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15 ª LEGISLATURA 
3ª SESSÃO LEGISLATIVA  
ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2019 
Às dezenove horas e trinta minutos do dia cinco de agosto do ano de dois mil e dezenove, 
iniciou-se a Vigésima Quinta 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 Carlos Figueiredo, a leitura 
da Ata da 23ª Sessão Ordinária, realizada no dia onze de julho 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 24ª 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: Projetos de Leis nº 5.146/2019, 5.147/2019, 5.148/2019, 
5.149/2019, 5.150/2019, 5.151/2019, 5.152/20195 e 5.153/20195, todos de origem do Executivo 
Municipal, Projeto de Resolução nº 010/2019 de origem do Legislativo Municipal, Indicações nº 
076/2019 e 077/2019 de autoria do Vereador Eduardo Faustina da Rosa, Indicação nº 078/2019 
de autoria do Vereador Roberto Luiz Rodrigues, Indicações nº 079/2019, 080/2019, 081/2019   
de autoria do Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza, Indicação nº 082/2019 de autoria do 
Humberto Carlos dos Santos, Requerimento nº 023/2019 de autoria do Vereador Renato Carlos 
Figueiredo, Ofício do Partido Novo, Ofícios nº 030/2019 e 033/2019 do Observatório Social de 
Imbituba, Moção de Apelo nº 006/2019 do Tribunal de Conta do Estado de Santa Catarina e 
Ofício da Polícia Militar de Imbituba. 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° 032/2019. A seguir, o Presidente solicitou a leitura do Substitutivo ao 
Projeto de Lei nº 5.023/2018 que dispõe sobre a obrigatoriedade do Estudo de Impacto de 
Vizinhança e dá outras providências. O Presidente consultou as Comissões que se manifestaram 
pela inconstitucionalidade do Projeto. Em discussão, os Vereadores Eduardo Faustina da Rosa e 
Elísio Sgrott  Dutra declararam que a matéria é afeta a iniciativa do Executivo. Com efeito, 
sugeriram que a mesma seja apresentada com Indicação por parte do Legislativo. Em votação, o 
Substitutivo foi rejeitado por inconstitucionalidade. A seguir, o Presidente solicitou a leitura do 
Projeto de Lei nº 5.050/2018 que institui no Município de Imbituba o Projeto “Adote Uma 
Lixeira”. O Presidente consultou as Comissões que se manifestaram pela inconstitucionalidade do 
Projeto. Em discussão, não houve oradores e, em votação, o Projeto foi aprovado, por 
unanimidade. Em discussão, o Vereador Luís Antônio Dutra da mesma forma do Projeto anterior 
declarou que a ideia é boa, todavia, a matéria também é afeta a iniciativa do Executivo. Com 
efeito, sugeriu que a mesma seja apresentada com Indicação por parte do Legislativo. Em votação, 
o Projeto foi rejeitado por inconstitucionalidade. A seguir, o Presidente solicitou a leitura do 
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Projeto de Lei nº 5.143/2019 que dispõe sobre a prorrogação do prazo de existência da 
Comissão Técnica de Revisão do Plano Diretor e dá outras providências, bem como da Emenda 
acostada ao Projeto. O Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à 
tramitação da Emenda. Em discussão a Emenda, não houve oradores e, em votação, a mesma foi 
aprovada, por unanimidade. Após, o Presidente consultou as Comissões que se manifestaram 
favoráveis à tramitação do Projeto com a nova redação dada pela Emenda, já aprovada. Em 
discussão o Projeto com a Emenda, não houve oradores e, em votação, o Projeto com a Emenda 
foi aprovado, por unanimidade, em primeira e segunda votação. Encerrada a Ordem do Dia, o 
Presidente abriu espaço para Explicações Pessoais. Com a palavra, o Vereador Walfredo 
Amorim se reportou aos Projetos rejeitados por inconstitucionalidade na Sessão de hoje. Com 
efeito, destacou que era dever da Assessoria Jurídica da Câmara orientar o Vereador Propositor 
para que ele não passasse por este constrangimento de ver 2 Projetos seus serem rejeitados por 
inconstitucionalidade. Com a palavra, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa se reportou sobre 
duas Proposições de sua autoria que, respectivamente, tratam da construção de um Mirante no 
Bairro de Guaiuba na Rua Vergilino Soares, bem assim a indicação nº 076/2019 que trata da 
construção de um acesso da Rua 21 de julho ao Bairro Village. Por fim, o Vereador Eduardo 
teceu comentários sobre a assinatura do contrato de pavimentação asfáltica da Rua Antônio 
Monoel de Oliveira no Bairro de Vila Nova, que tem recursos oriundos de uma Emenda Federal 
capitaneada pelo Vereador Eduardo Faustina da Rosa. Com a palavra, o Vereador Humberto 
Carlos dos Santos teceu comentários sobre uma Indicação de sua autoria que visa esclarecer que 
as dívidas junto à Celesc ficam vinculadas ao CPF do consumidor e não no cadastro da fatura. 
Com efeito, a Proposição visa dar o mesmo tratamento as contas de água no município. Com a 
palavra, o Vereador Elísio Sgrott teceu comentários sobre a entrega de um ônibus à PMI 
oriundo de uma Emenda Coletiva do Deputado Jorge Boeira. Prosseguindo, o Vereador Elísio 
parabenizou o Vereador Eduardo Faustina da Rosa pela conquista de recursos para pavimentação 
da Rua Antônio Monoel de Oliveira no Bairro de Vila Nova.  Com a palavra, o Vereador Elísio 
Não havendo mais nada a tratar, passou-se ao Momento da Presidência, onde o Presidente, 
Roberto Luiz Rodrigues, fez um balanço positivo do primeiro semestre de trabalho do Poder 

Legislativo. Ato contínuo o Presidente convocou os Vereadores para a 26ª Sessão Ordinária, que 

será levada a efeito no próximo dia 12 de agosto de 2019, às 19:30 horas, na Câmara Municipal de 

Imbituba. Por fim, declarou encerrada a 25ªSessão Ordinária, onde solicitou ao Secretário que 

redija a Ata da mesma. 
 
Imbituba, 05 de agosto de 2019. 

 
                     Roberto Luiz Rodrigues 
      Presidente 

                 Renato Carlos Figueiredo 
                       Primeiro-Secretário 

 


