.
Com a palavra, o Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza declarou que a Igreja Assembleia
de  Deus  de  Imbituba  apresenta  em  Imbituba  um  crescimento  vertiginoso  e  acelerado,
consolidando-se como a maior expressão do petencostalismo imbitubense. Com a palavra, o
Vereador Elísio Sgrott declarou que as conquistas da Igreja Assembleia de Deus de Imbituba
são  um significativo  marco  da  vitória  do  povo de  Deus  em Imbituba.  Com a  palavra,  o
Vereador  Eduardo  Faustina  da  Rosa  também destacou  o  papel  evangelizador  e  social  da
instituição no município. Em votação, a Moção foi aprovada, por unanimidade.  Encerrada a
Ordem  do  Dia,  o  Presidente  abriu  espaço  para  Explicações  Pessoais.  Com  a  palavra,  o
Vereador  Renato Carlos Figueiredo  declarou que já ingressou com uma Proposição para
obrigar o município a pagar o piso salarial as agentes comunitárias de saúde, onde a Secretária
de Saúde do município se comprometeu a honrar com esse compromisso. Com a palavra, o
Vereador Thiago Machado demonstrou sua indignação com a Agência dos Correios de Roça
Grande que se encontra fechada para reforma. Todavia,  esclareceu que existe uma sala ao
lado, que já funcionou a Secretaria Regional, onde a mesma poderia estar sendo utilizada para
os correios para não deixar a comunidade desassistida da agência durante esse período. Com a
palavra, o Vereador  Humberto Carlos dos Santos  teceu comentários sobre o problema das
bocas de lobo no Centro do Município de Imbituba, onde solicitou urgência na resolução do
problema por parte do Poder Público. Prosseguindo, o Vereador Humberto declarou que não
sabe se vai acorrer o Desabastecimento de Água na Temporada de Verão 2019/2020, uma vez
que o tema não foi esclarecido com a vinda do Secretário da pasta na Sessão de hoje. Por essa
razão, solicitou a vinda do Superintendente do Saneamento de Imbituba na Câmara para as
devidas explicações. Com a palavra, o Vereador Elísio Sgrott também se manifestou quanto o
falta  de  explicação  convincente  do  Secretário  de  Infraestrutura  e  Saneamento  sobre  o
Desabastecimento  de  Água  na  Temporada  de  Verão  2018/2019.  Por  essa  razão,  também
solicitou a vinda do Superintendente do Saneamento de Imbituba na Câmara para as devidas
explicações. Com a palavra, o Vereador Walfredo Amorim parabenizou o Vereador Renato
Carlos Figueiredo em tentar buscar complementar a renda das agentes de saúde do município.
Com a palavra, o Vereador  Luís Antônio Dutra  teceu comentários sobre o saneamento na
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Praia do Porto, que, segundo o Vereador Luís, precisa de uma atenção especial por parte dos
órgãos públicos. Continuando, o Vereador Luís Antônio Dutra declarou que o reajuste na taxa
de lixo e a criação do taxa de lixo comercial e industrial também não vendo sendo executados
e descontadas na fatura da água. Com a palavra, a Vereadora Michela da Silva Feitas teceu
comentários sobre o piso do magistério municipal, que se encontra em tramitação nos Poderes
Executivo e Legislativo. Com a palavra, o Vereador  Eduardo Faustina da Rosa  criticou a
dinâmica da fala do Secretário Municipal de Infraestrutura e Saneamento na Sessão de hoje.
Pois, segundo o Vereador Eduardo Faustina da Rosa, não houve debate com o Secretário.
Ademais disso, não vieram os técnicos da pasta para os esclarecimentos para demonstrar ações
que estão sendo feitas para melhorar o sistema. Não bastasse isso, não estão sendo executadas
Leis que já foram aprovadas na Câmara, ou seja, o reajuste na taxa de lixo e a criação da taxa
de lixo comercial e industrial, as quais deveriam ser debitadas na fatura da água, o que não
vem acorrendo. Por essa razão, o Vereador Eduardo demonstrou sua indignação com esses
fatos  por  parte  do  Executivo  Municipal.  Não  havendo  mais  nada  a  tratar,  passou-se  ao
Momento da Presidência, onde o Presidente,  Roberto Luiz Rodrigues,  esclareceu que foi
ajustado entre os Vereadores que as considerações sobre quem fala no Plenário seriam feitas
nas Explicações Pessoais dos Vereadores. Ato contínuo o Presidente convocou os Vereadores
para a 14ª Sessão Ordinária, que será levada a efeito no próximo dia 13 de maio de 2019, às
19:30 horas,  na Câmara  Municipal  de Imbituba.  Por  fim,  declarou encerrada  a  13ªSessão
Ordinária, onde solicitou ao Secretário que redija a Ata da mesma.

Imbituba, 06 de maio de 2019.

                     Roberto Luiz Rodrigues
    Presidente

                 Renato Carlos Figueiredo
                       Primeiro-Secretário
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