
15 ª LEGISLATURA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2019

Às dezenove horas e trinta minutos do dia dezessete de junho do ano de dois mil e dezenove,
iniciou-se a Décima 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  solicitou  ao  Primeiro  Secretário,  Vereador  Renato  Carlo  de
Figueiredo, a leitura da Ata da 18ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 07 de junho de
2019. Pela ordem, o Vereador Humberto Carlos dos Santos requereu a dispensa da leitura da
Ata.  Em discussão,  o  requerimento  do  Vereador  Humberto  Carlos  dos  Santos  não houve
oradores. Na sequência, o Presidente colocou em votação a Ata da 18ª Sessão Extraordinária,
sendo a mesma aprovada sem retificação. Dando continuidade à Sessão, o Presidente solicitou
ao Secretário a leitura das matérias do Grande Expediente, dentre elas: Projetos de Leis nº
5.137/2019,  5.138/2019 e  5.139/2019,  5.140/2019,  5.141/2019,  todos  de origem do Poder
Executivo,  Requerimento  nº  021/2019  de  autoria  da  Vereadora  Michela  da  Silva  Freitas,
Indicação nº 066/2019 de autoria do Vereador Lenoir de Souza, Indicação nº 067/2019 de
autoria  do  Vereador  Humberto  Carlos  dos  Santos,  Indicações  nº  068/2019,  069/2019  e
070/2019 de autoria do Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza, Resposta do Ministério
Público  Estadual  sobre  à  Sessão Solene  do  Municipio  de  Imbituba,  na  qual  o  órgão será
representado  pelo  Procurador  do  Estado  de  Santa  Catarina  Aurino  Alves  de  Souza  e
Requerimento nº 0660/2019 da Assembleia do Estado de Santa Catarina.    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° 023/2019.  Após,  o  Presidente
solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 5.135/2019 que autoriza o Executivo Municipal a
conceder auxílio financeiro a Associação Beneditina da Divina Providência – Hospital São
Camilo. O Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação do
Projeto. Em discussão, o Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza parabenizou o Executivo
pelo auxílio concedido ao Hospital São Camilo. Todavia, demostrou toda sua indignação com
o cancelamento do auxílio financeiro repassado pela Scpar - Porto de Imbituba ao setor de
emergência  do  Hospital.  Com  efeito,  declarou  que  a  Scpar,  administradora  do  Porto  de
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Imbituba, leva todo lucro do Porto para Florianópolis, deixando o município sem nenhuma
participação. Por isso, sugeriu que as forças políticas do Município de Imbituba ingressem
com uma Proposição para municipalizar o Porto de Imbituba para que os lucros obtidos com o
porto fiquem-no município. Com a palavra, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa declarou
que o Município de Imbituba vem aumentando gradativamente os repasses financeiros para o
Hospital  São Camilo  e  que  Imbituba,  entre  os  hospitais  da  região,  é  o  que  mais  repassa
recursos financeiros para aquela entidade de saúde. Com a palavra, o Vereador Elísio Sgrott
parabenizou  o  Executivo  pelo  auxílio  concedido  ao  Hospital  São Camilo.  Em votação,  o
Projeto foi aprovado, por unanimidade, em primeira e segunda votação. Após, o Presidente
solicitou a leitura do Requerimento nº 020/2019 que requer a inclusão em ata dos votos de
protestos  ao  Governador  do  Estado  de  Santa  Catarina  Carlos  Moises,  em virtude  de  ter
acionado o STF contra o Fundo dos Hospitais Filantrópicos. Em discussão, o Vereador Elísio
Sgrott declarou que às vezes gestores públicos precisam tomar medidas antipáticas. Todavia,
declarou que votará a favor do Requerimento, pois estes recursos são muito bem vindos aos
hospitais  filantrópicos  de  Santa  Catarina,  inclusive  para  o  Hospital  São  Camilo.  Com  a
palavra, o Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza declarou que se for suspensa a referida
verba  pública  para  os  hospitais  filantrópicos,  muitos  hospitais  de  menor  porte  em  Santa
Catarina fecharão suas portas.  Por essa razão, solicitou apoio dos demais  Vereadores para
reverter esse quadro. Em votação, o Requerimento foi aprovado, por unanimidade. Encerrada
a Ordem do Dia,  o  Presidente abriu espaço para  Explicações  Pessoais.  Com a palavra,  o
Vereador Lenoir de Souza solicitou providências por parte do Poder Público Municipal com
relação a Creche Cidália Soares Menezes, de Roça Grande, que se encontra em total estado de
abandono. Com a palavra, o Vereador Anderson Teixeira declarou que participou ativamente
do projeto de ligação de energia elétrica e água no município, o qual foi aprovado na Câmara
no  dia  24.05.2019.  Todavia,  até  o  dia  de  hoje,  o  mesmo  ainda  não  foi  sancionado  pelo
Excelentíssimo Prefeito de Imbituba, o que representa um total descaso com a população, que
tanto necessita de instalação de energia e água em suas residências. Com a palavra, o Vereador
Rogberto de Farias Pires agradeceu a todos que contribuíram para que ele na qualidade de
Vereador Suplente pudesse exercer o seu cargo e tentar trazer melhorias para a população de
Imbituba.  Com a palavra,  o Vereador  Luís Antônio Dutra teceu comentários  negativos a
atual Administração Municipal, onde declarou “que como Prefeito o gestor do Município de
Imbituba  é  um excelente  médico”,  fazendo alusão  à  incompetência  do atual  Prefeito  para
administrar o Município de Imbituba. Com a palavra, os Vereadores  Humberto Carlos dos
Santos e Thiago Machado também demonstraram preocupação com a falta de sanção por
parte do Executivo do Projeto de Lei de instalação de energia elétrica e água no município, o
que  vem  trazendo  enormes  prejuízos  para  a  população  imbitubense.  Com  a  palavra,  a
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Vereadora  Michela da Silva Freitas teceu comentários sobre o fechamento dos Postos de
Correios  dos  Bairros  de  Arroio  e  Roça  Grande,  onde  a  Vereadora  declarou  que  está
ingressando  com  um  requerimento  pedindo  explicações  ao  Executivo  Municipal.
Prosseguindo, a Vereadora solicitou um minuto de silêncio em homenagem ao falecimento da
estudante Thaiane Gonçalves Souza de 12 anos de idade, vitima de meningite. Com a palavra,
o  Vereador  Elísio  Sgrott comungou  do  mesmo  entendimento  dos  Vereadores  Anderson
Teixeira, Humberto Carlos dos Santos e Thiago Machado com a falta de sanção do Projeto de
Lei  de  instalação  de  água  e  energia  elétrica,  o  que  vem trazendo  enormes  prejuízos  aos
munícipes imbitubenses. Com a palavra, o Vereador Renato Carlos Figueiredo declarou que
alguns Vereadores estão sofrendo de amnésia, porque estão batendo na atual administração e
esquecendo da  última,  que  parece  que foi  um mar  de rosas,  o  que  também não foi.  Não
havendo  mais  nada  a  tratar,  passou-se  ao  Momento  da  Presidência,  onde  o  Presidente,
Roberto  Luiz  Rodrigues  convidou  a  todos  para  participarem  da  Sessão  Solene  em
comemoração  aos  61  anos  de  Emancipação  Político  Administrativa  do  Município   de
Imbituba, que acontecerá no próximo dia 21.06.2019, às 20:00 horas, no IAC. Ato contínuo o
Presidente  convocou os Vereadores para a  20ª Sessão Ordinária, que será levada a efeito no
próximo dia 24 de junho de 2019, às 19:30 horas, na Câmara Municipal de Imbituba. Por fim,
declarou encerrada a  19ªSessão Ordinária, onde solicitou ao Secretário que redija a Ata da
mesma.

Imbituba, 17 de junho de 2019.

                     Roberto Luiz Rodrigues
    Presidente

                 Renato Carlos Figueiredo
                       Primeiro-Secretário
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