
15 ª LEGISLATURA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2019

Às dezenove horas e trinta minutos do dia treze de maio do ano de dois mil e dezenove,
iniciou-se  a  Décima  Quarta  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 13ª Sessão Ordinária, realizada no dia 06 de maio 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 13ª 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 SEDETUR nº
062/2019 da Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turístico de Imbituba, Projeto de
Lei  nº  5.130/2019,  Projeto  de  Lei  nº  5.131/2019,  Projeto  de Lei  nº  5.132/2019,  todos  de
origem do Executivo Municipal, Projeto de Lei Complementar nº 0466/2019 de origem do
Executivo Municipal,  Projeto de Lei Complementar nº 0467/2019 de origem do Executivo
Municipal, Projeto de Lei Complementar nº 0465/2019 de origem do Legislativo Municipal,
Projeto de Resolução  nº 008/2019 de origem do Legislativo Municipal, Projeto de Decreto
Legislativo nº 002/2019 de origem do Legislativo Municipal, Requerimento nº 019/2019 de
autoria do Vereador Elísio Sgrott, Moção de Repúdio nº 005/2019 de a autoria do Vereador
Eduardo  Faustina  da  Rosa,  Indicação  nº  049/2019  de  autoria  do  Vereador  Roberto  Luiz
Rodrigues, Indicação nº 050/2019 de autoria do Vereadora Michela da Silva Freitas, Indicação
nº 051/2019 de autoria do Vereador Elísio Sgrott, Convite da Associação de Moradores de
Roça Grande, Ofícios nº 345/2019 e 346 da CEF e Expediente do munícipe Otacílio de Souza
(Tiquinho do PT). Após, não havendo 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 Projeto de Lei nº
5.125/2019 que dispõe sobre a abertura de crédito adicional  suplementar  para a PMI e da
outras providências. O Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à
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tramitação do Projeto. Em discussão, o Vereador Elísio Sgrott destacou que o Projeto visa
fazer  um  remanejamento  de  recursos  dentro  do  próprio  orçamento  da  PMI.  Com  efeito,
destacou que com a aprovação desse Projeto, o Governo Municipal pretende honrar o Piso
Salarial dos professores municipais, que será um próximo Projeto que virá para deliberação do
Plenário  .  Portanto,  segundo  o  Vereador  Elísio,  trata-se  de  uma  excelente  iniciativa  do
Executivo que é pagar o Piso Nacional aos professores municipais. Com a palavra, o Vereador
Eduardo Faustina da Rosa reforçou as palavras do Vereador Elísio, bem assim ressaltou que
estão sendo analisados os impactos orçamentários e financeiros para os próximos exercícios
para que o Projeto que objetiva pagar o piso ao magistério não infrinja preceitos da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Com a palavra, a Vereadora Michela da Silva Freitas destacou que
apesar de todos os esforços do Executivo para horar o piso aos professores na carteira de
trabalho, este ano o reajuste referido ainda vai ser pago como complementação. Todavia, já é
uma  excelente  inciativa  desse  governo  que  já  está  valorizando  a  classe  dos  professores
municipais.  Em votação,  o Projeto foi aprovado, por unanimidade,  em primeira  e segunda
votação. A seguir, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 5.128/2019 que dispõe
sobre a abertura de crédito adicional  suplementar  para a PMI e da outras providências.  O
Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação do Projeto.
Em discussão, o Vereador Elísio declarou que esse é outro Projeto que tem por objetivo fazer
remanejamento de recursos da própria Prefeitura, e que esse visa a construção de uma nova
Ponte na Comunidade de Ibiraquera. Com a palavra, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa
também reforçou as palavras do Vereador que o antecedeu na discussão, acrescentando que
algumas partes da antiga ponte serão reaproveitadas. Com a palavra, o Vereador Anderson
Teixeira declarou que os recursos para a construção da ponte, além de resolver o problema da
comunidade, trará uma economia para o município, já que o que está sendo gasto com a Ponte
Provisória  voltará  para  os  cofres  público.  Em  votação,  o  Projeto  foi  aprovado,  por
unanimidade,  em primeira e segunda votação. A seguir, o Presidente solicitou a leitura do
Projeto de Lei Complementar nº 0448/2018 que dispõe sobre o recebimento de receitas e
tributos  pelo  município  de  Imbituba,  através  de  cartão  de  crédito  e  débito.  O  Presidente
consultou  as  Comissões  que  se  manifestaram  pela  inconstitucionalidade  do  Projeto.  Em
discussão o Parecer das Comissões, o Vereador Eduardo destacou que há um vício na origem
do Projeto, o qual só pode ser encaminho pelo Executivo Municipal. Pela Mesa Diretora, o
Projeto  foi  arquivado.   A  seguir,  o  Presidente  solicitou  a  leitura do Projeto  de  Lei  nº
5.107/2019  que  altera  dispositivo  da  Lei  nº  4.983,  27  de  dezembro  de  2018  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 parabenizou o
Executivo  pela  iniciativa  de  instituir  o  pagamento  de  abono  aos  enfermeiros  da  Rede
Municipal de Saúde. Com a palavra, os Vereadores Luiz Cláudio Carvalho de Souza, Renato
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Carlos  Figueiredo  e  Anderson  Teixeira  entendem  que  todos  os  profissionais  da  Rede
Municipal de Saúde deveriam ser comtemplados com o benefício referido. E que estudos estão
sendo feitos pelo Executivo para que todos os profissionais da Rede Municipal de Saúde sejam
contemplados com o citado benefício. Em votação, o Projeto foi aprovado, por unanimidade,
em primeira e segunda votação.  A seguir, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº
5.122/2019  que denomina Parque Sargento  José Antônio dos Reis.           O Presidente
consultou  as  Comissões  que  se  manifestaram  favoráveis  à  tramitação  do  Projeto.  Em
discussão, a Vereadora Propositora Michela da Silva Freitas solicitou a aprovação do Projeto
que objetiva homenagear o militar falecido José Antônio dos Reis, eternizando, assim, o seu
nome no Parquinho Infantil do Paes Leme, que fica localizado na Pracinha do Paes Leme.
Com a palavra, os Vereadores Luiz Cláudio Carvalho de Souza, Anderson Teixeira,  Elísio
Sgrott, Eduardo Faustina da Rosa, Walfredo Amorim, Renato Carlos Figueiredo, Humberto
Carlos  dos  Santos,  Rogberto  de  Farias  Pires  parabenizaram  as  iniciativas  da  Vereadora
Propositora e da comunidade do Paes Leme pelo belo exemplo, de homenagear quem já fez
muito  por  aquela  comunidade.  Em votação,  o  Projeto  foi  aprovado,  por  unanimidade,  em
primeira  e  segunda  votação.  Após,  o  Presidente  solicitou  a  leitura do Requerimento  nº
015/2019 que requer a convocação da Secretária Municipal de Saúde do Município para que
possa trazer informações sobre as melhorias do acesso a qualidade de atenção básica saúde no
Município de Imbituba e, em especial,  o não repasse do piso salarial  estabelecido por Lei
Federal aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias.  Com a
palavra,  o Vereador Propositor Renato Carlos Figueiredo noticiou que em conversa com a
Secretária de Saúde Graciela Wiemes Ribeiro, a mesma informou que o piso da categoria das
agentes  comunitárias  e  das  agentes  de combate  às endemias  será pago. Com a palavra,  o
Vereador Anderson parabenizou o Requerimento de autoria do Vereador Renato.  Todavia,
solicitou que outros temas relacionados à área da saúde também fossem contemplados com a
fala da Secretária da Saúde na Câmara. Com a palavra, o Vereador Luiz Cláudio Carvalho de
Souza  solicitou  a  equiparação  da  remuneração  das  agentes  comunitária  de  Imbituba  com
Tubarão  e  Imaruí.  Com  a  palavra,  a  Vereadora  Michela  da  Silva  Freitas  parabenizou  a
iniciativa  do  Vereador  Renato.  Todavia,  solicitou  uma  mudança  na  dinâmica  de  quem é
convocado para falar  nas  Sessões.  Ou Seja,  solicitou  que quem fosse convocado que seja
interpelado  pelos  Vereadores  logo  após  a  sua  fala  e  não  mais  no  final  da  Sessão,  em
Explicações Pessoais, quando o Plenário já se encontra esvaziado. Com a palavra, o Vereador
Eduardo  Faustina  da  Rosa  chamou a  atenção  para  o  Regimento  Interno  que  diferencia  o
pedido para alguém “Falar na Tribuna” e a “Convocação para alguém Falar na Tribuna.” Que
no caso em apreço, são atos distintos, o pedido para falar na Tribuna não há necessidade de
interpelação  dos  Vereadores,  já  a  convocação  há  necessidade  da  pessoa  convocada  ser
interpelada pelos Vereadores, e que deve ocorrer logo após a sua explanação. Em aparte, o
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Vereador  Luiz  Cláudio  Carvalho  de  Souza  discordou  da  opinião  do  Vereador  Eduardo,
entendendo que mudar as regras do jogo quase na metade do mandato  da Mesa Diretora,
alguém, que já falou em Plenário,  pode se sentir  prejudicado.  Com a palavra,  o Vereador
Humberto Carlos dos Santos comungou do mesmo entendimento do Vereador Eduardo. Em
votação, o Requerimento foi aprovado, por unanimidade. Após, o Presidente solicitou a leitura
do Requerimento nº 016/2019 que requer informações da Secretaria de Educação Municipal
sobre o Processo Licitatório da Reforma da Escola Hermínia de Souza Marques: número do
processo, empresa vencedora, planejamento da obra e prazo de retorno dos alunos à escola.
Em discussão, a Vereadora Propositora Michela da Silva Feitas ratificou o pedido já colocado
na  justificativa  do  Requerimento,  acrescentando  que  o  local  em  que  as  crianças  estão
realocadas  (antigo  prédio  da  SDR  Norte)  não  é  apropriado  para  abrigar  uma  escola
infantil/juvenil. Com a palavra, o Vereador Anderson Teixeira parabenizou o requerimento da
Vereadora Propositora e concordou também que o local em que as crianças estão realocadas
(antigo prédio da SDR Norte) não é apropriado para abrigar uma escola infantil/juvenil. Com a
palavra, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa destacou na prática a coisas não acontecem
como na teoria. Todavia, o Governo Municipal vem trabalhando para cumprir com todas as
obrigações  assumidas.  Com a  palavra,  o  Vereador  Antônio  Clésio  Costa  destacou  que os
recursos  utilizados  na  Escola  Hermínia  de  Souza  Marques  são  oriundos  de  uma Emenda
Parlamentar  do  Deputado  Federal  Jorge  Catarino  Leonardeli  Boeira.  Em  votação,  o
Requerimento  foi  aprovado,  por  unanimidade.  Após,  o  Presidente  solicitou  a  leitura do
Requerimento nº 017/2019 que requer a convocação da Secretária Municipal da Educação do
Município para que possa trazer informações sobre a Creche do Village e a Escola Hermínia
de Souza Marques, de Alto Arroio. Em discussão, o Vereador Elísio Sgrott declarou que os
recursos  destinados  a  Escola  Hermínia  de  Souza  Marques  são  oriundos  da  Emenda
Parlamentar  do  Deputado  Federal  Jorge  Catarino  Leonardeli  Boeira.  Com  a  palavra,  o
Vereador  Propositor  Luiz  Cláudio  Carvalho  de  Souza  declarou  que  é  preciso  agilizar  o
processo para finalizar as referidas obras. Com a palavra, os Vereadores Anderson Teixeira,
Michela da Silva Freitas e Humberto Carlos dos Santos parabenizaram o Vereador Propositor,
acrescentando também que o processo precisa ser finalizado. Em votação, o Requerimento foi
aprovado,  por  unanimidade.  Após,  o  Presidente  solicitou  a  leitura do Requerimento  nº
018/2019  de autoria do Vereador Antônio Clésio Costa que requer licença de 59 dias para
tratar de assuntos particulares. Em discussão, o Vereador declarou que o “Partido Progressista
vem prestigiando a suplência dos Vereadores que não conseguiram se eleger, mas ajudaram
muito  de  nós  a  estarmos  aqui”.  Com a  palavra,  os  Vereadores  Eduardo  e  Luiz  Cláudio
parabenizaram a atitude do PP e do Vereador Antônio Clésio em oportunizar um espaço para
os suplentes  de Vereadroes.  Em votação,  o Requerimento  foi aprovado,  por  unanimidade.
Encerrada  a Ordem do Dia,  o  Presidente  abriu espaço para  Explicações  Pessoais.  Com a
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palavra, o Vereador  Anderson Teixeira  teceu comentários sobre o cartão ponto das agentes
de saúde comunitárias e agentes de combates às endemias, que exercem um serviço totalmente
externo, o que torna difícil e inviável para essas profissionais registrarem o ponto eletrônico.
Por essa razão, o Vereador disse que é preciso se buscar uma alternativa para contornar esse
problema.  Com a  palavra,  a  Vereadora  Michela  da  Silva  Freitas comungou  do  mesmo
entendimento  do  Vereador  Anderson  quanto  ao  cartão  ponto  das  agentes  de  saúde
comunitárias e agentes de combates às endemias. Com efeito, ela se comprometeu a discutir
com os  demais  Vereadores  e  o  Executivo  uma  forma  de  chegar  a  um consenso  entre  a
Secretaria de Saúde e as agentes. Prosseguindo, a Vereadora Michela trouxe uma ideia que ela
defende de redução do numero de vagas no Legislativo. Com a palavra, o Vereador Eduardo
Faustina da Rosa também se manifestou sobre o cartão ponto das agentes comunitárias, que
ao precisar retornar à Unidade de Saúde para fazer o registro no cartão ponto, perderão muito
tempo e deixarão de atender algumas pessoas. Para o parlamentar é um tema que precisa ser
discutido. Prosseguindo, o Vereador Eduardo também teceu comentários sobre a redução do
numero de vagas no Legislativo, que para o Vereador Eduardo e possível reduzir despesas sem
reduzir  representatividade.  Com  a  palavra,  o  Vereador  Humberto  Carlos  dos  Santos
parabenizou a comunidade de Vila Alvorada pela obra da Casa Mortuária. Com a palavra, o
Vereador Elísio Sgrott também teceu comentários sobre o cartão ponto das agentes de saúde
comunitárias  e  agentes  de  combates  às  endemias,  que  atrapalha  o  trabalho  das  mesmas.
Todavia, opinou no sentido de se utilizar o Cartão Formulário. Com a palavra, o Vereador
Renato Carlos Figueiredo declarou que “está aberto ao debate mas considero que o número
de Vereadores não é a causa do déficit público.” Não havendo mais nada a tratar, passou-se ao
Momento da Presidência, onde o Presidente, Roberto Luiz Rodrigues parabenizou a família
do militar  falecido José Antônio dos Reis pela homenagem no Parquinho e na Praça do Paes
Leme. Ato contínuo o Presidente  convocou os Vereadores para a  15ª Sessão Ordinária, que
será levada a efeito no próximo dia 20 de maio de 2019, às 19:30 horas, na Câmara Municipal
de Imbituba. Por fim, declarou encerrada a 14ªSessão Ordinária, onde solicitou ao Secretário
que redija a Ata da mesma.

Imbituba, 13 de maio de 2019.

                     Roberto Luiz Rodrigues
    Presidente

                 Renato Carlos Figueiredo
                       Primeiro-Secretário
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