
15 ª LEGISLATURA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2019

Às dezenove horas e trinta minutos do dia vinte quatro de maio do ano de dois mil e dezenove,
iniciou-se a Segunda Sessão Extraordinária, 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 15ª Sessão Ordinária, realizada no dia 20 de maio 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 15ª Sessão Ordinária, sendo a mesma
aprovada sem retificação. Após, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia e solicitou ao
Secretário  a  leitura  do  Ato  da  Presidência  n° 018/2019.  Dando continuidade  à  Sessão,  o
Presidente solicitou a leitura do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 5.082/2018 que estabelece
critérios  a  ser  utilizados  pelo  Poder  Público  com  Concessionárias  para  fornecimento  de
energia elétrica e serviço público de água e saneamento, na liberação de acesso aos serviços de
ligações para fornecimento de energia elétrica,  água e saneamento e ainda para o cadastro
imobiliário de imóveis localizados no Município de Imbituba e dá outras providências, bem
como da Emenda Supressiva nº 001/2019 encartada ao Projeto.  O Presidente consultou as
Comissões que se manifestaram forráveis à tramitação da Emenda Supressiva nº 001/2019.
Em discussão  a  Emenda,  não  houve  oradores  e,  em votação,  a  mesma foi  aprovada,  por
maioria,  com  abstenção  do  Vereador  Luiz  Claudio  Carvalho  de  Souza.  Na  sequência,  o
Presidente  consultou  as  Comissões  sobre  o  Substitutivo  ao  Projeto  nº  5.082/2018,  com a
alteração da redação pela Emenda Substitutiva nº 001/2019, já aprovada, que se manifestaram
favoráveis à tramitação do Projeto com a Emenda. Em discussão, o Projeto com a Emenda, o
Vereador Luís Antônio Dutra declarou que os Vereadores vinham sendo cobrados, há muito
tempo,  pelas  comunidades  sobre  os  problemas  enfrentados  por  elas  para  conseguirem
autorizações para fornecimento de água e energia elétrica. E parece que hoje isto chega ao fim,
com a aprovação desse Substitutivo ao Projeto nº 5.082/2018. Com a palavra,  o Vereador
Elísio Sgrott declarou que o Projeto vem atender as necessidades da população imbitubense,
com relação a autorizações para fornecimento de energia elétrica e água no município. Com a
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palavra, o Vereador Renato Carlos Figueiredo agradeceu a todos que contribuíram para esse
momento. Ou seja, para aprovação desse Projeto, que trata de bens essências a vida humana.
Com a palavra, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa também se manifestou sobre os bens
básicos para concretização de uma vida digna, onde destacou que o fornecimento de energia
elétrica e água são essências ao ser humano. Com efeito, disse que a legitimidade da posse, o
zoneamento compatível, o cadastro do imóvel para cobrança de IPTU e não estando o imóvel
em área  de  proteção  permanente  ou  área  de  risco,  são  requisitos  que  preenchidos  devem
atender o requerente. Com a palavra, o Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza declarou
que irá se abster da votação, por o Projeto ter  entrado hoje na Câmara, o que ocasionou falta
de tempo hábil para um melhor estudo da Proposição. Com a palavra, o Vereador Walfredo
Amorim destacou a importância da água e  da energia elétrica para a saúde pública. Com a
palavra, o Vereador Humberto Carlos dos Santos parabenizou a Comissão de Constituição e
Justiça  da  Câmara  pelo  empenho  no  estudo  da  Proposição.  Em  votação,  o  Projeto  foi
aprovado,  por  maioria,  em primeira  e  segunda votação,  com abstenção do Vereador  Luiz
Cláudio Carvalho de Souza. Na Sequência,  o Presidente  convocou os Vereadores para a  16ª
Sessão Ordinária, que será levada a efeito no próximo dia 27 de maio de 2019, às 19:30 horas,
na Câmara Municipal  de Imbituba. Por fim,  declarou encerrada a  2ªSessão Extraordinária,
onde solicitou ao Secretário que redija a Ata da mesma.

Imbituba, 24 de maio de 2019.

                     Roberto Luiz Rodrigues
    Presidente

                 Renato Carlos Figueiredo
                       Primeiro-Secretário
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