
15 ª LEGISLATURA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2019

Às dezenove horas e trinta minutos do dia dezenove de agosto do ano de dois mil e dezenove,
iniciou-se a Vigésima Sétima 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 um minuto de silêncio em homenagem ao
Senhor  Otávio  Possenti,  falecido  na  última  semana,  o  qual  já  foi  Presidente  do  Poder
Legislativo Imbitubense. Após, o Presidente solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Renato
Carlos Figueiredo, a leitura da Ata da 26ª Sessão Ordinária, realizada no dia doze de agosto de
2019. Pela ordem, o Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza 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  26ª  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:
Projeto  de  Lei  nº  5.155/2019/2019 de  origem do Executivo  Municipal,  Projeto  de  Lei  nº
5.154/2019  de  origem  do  Legislativo  Municipal,  Indicação  nº  091/2019  de  autoria  do
Vereador Roberto Luiz Rodrigues e 092/2019 de autoria do Vereador Humberto Carlos dos
Santos. 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° 034/2019.
A seguir,  o  Presidente  solicitou  a  leitura  do Projeto  de Lei nº  5.137/2019  que institui  o
Programa de Incentivo ao Programa de melhoria ao acesso à qualidade de serviço a atenção
básica. O Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação do
Projeto.  Em  discussão, não  houve  oradores  e,  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  0469/2019  que  dá  nova  redação  a  Ementa  da  Lei
Complementar nº 3.430, de 27 de dezembro de 2008, que cria taxa compulsória à Associação
Beneditina  da  Divina  Providência  –  Hospital  São  Camilo  de  Imbituba  e  dá  outras
providências.  O  Presidente  consultou  as  Comissões  que  se  manifestaram  favoráveis  à
tramitação  do  Projeto.  Em  discussão, não  houve  oradores  e,  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 0470/2019  que altera redação do art. 2º da ei
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Complementar nº 5.044, de 19 de julho de 2019, que altera o Anexo da Lei nº 3.135, de 25 de
julho  de  2007  e  dá  outras  providências.  O  Presidente  consultou  as  Comissões  que  se
manifestaram favoráveis à tramitação do Projeto. Em discussão, não houve oradores e, em
votação, o Projeto foi aprovado, por unanimidade, em primeira e segunda votação. A seguir, o
Presidente solicitou a leitura do Moção de Congratulação nº 008/2019  que congratula os
seguintes  Policiais  Militares:  Cabo  Gonçalves,  Soldado  Martins,  Soldado  João  e  Soldado
Floriano, por Ato de Bravura e Humanidade, por arriscarem suas próprias vidas para evitar
que uma adolescente de 16 anos abalada psicologicamente cometesse suicídio e ainda causasse
outros acidentes colocando em risco a vida de centenas de pessoas que trafegavam pela BR –
101, no Bairro de Nova Brasília, Munícipio de Imbituba. Em discussão, não houve oradores e,
em votação, a Moção foi aprovada, por unanimidade. A seguir, o Presidente solicitou a leitura
do Moção de Apoio nº 009/2019 que congratula o Swel Bar, Restaurante, Festas e Eventos.
Em  discussão,  o  Vereador  Propositor  Anderson  Teixeira  declarou  que  o  Swel  Bar,
Restaurante, Festas e Eventos é uma uma microempresa que ajuda a desenvolver o turismo na
Praia do Rosa e região e que está no  local há mais de 30 anos. Por essa razão, solicitou apoio
dos demais Vereadores para que aprovem a Moção e também intervenham no sentido de não
se concretizados  rumores  de que o mesmo possa ser demolido  pelo Poder Público,  sob a
justificativa do mesmo estar localizado em área pública e de preservação permanente. Com a
palavra, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa disse que votará pela aprovação da Moção, haja
vista se tratar de uma área consolidada no município. Encerrada a Ordem do Dia, o Presidente
abriu espaço para Explicações Pessoais. Com a palavra, o Vereador Elísio Sgrott disse que
participou de uma reunião com outras lideranças locais para disponibilizar um caminhão para
o Corpo de Bombeiros de Imbituba. Com a palavra, o Vereador Walfredo Amorim destacou
a sua solidariedade com a gratificação concedida aos servidores da Secretaria de Saúde do
Município de Imbituba.  Com a palavra,  o Vereador  Anderson Teixeira  teceu comentários
negativos  sobre  a  atual  administração  que  vem,  segundo  o  Vereador  Anderson,  se  auto
promovendo em redes sociais e imprensa com inverdades. Sendo a última delas a de que o
município  havia  beneficiado  os  servidores  públicos  municipais  com um Plano  de  Saúde.
Todavia,  o que o município fez foi fazer um convenio para ser descontado do salário dos
servidores o valor do referido plano de saúde. Com a palavra, o Vereador Eduardo Faustina
da Rosa declarou que ele, através de Emendas Parlamentares, e o Prefeito Rosenvaldo Júnior
vêm tentando angariar  recursos para construção da nova estrutura do Centro de Educação
Infantil  Clara  Heitich  Soares  no  Bairro  de  Guaiuba.  Prosseguindo,  o  Vereador  Eduardo
rebateu  o  Vereador  Anderson sobre  o  Plano  de  Saúde dos  servidores  do  município,  que,
segundo o Vereador Eduardo, não é o ideal, mas foi o que foi possível no momento. Com a
palavra, a Vereadora Michela da Silva Freitas se reportou a duas Proposições de sua autoria
que visam reativar  conselhos comunitários no município.  Não havendo mais nada a tratar,
passou-se  ao  Momento  da  Presidência,  onde  o  Presidente,  Roberto  Luiz  Rodrigues,
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enalteceu o trabalho da Bancada do PP – Partido Progressista com o Município de Imbituba.
Ato contínuo o Presidente  convocou os Vereadores  para a  28ª Sessão Ordinária,  que será
levada a efeito no próximo dia 26 de agosto de 2019, às 19:30 horas, na Câmara Municipal de
Imbituba. Por fim, declarou encerrada a 27ªSessão Ordinária, onde solicitou ao Secretário que
redija a Ata da mesma.

       Imbituba, 19 de agosto de 2019.

                     Roberto Luiz Rodrigues
    Presidente

                 Renato Carlos Figueiredo
                       Primeiro-Secretário
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