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16 ª LEGISLATURA 

 

1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 

ATA DA 02ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 

REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

Às dezenove horas e trinta minutos do dia oito de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, 

iniciou-se a Segunda Sessão Ordinária, da Primeira Sessão Legislativa, da Décima Sexta 

Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Imbituba, conduzida pelo Presidente 

Vereador Humberto Carlos dos Santos, que verificou o quórum regimental, registrando as 

presenças dos seguintes Vereadores: Bruno Pacheco da Costa, Deivid Rafael Aquino, Eduardo 

Faustina da Rosa, Gilberto Pereira, Humberto Carlos dos Santos, Leonir de Souza, Matheus 

Paladini Pereira, Michell Nunes, Rafael Mello da Silva, Renato Carlos de Figueiredo, Thiago 

da Rosa, Valdir Rodrigues e Walfredo Amorim. Após a verificação do quórum regimental, e sob 

a proteção de Deus, o Presidente declarou Aberta a Segunda Sessão Ordinária e solicitou ao 

Primeiro Secretário, Vereador Michell Nunes, a leitura da Ata de Primeira Sessão Ordinária, da 

Primeira Sessão Legislativa, da Décima Sexta Legislatura realizada no dia primeiro de fevereiro 

do ano de dois mil e vinte um. Pela ordem, o Vereador Renato Carlos de Figueiredo requereu a 

dispensa da leitura da Ata. Em discussão, não houve oradores e, em votação, o requerimento 

verbal formulado pelo Vereador Renato Carlos de Figueiredo foi aprovado. Na sequência, o 

Presidente colocou em votação a Ata da Primeira Sessão Ordinária da Primeira Sessão 

Legislativa, da Décima Sexta Legislatura, sendo a mesma aprovada sem retificação. Dando 

continuidade à Sessão, o Presidente solicitou ao Secretário a leitura das matérias do Grande 

Expediente, dentre elas: Expedientes do Executivo Municipal: Mensagem nº 010/2021 que 

encaminha Projeto de Lei nº 5.298/2021 que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 

Suplementar para a Prefeitura Municipal de Imbituba e dá outras providências.; Mensagem 

006/2021 que encaminha Projeto de Lei Complementar nº 498/2021 que Dispõe sobre a 

Revisão Geral Anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos municipais do Poder 

Executivo para o exercício de 2021, e dá outras providências. Expedientes do Legislativo 

Municipal: Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2021, de autoria da Comissão de 

Constituição e Justiça, que Dispõe sobre a rejeição ao veto total ao Projeto de Lei nº 5.230/2020 

que altera o caput do art. 4º e os §§ 1º, 4º, 5º do art. 4º da Lei nº 3.736, de 05 de agosto de 2010, 

que dispõe sobre a criação do endereço social no município de Imbituba/SC; Indicações do 

Vereador Bruno Pacheco da Costa: Indicação nº 38/2021 que Indica ao Excelentíssimo 

Prefeito de Imbituba, Senhor Rosenvaldo da Silva Júnior, que inclua no Boletim Coronavírus e 

no Portal da Transparência o número de vacinados (imunizados), bem como o Plano para 

Campanha de Vacinação COVID-19 em Santa Catarina, para acompanhamento do quadro 

atualizado de vacinação por local e o total de vacinas aplicadas neste Município; Indicação nº 

69/2021 que indica ao Excelentíssimo Prefeito de Imbituba, Senhor Rosenvaldo da Silva Júnior, 

a elaboração de um estudo técnico e projeto para implantação de Trevo Alemão ou instalação 

de semáforos no acesso aos Bairros de Vila Alvorada e Village neste município a fim de 

possibilitar o cruzamento da Avenida Manoel Florentino Machado; Indicação nº 70/2021 que 
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indica ao Excelentíssimo Prefeito de Imbituba, Senhor Rosenvaldo da Silva Júnior, 

Pavimentação com lajotas e Drenagem Pluvial na Rua Monte Alegre – Bairro Vila Alvorada, 

trecho com aproximados 370 metros de extensão; Indicação nº 73/2021 que indica ao 

Excelentíssimo Prefeito de Imbituba, Senhor Rosenvaldo da Silva Júnior, a ampliação da 

estrutura e serviços do Centro de Bem Estar Animal; Indicação nº 74/2021 do Vereador Bruno 

Pacheco da Costa, Indica ao Excelentíssimo Prefeito de Imbituba, Senhor Rosenvaldo da Silva 

Júnior, a viabilização e implantação de quadras esportivas com iluminação para prática dos 

esportes: Futevôlei, Vôlei de Praia e Beach Tênis; Indicações de autoria do Vereador 

Eduardo Faustina da Rosa: Indicação nº 39/2021 que Indica ao prefeito municipal de 

Imbituba a imediata instalação do Conselho Municipal de Segurança Pública (COMUSEPI) 

instituído pela Lei Municipal 3.563/2009; Indicação nº 40/2021 que indica ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal de Imbituba, Dr. Rosenvaldo da Silva Júnior, a pavimentação da D.S. 

Viela das Cores, localizada no bairro Guaiúba, nesta cidade de Imbituba: Indicação nº 41/2021 

que indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés 

da Silva, a execução de uma reforma emergencial na estrutura física da Unidade Prisional 

Avançada de Imbituba; Indicação nº 042/2021 que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal de Imbituba, Dr. Rosenvaldo da Silva Júnior, a pavimentação da D.S. Rua Hilda 

Nunes de Oliveira, localizada no bairro Guaiúba, nesta cidade de Imbituba; Indicação nº 

43/2021 que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Imbituba, Dr. Rosenvaldo 

da Silva Júnior, a pavimentação da Rua 2142 – D.S. Viela Santilino Pedro de Mello, localizada 

no bairro Guaiúba, nesta cidade de Imbituba; Indicação nº 44/2021 que indica ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Imbituba, Dr. Rosenvaldo da Silva Júnior, a 

pavimentação da D.S. Viela João Feliciano Pires, localizada no bairro Guaiúba, nesta cidade de 

Imbituba; Indicação nº 45/2021 que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 

Imbituba, Dr. Rosenvaldo da Silva Júnior, a pavimentação da D.S. Viela Estrela do Sul, 

localizada no bairro Guaiúba, nesta cidade de Imbituba; Indicação nº 46/2021 que indica ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Imbituba, Dr. Rosenvaldo da Silva Júnior, a 

pavimentação da D.S. Viela Pedro Martinho, localizada no bairro Guaiúba, nesta cidade de 

Imbituba; Indicação nº 47/2021 que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 

Imbituba, Dr. Rosenvaldo da Silva Júnior, a pavimentação da D.S. Viela Eduardo Ribeiro, 

localizada no bairro Guaiúba, nesta cidade de Imbituba; Indicação nº 48/2021 que indica ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Imbituba, Dr. Rosenvaldo da Silva Júnior, a 

pavimentação da Rua Manoel Pacífico Pires, localizada no bairro Guaiúba, nesta cidade de 

Imbituba; Indicação nº 49/2021 que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 

Imbituba, Dr. Rosenvaldo da Silva Júnior, a pavimentação da D.S. Rua Ougete Pires, localizada 

no bairro Guaiúba, nesta cidade de Imbituba; Indicação nº 50/2021 que indica ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Imbituba, Dr. Rosenvaldo da Silva Júnior, a 

pavimentação da D.S. Rua do Sol, localizada no bairro Guaiúba, nesta cidade de Imbituba; 

Indicação nº 51/2021 que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Imbituba, Dr. 

Rosenvaldo da Silva Júnior, a pavimentação da D.S. Viela das Bromélias, localizada no bairro 

Guaiúba, nesta cidade de Imbituba; Indicação nº 52/2021 que indica ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal de Imbituba, Dr. Rosenvaldo da Silva Júnior, a pavimentação da D.S. Viela 

Renato Manoel Pires, localizada no bairro Guaiúba, nesta cidade de Imbituba; Indicação nº 

53/2021 que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Imbituba, Dr. Rosenvaldo 



 
 

 
Visto do Presidente 

 
 

Visto do Secretário Fls.: 

  10 
 

Responsável 

 

 

da Silva Júnior, a pavimentação da D.S. Rua Orion Albino, localizada no bairro Guaiúba, nesta 

cidade de Imbituba; Indicação nº 054/2021 que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal de Imbituba, Dr. Rosenvaldo da Silva Júnior, a pavimentação da D.S. Rua Cláudio 

Da Silva Firmino, localizada no bairro Guaiúba, nesta cidade de Imbituba; Indicação nº 

55/2021 que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Imbituba, Dr. Rosenvaldo 

da Silva Júnior, a pavimentação da D.S. Rua Ipê, localizada no bairro Guaiúba, nesta cidade de 

Imbituba; Indicação nº 56/2021, de autoria do Vereador Eduardo Faustina da Rosa, que indica 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Imbituba, Dr. Rosenvaldo da Silva Júnior, a 

pavimentação da D.S. Viela Pedro Manoel da Rosa, localizada no bairro Guaiúba, nesta cidade 

de Imbituba; Indicação nº 57/2021 que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 

Imbituba, Dr. Rosenvaldo da Silva Júnior, a pavimentação da D.S. Rua Jacir da Costa, localizada 

no bairro Guaiúba, nesta cidade de Imbituba; Indicação nº 58/2021 que indica ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Imbituba, Dr. Rosenvaldo da Silva Júnior, a 

pavimentação da D.S. Rua da Amizade, localizada no bairro Guaiúba, nesta cidade de Imbituba; 

Indicação nº 59/2021 que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Imbituba, Dr. 

Rosenvaldo da Silva Júnior, a pavimentação da via pública inominada paralela à D.S. Rua Jacir 

da Costa, situada entre a DS Viela Pedro Manoel da Rosa e DS Rua da Amizade, localizada no 

bairro Guaiúba, nesta cidade de Imbituba; Indicação nº 60/2021 que indica ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal de Imbituba, Dr. Rosenvaldo da Silva Júnior, a pavimentação da via 

pública inominada que tem início da D.S. Rua Vergilino Soares, paralela à DS Rua Orion Albino, 

localizada no bairro Guaiúba, nesta cidade de Imbituba; Indicação nº 61/2021 que indica ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Imbituba, Dr. Rosenvaldo da Silva Júnior, a 

pavimentação da Rua 2148 – D.S. Rua Gabriel Felizardo De Melo, localizada no bairro Guaiúba, 

nesta cidade de Imbituba; Indicação nº 62/2021 que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal de Imbituba, Dr. Rosenvaldo da Silva Júnior, a pavimentação da D.S. Rua Alice Anna 

Generosa da Silva, localizada no bairro Guaiúba, nesta cidade de Imbituba; Indicação nº 

63/2021 que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Imbituba, Dr. Rosenvaldo 

da Silva Júnior, a pavimentação da D.S. Viela Nilda de Mello Pires, localizada no bairro Guaiúba, 

nesta cidade de Imbituba; Indicação nº 64/2021 que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal de Imbituba, Dr. Rosenvaldo da Silva Júnior, a pavimentação da D.S. Rua Manoel 

João Baptista Pires, localizada no bairro Guaiúba, nesta cidade de Imbituba; Indicação nº 

65/2021 que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Imbituba, Dr. Rosenvaldo 

da Silva Júnior, a pavimentação da D.S. Rua Marreco, localizada no bairro Guaiúba, nesta 

cidade de Imbituba; Indicação nº 66/2021 que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal de Imbituba, Dr. Rosenvaldo da Silva Júnior, a pavimentação da D.S. Rua Antônio 

Pedro de Carvalho, localizada no bairro Guaiúba, nesta cidade de Imbituba; Indicação nº 

67/2021 que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Imbituba, Dr. Rosenvaldo 

da Silva Júnior, a pavimentação da via pública inominada que tem início na D.S. Rua Orion 

Albino, localizada no bairro Guaiúba, nesta cidade de Imbituba; Indicação nº 89/2021 que 

indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Imbituba, Dr. Rosenvaldo da Silva 

Júnior, a continuação da pavimentação com asfalto da Rua Santana, no bairro Vila Nova; 

Indicação nº 90/2021 que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Imbituba, Dr. 

Rosenvaldo da Silva Júnior, a continuação da pavimentação com asfalto da Avenida Estrela, no 

bairro Vila Nova; Indicação nº 91/2021 que indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
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Municipal de Imbituba, Dr. Rosenvaldo da Silva Júnior, a recuperação emergencial, limpeza e 

pavimentação com lajotas, asfalto ou concreto da Rua Volnei Soares que serve de limite entre 

os bairros Guaiúba (lado sul) e São Tomaz (lado norte). Indicação do Vereador Humberto 

Carlos dos Santos: Indicação nº 68/2021 que que indica ao Excelentíssimo Senhor Rosenvaldo 

da Silva Júnior, Prefeito de Imbituba, através da secretaria competente, que providencie o 

projeto de pavimentação asfáltica com consequente drenagem da Av. Santa Catarina, Centro -  

Paes Leme, especialmente para o trecho que se inicia no ponto comercial "Lojas Koerich”, até 

o final da avenida sentido sul. Indicações de autoria do Vereador Leonir de Souza: Indicação 

nº 71/2021 que indica a reforma na estrutura física do Posto de Saúde do bairro Boa Vista, que 

apresenta problemas em diversas partes de sua edificação, como sua cobertura, caixas d’água e 

fossa séptica; Indicação nº 72/2021  que indica revitalização da quadra de esportes do bairro 

Roça Grande, localizada atrás da Igreja Católica Santa Bárbara. Indica ainda, que junto a 

revitalização da referida quadra, seja instalada uma academia ao ar livre;  Indicação nº 77/2021  

que indica ao Excelentíssimo Prefeito do Município de Imbituba, Senhor Rosenvaldo da Silva 

Júnior, a seguinte medida de interesse público: “Instalação de um parque infantil no bairro Roça 

Grande, lado esquerdo da BR 101; Indicação nº 078/2021 que indica ao Excelentíssimo Prefeito 

do Município de Imbituba, Senhor Rosenvaldo da Silva Júnior, o reparo na pavimentação de 

lajotas na Rua Vicente Manuel Machado; Indicação nº 79/2021 que indica ao Excelentíssimo 

Prefeito do Município de Imbituba, Senhor Rosenvaldo da Silva Júnior, a instalação de uma 

placa sinalizadora na Rua João Paulo II, Itapirubá, de frente a Confraria do Churrasco, indicando 

Rua Sem Saída; Indicações de autoria do Vereador Valdir Rodrigues: Indicação nº 75/2021  

que indica ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Prefeito Municipal de Imbituba, que faça estudos 

para a pavimentação da Rua Expedicionário; Indicação nº 76/2021  que indica ao Secretário de 

Obras do Município de Imbituba, Sr. Edilson Misael Antunes da Silva, que faça a ligação para 

que a água chegue ao chuveiro que fica na Rua João Eufrázio Figueiredo; Indicação nº 82/2021 

que indica ao diretor-presidente da Ferrovia Tereza Cristina. Sr. Benony Schmitz, o serviço de 

capinação na referida ferrovia, no município de Imbituba, onde se faça necessário, pois em 

alguns locais se encontra com acentuado crescimento de mato, dando um aspecto de abandono 

Indicações do Vereador Thiago da Rosa: Indicação nº 080/2021 que indica ao Excelentíssimo 

Prefeito do Município de Imbituba, Senhor Rosenvaldo da Silva Júnior, a ampliação da escola 

municipal Berlamina de Souza Pires, localizada no bairro Campestre; Indicação nº 81/2021 

que indica ao Ilustre Prefeito Municipal de Imbituba, Senhor Rosenvaldo Júnior, a pavimentação 

e drenagem na rua dos Malaquias com início no bairro Nova Brasília e final no bairro Mirim; 

Indicação nº 96/2021 que indica ao Excelentíssimo Prefeito do Município de Imbituba, Senhor 

Rosenvaldo da Silva Júnior, a construção de uma calçada e uma ciclovia na Rua Professor 

Rogério Tavares que se inicia no bairro Vila nova e tem seu termino no bairro São Tomás; 

Indicações de autoria do Vereador Gilberto Pereira: Indicação nº 083/2021 que indica ao 

Prefeito Municipal de Imbituba, senhor Rosenvaldo da Silva Junior, as providências necessárias 

para realizar a urgente “Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro Alto Arroio, 

neste município”; Indicação nº 84/2021 que indica ao Prefeito Municipal de Imbituba, senhor 

Rosenvaldo da Silva Junior, as providências necessárias para “Aquisição de um imóvel e ou 

construção para implantação do Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde, no bairro de 

Araçatuba, neste município; Indicação nº 85/2021 que indica ao Prefeito Municipal de Imbituba, 

senhor Rosenvaldo da Silva Junior, as providências necessárias para realizar com urgência a 
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Reforma na Unidade Básica de Saúde do bairro Arroio, neste município; Indicação nº 86/2021 

que indica ao Prefeito Municipal de Imbituba, senhor Rosenvaldo da Silva Junior, as 

providências necessárias para realizar a urgente a reforma e aquisição de bens essenciais para a 

Unidade Básica de Saúde do bairro Arroio do Rosa, neste município; Indicação nº 87/2021 que 

indica ao Prefeito Municipal de Imbituba, senhor Rosenvaldo da Silva Junior, as providências 

necessárias para realizar com urgência o Melhoramento na cobertura, construção de um novo 

telhado na USB do bairro de Ibiraquera, neste município; Indicação nº 88/2021 que indica ao 

Prefeito Municipal de Imbituba, senhor Rosenvaldo da Silva Junior, as providências necessárias 

para realizar a urgente “Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro de 

Sambaqui, neste município; Indicações do Vereador Deivid Rafael Aquino: Indicação nº 

92/2021 que indica ao Excelentíssimo Prefeito de Imbituba, senhor Rosenvaldo Júnior, para 

solicitar que seja divulgado junto como boletim semanal do Coronavírus um boletim de 

vacinação do covid-19; Indicação nº 93/2021 que indica ao Excelentíssimo Prefeito de 

Imbituba, senhor Rosenvaldo Júnior, para que realizem estudo de viabilidade para manutenção 

da drenagem da Rua Antônio Jesuína – Nova Brasília; Indicação nº 94/2021 que indica ao 

Excelentíssimo Prefeito de Imbituba, senhor Rosenvaldo Júnior, para que realizem estudo de 

viabilidade para pavimentação e drenagem da Rua Itararé – Nova Brasília, com início na 

Avenida Levy Ramos Martins e termino na Rua Florestal; Indicação nº 95/2021 que indica ao 

Excelentíssimo Prefeito Municipal de Imbituba, senhor Rosenvaldo Júnior, a realização de 

estudo de viabilidade para pavimentação e drenagem da Rua São Francisco e Rua das Crianças 

– Nova Brasília; Indicações do Vereador Matheus Paladini Pereira: Indicação nº 097/2021 

que indica ao Prefeito Municipal de Imbituba, Rosenvaldo da Silva Júnior, uma faixa de 

pedestres elevada na Rua Cônego Itamar Luiz da Costa, 773 bairro Nova Brasília; 

Requerimento nº 006/2021, de autoria do Vereador Eduardo Faustina da Rosa, que requer 

licença sem remuneração, para tratar de assuntos particulares pelo período de 30 (trinta dias), 

iniciando no dia 10.03.2021 e com término no dia 10.04.2021; Requerimento nº 007/2021, de 

autoria do Vereador Valdir Rodrigues, que requer desta casa legislativa e do Sr. Prefeito 

Municipal que gestionem junto à GASPETRO – Petrobrás Gás SA, empresa responsável pela 

área da antiga ICC – Indústria Carboquímica Catarinense no sentido que a mesma venha para a 

responsabilidade do município; Requerimento nº 008/2021, de autoria do Vereador Valdir 

Rodrigues, que requer ao senhor Prefeito Municipal para que informe a este legislativo em que 

situação se encontra o projeto de desassoreamento e limpeza da Lagoa da Bomba e seu entorno; 

Requerimento nº 009/2021, de autoria do Vereador Eduardo Faustina da Rosa, que requer 

a convocação da Secretária Municipal de Saúde do Município de Imbituba para, pessoalmente 

em plenário desta Casa, prestar esclarecimentos sobre a Campanha de Vacinação para 

Coronavirus - Covid-19; Requerimento nº 010/2021, de autoria dos Vereadores Humberto 

Carlos dos Santos e Michell Nunes, que requer a Formação de COMISSÃO ESPECIAL a ser 

composta por cinco (5) vereadores, para acompanhar/intermediar na relação Porto-Cidade de 

Imbituba, assim como tratar sobre a área da Zona de Processamento e Exportação - ZPE, a área 

da antiga Indústria Carboquímica Catarinense - ICC e a área do Distrito Industrial de Imbituba; 

Requerimento nº 011/2021, de autoria do Vereador Gilberto Pereira, que requer a 

convocação da Senhora RAFAELA PEREIRA DE MELLO (SEDUCE), para usar o Grande 

Expediente e prestar informações sobre sua Secretaria e o retorno das aulas. Requerimento nº 

012/2021, de autoria do Vereador Gilberto Pereira, que requer ao Prefeito Municipal de 
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Imbituba informações do cumprimento das obrigações do Protocolo de Sustentabilidade para o 

desenvolvimento sustentável do empreendimento urbanístico localizado na Barra de Ibiraquera; 

Aviso de Audiência Pública nº 001/2021 para apresentação das Metas Fiscais referentes  ao 3º 

Quadrimestre de 2020, dia 25/02/2021, às 16:00 horas, por Videoconferência; Ato da 

Presidência nº 007/2021 que revoga o Ato da Presidência nº 005/2021 e comunica que haverá 

expediente normal no Poder Legislativo municipal nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2021; Ato 

a Presidência nº 008/2021 que altera o Calendário das Sessões Ordinárias para o mês de 

fevereiro de 2021. Expedientes Diversos: Ofício Circular TCE/SC/GAP/PRES/2/2020, que 

trata sobre reajustes e outras alterações salariais e a Lei Complementar n.173/2020; Ofício 

003/2021 da Associação Empresarial de Imbituba ACIM que trata sobre o Conselho Municipal 

de Contribuintes; Requerimento para acessibilidade para pessoas surdas na cidade de Imbituba.  

Após, não havendo inscritos para o uso do Grande Expediente, o Presidente solicitou ao 

Primeiro Secretário a leitura do Ato da Presidência nº 006/2021 o qual divulga a Ordem do 

Dia da 2ª Sessão Ordinária, da Primeira Sessão Legislativa, da 16ª Legislatura da Câmara de 

Vereadores de Imbituba. Levantando Questão de Ordem, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa 

solicitou a inversão de pauta para que fosse deliberado primeiramente o Requerimento nº 

002/2021, tendo em os principais interessados na aprovação da proposição se encontram na 

Câmara de Vereadores. Em votação, o Requerimento para inversão da pauta foi aprovado por 

unanimidade. Havendo quórum regimental, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, e 

solicitou a leitura do Requerimento nº 2/2021, de autoria do Vereador Eduardo Faustina da 

Rosa, que requer à Câmara Municipal de Vereadores de Imbituba que promova Audiência 

Pública para discussão da situação acerca do restabelecimento dos direitos dos trabalhadores 

ativos e inativos do Porto de Imbituba. Após a leitura do Requerimento, o Presidente colocou a 

proposição em discussão. Em discussão, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa cumprimentou 

a todos os presentes, em especial ao Senhor Ricardo, representante dos trabalhadores portuários. 

O Vereador explicou que o Requerimento tem como objetivo a promoção de uma Audiência 

pública pelo poder legislativo para discussão da situação acerca do restabelecimento dos direitos 

dos trabalhadores ativos e inativos do Porto de Imbituba. Explicou que, com a transição ocorrida 

na administração do Porto de Imbituba para o Estado – SCPar, a legislação pertinente que trata 

das delegações deixou de ser observada, notadamente no ponto em que trata da obrigação de o 

Estado ao assumir a administração do Porto de Imbituba, assumir também os passivos e 

contratos de trabalho do pessoal lotado na administração do porto na data da delegação. 

Esclareceu que o Porto de Imbituba teve tratamento diferenciado dispensado aos demais portos 

da Federação, e citou o exemplo do Porto de São Francisco do Sul, onde o instrumento 

delegatório recepcionou esta obrigação, pelo que não houve demissões, sendo o porto de 

Imbituba uma exceção, já que os demais portos seguiram a legislação.  Disse que, ao não serem 

observadas essas regras da legislação no Porto de Imbituba, mais de 120 famílias de 

trabalhadores perderam o sustento, da noite para o dia, sendo que 24 (vinte e quatro) desses 

trabalhadores já são falecidos, sendo que 02 (dois) deles estavam na ativa e 22 já estavam no 

quadro de inativos. Sendo assim, a Audiência Pública visa oportunizar aos trabalhadores dos 

portos trazerem a público suas manifestações e reinvindicações, assim como ouvir as 

autoridades e demais atores envolvidos a fim de se buscar uma solução que o caso exige. Assim, 

solicitou o apoio dos vereadores na provação do Requerimento, a fim de possibilitar 

reconhecimento tanto legal, quanto moral desses trabalhadores portuários que tanto ajudaram 
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no desenvolvimento de Imbituba. Ainda declarou que a Audiência Pública, poderá também 

esclarecer sobre a questão da privatização do Porto que está sendo ventilada na imprensa. Ainda 

em discussão, o Presidente passou a palavra ao Vereador Walfredo Amorim que declarou apoio 

ao Requerimento de autoria do Vereador Eduardo. Falou que já esteve em Florianópolis junto 

ao Deputado Zé Milton tratando do assunto e que acompanha de perto a situação das 120 

famílias de trabalhadores portuários que dedicaram toda uma vida ao porto e que perderam sua 

fonte de renda. Falou que esses cidadãos merecem respeito e citou o caso da “filha do Jorge – 

Bruna Nunes” que falou, que devido à toda essa situação, hoje seu pai, ex-portuário, e sua mãe 

se encontram doentes, sendo que as filhas que têm que buscar o alimento para os pais. Por fim, 

colocou-se à disposição para auxiliar os portuários no que estiver ao seu alcance. Ainda em 

discussão, o Presidente passou a palavra ao Vereador Gilberto Pereira. Com a palavra, o 

Vereador Gilberto Pereira cumprimentou a todos, em especial seu amigo “Tocha – Ricardo” e a 

todos os trabalhadores da Cia Docas de Imbituba. Parabenizou o Vereador Eduardo Faustina 

pela iniciativa do Requerimento e falou que já tentou ajudar os trabalhadores portuários.  Falou 

que protocolou Requerimento endereçado ao Diretor-Presidente do Conselho de Administração 

da SCPAR Porto de Imbituba, para que venha fazer uso do Grande Expediente da Câmara para 

esclarecer sobre a extinção da SCPar e privatização do Porto de Imbituba, recentemente 

anunciadas pelo governo do estado. Por fim, colocou-se à disposição, inclusive para ir à Brasília, 

ter audiência com o Senador Jorginho Mello a fim de tratar essa questão, tendo em vista a 

proximidade do Senador com o Governo Federal. Não havendo mais Vereadores a discutir o 

Requerimento, o mesmo foi colocado em única votação, sendo aprovado por unanimidade dos 

Vereadores. Dando prosseguimento à Ordem do Dia, o Presidente solicitou ao Primeiro-

Secretário a leitura do Projeto de Lei nº 5.295/2021, que Altera a redação do Art. 12 da Lei nº 

4.633, de 6 de novembro de 2015, que Autoriza o Poder Executivo a instituir a campanha 

“Compre Aqui – Imbituba Legal” e dá outras providências. O Presidente consultou as 

Comissões Permanentes pertinentes que se manifestaram favoráveis ao Projeto. Em discussão, 

não houve oradores e em votação, o Projeto foi aprovado, por unanimidade, em primeira e 

segunda votação. Após, o Presidente solicitou ao Primeiro Secretário a leitura do Requerimento 

nº 1/2021, de autoria do Vereador Eduardo Faustina da Rosa, que requer ao Chefe do Poder 

Executivo, através da SEASTH “que envie à Câmara Municipal de Vereadores de Imbituba, por 

meio digital, cópia dos processos que tratam de REURB, assim como relatório circunstanciado 

sobre o estágio de cada um deles, listando quais providências ainda são necessárias para 

aprovação dos mesmos”. Em discussão, o Presidente passou a palavra ao Vereador Eduardo 

Faustina da Rosa. Com a palavra, o Vereador declarou que pessoas o procuraram para tratar 

sobre processos referentes à regularização fundiária que tramitam no Executivo e, por isso, 

procurou junto à Prefeitura saber os motivos da demora na conclusão dos processos, porém não 

obteve retorno. Disse que tem processos para a regularização de núcleos urbanos consolidados 

na Roça Grande, Nova Brasília, Vila Nova Alvora e Vila Alvorada em trâmite e que pessoas 

aguardam essa regularização para que possam fazer a sua ligação de água e energia. Diante do 

exposto, pediu a aprovação do Requerimento, a fim de garantir o direito/poder de fiscalizar da 

Câmara Municipal de Vereadores e de garantir que as famílias que residem em núcleos 

habitacionais consolidados tenham seus títulos de propriedade. Não havendo oradores na 

discussão, o Presidente colocou o Requerimento em votação, sendo o mesmo aprovado por 

unanimidade dos presentes. Dando continuidade à Ordem do Dia, o Presidente colocou em 
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deliberação o Requerimento nº 3/2021, de autoria do Vereador Eduardo Faustina da Rosa, que 

requer o encaminhamento de pedido de explicações à CERPALO no tocante ao aumento dos 

valores das tarifas praticadas pela Cooperativa. Em discussão, o Presidente, Vereador Humberto 

Carlos dos Santos, passou a palavra ao Vereador Eduardo Faustina da Rosa. Com a palavra, o 

Vereador propositor do Requerimento, esclareceu que recebeu a notícia de que a CERPALO - 

Cooperativa de Eletricidade de Paulo Lopes praticou suposto aumento abusivo de suas tarifas, 

no percentual entre 50% e 100%. Sendo assim, apresentou o presente Requerimento para que a 

CERPALO preste os esclarecimentos necessários, acompanhados dos estudos técnicos que 

indicaram a necessidade de praticar tamanho reajuste nas tarifas dos serviços de distribuição e 

consumo de energia elétrica, que possam justificar o aumento entre 50% e 100%, conforme 

divulgado. Disse que tal informação de se faz necessária, pois o fornecimento de energia é um 

serviço público e é interesse dos munícipes pagarem uma tarifa justa. Em discussão, o Presidente 

passou a palavra ao Vereador Valdir Rodrigues. Com a palavra, o Vereador Valdir Rodrigues 

indagou ao Vereador Matheus Paladini Pereira se o mesmo, como funcionário da CERPALO, 

poderia esclarecer os Vereadores sobre a reajuste da tarifa de energia praticada pela CERPALO. 

Em discussão, o Presidente passou a palavra ao Vereador Matheus Palladini que esclareceu que 

um repórter do município de Biguaçu pegou duas faturas e comparou os valores, dizendo que 

houve um aumento de 50% a 100%. No entanto, uma das faturas apresenta um consumo superior 

o que é comum no verão, além da leitura na fatura em questão ter sida feita com cinco dias a 

mais de consumo. Além disso, no mês de dezembro foi considerada a bandeira vermelha 

patamar 02, o que elevou o valor da fatura. Explicou que o reajuste foi em torno de 10% por 

cento, valor este repassado pela ANEL em novembro, sendo que se a Cooperativa não repassar 

esse valor, poderá perder a concessão. Disse que o reajuste da tarifa não é definido pela 

CERPALO, pela CELESC ou por qualquer outra concessionária, mas sim pela Agência 

reguladora – ANEL. Por fim, declarou que o repórter deveria mostrar a fatura detalhada para 

comprovar o que falou e destacou que a CERPALO, tentou junto a ANEL e até Ministério 

Público, uma forma de não repassar o valor do reajuste definido pela ANEL, mas não obteve 

sucesso, sob pena de perder a concessão. Em discussão, o Vereador Gilberto Pereira disse ser 

favorável ao Requerimento de autoria do Vereador Eduardo Faustina da Rosa. Disse que só não 

pediu esclarecimentos sobre a questão do reajuste da tarifa, pois na sequência da notícia, a 

CERPALO já emitiu uma nota informando que o valor correspondia ao reajuste de 11,74%, mais 

consumo bandeira vermelha patamar 2, mais consumo mês de dezembro. Disse que está 

buscando informações junto à ANEL para poder se manifestar de forma mais efetiva e concreta 

e disse que quem mora na região atendida pela CERPALO sofreu com o reajuste. Em aparte, o 

Vereador Eduardo esclareceu que o Requerimento é justamente para buscar informações sobre 

a veracidade da informação noticiada. Dando continuidade à Ordem do Dia, o Presidente 

solicitou ao Primeiro Secretário a leitura do Requerimento nº 4/2021, de autoria do Vereador 

Valdir Rodrigues, que requer do Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Educação 

esclarecimentos sobre a atual situação do Ginásio de Esportes Olivar Francisco e se existe algum 

projeto de reforma ou expansão do mesmo, como também a construção de uma nova Praça de 

Esportes. Em discussão, o Presidente passou a palavra ao Vereador Valdir Rodrigues. Com a 

palavra, o Vereador falou que a justificativa do Projeto já diz quase tudo, porém ela não 

menciona a notícia de que o ginásio de esportes Olivar Francisco, o maior da cidade, será 

ampliado. Sendo assim, solicitou essa informação ao Executivo, a fim de obter informação 
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concreta sobre o assunto. Em discussão, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa falou que é a 

favor do Requerimento e ressaltou que o Ginásio de Esportes Olivar Francisco é o local onde se 

concentra a maior parte das atividades esportivas do município, tais como Voleibol, Futsal e 

Handebol, tendo inclusive recebido a equipe de Futsal da Malwee. Por isso, considera 

importante saber sobre a pretensão do executivo em relação ao referido ginásio. Não havendo 

mais oradores, o Presidente colocou o Requerimento em única votação, sendo o mesmo 

aprovado por unanimidade. Em continuidade à Ordem do Dia, o Presidente solicitou ao 

Secretário a leitura do Requerimento nº 5/2021, de autoria do Vereador Valdir Rodrigues, que 

requer ao Sr. Prefeito Municipal para que solicite junto à Caixa Econômica Federal, Gerência 

Regional Sul, a possibilidade de implantação de uma Lotérica no distrito de Vila Nova. Em 

discussão, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Valdir Rodrigues. Com a palavra, o 

Vereador Valdir Rodrigues declarou que quando apresentou o Requerimento, acreditava que 

seria fácil a implantação de uma casa lotérica no bairro Vila Nova. No entanto, soube que o 

Vereador Eduardo Faustina e outros Vereadores já apresentaram em outros anos proposições no 

mesmo sentido. Após, falou da importância de o bairro ter uma casa lotérica, tendo em vista ser 

o bairro um dos mais populosos do município e a existência de uma casa lotérica que é 

praticamente um banco, evitaria que as pessoas tivessem que se deslocar até o centro para efetuar 

seus pagamentos. Falou que entende que essa é uma decisão política e que os bancos, atualmente, 

só querem fechar suas unidades e desempregar. Por fim, pediu a união de todos os vereadores 

para viabilizar o atendimento do seu pleito, fazendo contatos junto às lideranças políticas. Com 

a palavra, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa declarou ser favorável ao Requerimento. Disse 

que já apresentou proposição neste sentido e que o bairro de Vila Nova já teve a sua Casa lotérica, 

porém a mesma foi fechada. Após, ressaltou a importância de o bairro ter uma casa lotérica 

possibilitando que as pessoas possam realizar seus pagamentos e saques sem terem que se 

deslocarem até o centro da cidade. Por fim, falou sobre a necessidade de envolvimento dos 

agentes políticos para que uma casa lotérica seja instalada no bairro Vila Nova ajudando não só 

o referido bairro, mas toda a região sul. Em aparte, o Vereador Valdir Rodrigues solicitou que 

todos os Vereadores assinassem o seu Requerimento, o que foi aceito por todos os edis. Ainda 

em discussão, o Presidente passou a palavra ao Vereador Deivid Aquino. Com a palavra, o 

Vereador Deivid também se manifestou favorável ao Requerimento e declarou que difícil é o 

cidadão ter que se deslocar até o centro da cidade para realizar seus pagamentos, enfrentando, 

muitas vezes, filas enormes e aguardando horas para ser atendido. Disse que os bancos têm que 

pensar do cidadão, pensar em facilitar a vida do munícipe. Por fim, colocou-se à disposição para 

lutar por essa causa. Não havendo mais oradores, o Presidente colocou o Requerimento em única 

votação, sendo a proposição aprovada por unanimidade. Finalizada a Ordem do Dia, o 

Presidente abriu espaço para Explicações Pessoais. Com a palavra, o Vereador Leonir de 

Souza cumprimentou a todos os presentes e, após, parabenizou o Vereador Valdir Rodrigues que 

solicitou o apoio dos demais vereadores para viabilizar a instalação de uma casa lotérica no 

bairro Vila Nova e fez uma citação “juntos somos mais forte”. Na sequência, o Vereador falou 

da situação do acesso sul de Itapirubá, que fica intransitável em dias de chuva. Disse que esteve 

reunido com o Secretário de Infraestrutura e ficou sabendo sobre um recurso viabilizado pelo 

ex-Vereador Thiago Machado que deverá ser destinado às obras de acesso ao bairro Itapirubá e 

declarou que está alinhavando junto a um deputado federal mais recursos, que somados poderão 

ajudar nas obras supracitadas. Na sequência citou a dificuldade na elaboração de projetos de 



 
 

 
Visto do Presidente 

 
 

Visto do Secretário Fls.: 

  17 
 

Responsável 

 

 

obras na prefeitura e falou da necessidade de os vereadores juntos cobrarem junto ao prefeito 

uma solução para o problema. Por fim, destacou que não se importa se outros vereadores vão 

conseguir viabilizar as obras de acesso ao Itapirubá, o que ele quer é que a obra seja realizada. 

Por fim, destacou a importância de todos trabalharem em conjunto pelo município, e repetiu que 

juntos os vereadores são mais fortes. Dando continuidade às Explicações Pessoais, o Presidente 

passou a palavra ao Vereador Walfredo Amorim que iniciou o seu pronunciamento 

cumprimentando a todos e ao Vereador Matheus Palladini por sua exposição técnica em relação 

ao aumento da tarifa cobrada pela CERPALO. Após, falou que esteve reunido com o Deputado 

José Milton (PP), com o Vice-Prefeito Antônio Clésio Costa, secretários e demais vereadores da 

Bancada do Partido na Prefeitura, no dia 04 de fevereiro, oportunidade em que o Prefeito estava 

ausente do município. Disse que, na ocasião, trataram sobre a situação do Porto de Imbituba, 

entre outros assuntos. Disse que é importante estar a par das pretensões do Governo em relação 

ao porto para não serem pegos de surpresa. Falou que o Deputado José Milton Scheffer trouxe 

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o munícipio, sendo que R$ 100.000,00(cem mil) 

deverão ser investidos em Saúde e os outros R$ 200.00,00 (duzentos mil) investidos para o 

ginásio coberto do colégio Joaquim Ramos, localizado no bairro Paes Leme. Por fim, falou que 

o Deputado Milton Scheffer, por sua influência no Governo do Estado, poderá contribuir muito 

com o município de Imbituba. Após, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Eduardo 

Faustina da Rosa. Com a palavra, o Vereador declarou que apresentou várias indicações ao 

Executivo Municipal indicando melhorias para a região sul, bairro onde residente e residem o 

Vereador Rafaell Mello e o prefeito Rosenvaldo da Silva Júnior.  Ressaltou que as Indicações 

nada mais são do que sugestões de melhorias para a comunidade e uma forma de registrar o 

trabalho do Vereador. Disse que cabe ao Executivo municipal atender ou não as Indicações. 

Esclareceu ainda que os Vereadores são muito cobrados por não conseguirem trazer melhorias 

para as suas comunidades, porém aos vereadores cabe as funções de legislar, fiscalizar, e propor 

melhorias, ficando o executivo responsável por executar/atender essas melhorias. Ressaltou que 

não tem vaidade em conseguir, em conjunto com outros Vereadores, a realização de uma 

melhoria. Após, citou o exemplo do Mirante de Itapirubá que surgiu de uma conversa com o 

Vereador Rafael, mas que ele buscou junto ao Executivo viabilizar os recursos para que as obras 

do mirante saíssem do papel. Disse que a busca de recursos exige trabalho e dedicação. 

Justificou que o grande número de Indicações por ele apresentadas nas duas primeiras sessões 

se deve ao fato de que entrará em breve em licença para tratar de uma questão pessoal. Após, 

agradeceu aos vereadores pela aprovação dos seus Requerimentos, em especial pela aprovação 

do requerimento que propõe a realização de Audiência Pública para discutir os problemas dos 

trabalhadores portuários. Falou ser importante que a Audiência Pública seja realizada o quanto 

antes e que os Vereadores aproveitem para tratar na audiência também a questão das notícias de 

privatização do Porto de Imbituba. Disse que o município poderia assumir a administração do 

porto de Imbituba e que o que falta para que isso aconteça é vontade política dos governos 

federal e estadual. Por fim, falou que a audiência é a oportunidade para discutir o futuro do porto. 

Com a palavra, o Vereador Gilberto Pereira falou que vai se ater a falar das indicações por ele 

apresentadas e que tratam de melhorias nas unidades de saúde no norte do município. Falou que 

apresentou Indicação para a ampliação da unidade básica de saúde de Sambaqui, tendo em vista 

que o bairro está crescendo muito e, por isso, existe a necessidade de ampliação para que 

comporte a demanda por atendimento. Após, citou a Indicação que solicita melhorias na 
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infraestrutura da Unidade Básica do Arroio que apresenta problemas sérios na cobertura e que 

provocam infiltrações e compromete o atendimento nos dias de chuva, além de ser um perigo 

para os usuários e servidores daquela unidade. Citou a indicação para a reforma da Unidade de 

Saúde do Arroio de Rosa com a instalação de um ar-condicionado, geladeira, reforma e 

ampliação das salas que são pequenas. Para a unidade do Alto Arroio disse que solicitou a sua 

reforma e ampliação, tendo em vista que a unidade está fora do padrão e com problemas de 

Infraestrutura. Em relação à Unidade de Araçatuba falou da necessidade de se ter um prédio 

próprio e com atendimento com extensão de carga horária. Disse que para aquela unidade 

conseguiu, em 2019, junto ao Deputado Jorginho Mello, recursos no montante de R$ 210.000,00 

para a aquisição de um terreno para a construção de um prédio próprio, infelizmente a aquisição 

não foi realizada. Por fim, falou da unidade de Ibiraquera que está bastante danificada, sendo 

que a mesma passou por reformas recentes, porém devido às condições do telhado que não foi 

reformado, a reforma do prédio foi em vão, tendo que o mesmo já se apresenta, novamente, em 

péssimas condições, havendo desperdício de dinheiro público.  Dando continuidade à Ordem do 

dia, o Presidente passou a palavra ao Vereador Thiago da Rosa que declarou estar feliz, pois 

está presenciando que os Vereadores estão unidos em prol do município e estão deixando seus 

egos de lado. Declarou que tem certeza que o atual mandato será o melhor de todos. Após, 

parabenizou os Vereadores Eduardo e Valdir pelos requerimentos apresentados. Na sequência, 

falou do Centro Comunitário do Campestre que, após anos de abandono, será integrado ao 

colégio Berlamina de Souza Pires e disse que essa será uma conquista sua e de mais alguns 

membros da comunidade que sempre fizeram esse pleito. Falou também sobre a indicação que 

apresentou para a implantação de uma ciclovia e calçada ao longo da Rua Rogério Tavares, uma 

importante via do município e que corta vários bairros da cidade. Disse que referida via é uma 

via de grande fluxo e que os pedestres e ciclistas que transitam por lá estão desprotegidos, sendo 

um local onde acontecem atropelamentos. Por fim, falou da indicação para pavimentação da rua 

Malaquias, cujos moradores sofrem com os alagamentos e poeira. Disse que há cinco ou seis 

anos batalha pela pavimentação e drenagem da referida via que servirá para auxiliar no 

desafogamento da Itamar Luiz da Costa, a principal via do bairro de Nova Brasília. Disse que 

sabe que é uma obra grande, mas vai transformar não só o bem-estar da comunidade, mas 

também o desenvolvimento sócio-econômico da região. Dando continuidade às Explicações 

Pessoais, o Presidente passou a palavra ao Vereador Michell Nunes. Com a palavra, o Vereador 

apresentou um estudo realizado pelo DEL Conselho de Desenvolvimento Econômico Local para 

o acesso norte do município de Imbituba. Esclareceu que o DEL fez um trabalho de consultoria 

de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020, ou seja, por 12 meses, e que custou aos cofres públicos 

noventa e três mil reais. Disse que, além da consultoria, estiveram envolvidas cerca de oitenta 

pessoas no conselho e nas câmaras técnicas do DEL trabalhando de graça, pessoas essas 

profissionais de diversas áreas, tais como técnicos, engenheiros. Disse que neste estudo foi 

realizado um diagnóstico do acesso norte do município, onde foram identificados diversos 

problemas, sendo que alguns já foram sanados pelas obras realizadas recentemente ao longo da 

via. Afirmou que melhorou muito o trânsito no local com as modificações já realizadas. Na 

sequência, disse que existem dois tipos de lombadas, segundo o CONTRAN, porém as lombadas 

instaladas na entrada do Village e Águada não estão dentro dos padrões estabelecidos pelo órgão. 

Ressaltou que os caminhões que transitam pela via, em virtude da altura das lombadas existentes 

no local, quebram constantemente devido ao esforço que precisam fazer para passarem pelas 



 
 

 
Visto do Presidente 

 
 

Visto do Secretário Fls.: 

  19 
 

Responsável 

 

 

lombadas, sendo que diversos empresários já deixaram de atuar em Imbituba devido aos 

prejuízos. Na sequência, apresentou o projeto/estudo realizado pelo DEL para a via e que contou 

com a participação de diversos técnicos, inclusive dos órgãos de trânsito do município. Após, 

disse que, em média, transitam, diariamente, pela via mil e duzentos caminhões e destacou a 

importância de o município seguir o projeto do DEL, tendo em vista o investimento já realizado 

com a consultoria e a importância de desafogar o trânsito da via, via essa de grande importância 

para o desenvolvimento da cidade. Por fim, falou da importância de todos se unirem para que 

as coisas andem no município e ressaltou que o DEL já apreciou o acesso norte, a capacitação 

dos professores, museu da baleia franca, a área da ZPE e a criação da fundação do meio-

ambiente, tendo, portanto, vários projetos realizados, sendo necessário que o Poder Público tire 

eles do papel. Com a palavra, o Vereador Matheus Paladini Pereira falou da Indicação que 

apresentou para a instalação de uma faixa para pedestres elevada na Rua Cônego Itamar Luiz 

da Costa, bairro Nova Brasília. Disse que foi procurado por moradores do bairro preocupados 

com o grande fluxo de pedestres e veículos que tem deixado o trânsito perigoso. Falou que ao 

longo da via se instalaram muitos empreendimentos, como casa lotérica, banco SICOOB, 

cartório e uma extensão com comércio, tornando o movimento da via bastante intenso. Sendo 

assim, destacou a necessidade da providência para assegurar a segurança dos munícipes e 

perguntou se será necessário alguém morrer para que alguma medida seja tomada. Após, falou 

da BR-101, onde não foi construída uma única passarela no trecho que passa pelo município, e 

onde vários bairros ainda não foram contemplados com as marginais. Falou que é necessário 

pensar na segurança dos munícipes e trabalhar firme para que essas obras sejam realizadas. Por 

fim, falou sobre um caso de afogamento de um soldado do Rio Grande do Sul que estava na 

Praia do Rosa. Segundo o Vereador, o soldado salvou seu filho e sobrinha(o) que estavam se 

afogando na Lagoinha, porém não conseguiu salvar sua própria vida. Neste caso, destacou a 

falta de sinalização no local, sinalizando o perigo da correnteza, e que poderia ter evitado que 

essas pessoas colocassem suas vidas em risco. Por fim, falou da importância de os Vereadores 

se juntarem para somar forças em prol do município. Após, foi concedida a palavra ao Vereador 

Valdir Rodrigues que destacou sua tristeza e indignação com um vereador da Câmara. Disse 

que na última sessão, quando ele (Vereador Rodrigues) falava de uma indicação para a 

implantação de um semáforo no bairro Vila Nova, disse que, se fosse necessário iria até Brasília 

buscar recursos com a verba da Câmara que lhe é de direito. Disse que a situação foi para as 

páginas sociais e que um cidadão declarou que ele merece repúdio e parabenizou o outro 

vereador por abrir mão das diárias e de outros direitos concedidos aos vereadores no exercício 

de suas funções. Na sequência, disse que não abrirá mão dos recursos que tem direito para ir 

buscar emendas e trazer melhorias para a cidade, pois essa é uma de suas funções. Disse também 

que tem muito respeito pelo dinheiro público e qualquer valor utilizado por ele será 

recompensado em melhorias para a cidade. Finalizando o assunto, disse que não guarda rancores, 

mas disse que sofreu com essa injustiça colocada nas redes sociais.  Finalizando o seu 

pronunciamento, destacou a importância de a imprensa estar presente nas sessões, 

acompanhando o trabalho dos Vereadores, e da união todos os vereadores estarem unidos 

trabalhado em prol de Imbituba. Não havendo mais nada a tratar, passou-se ao Momento da 

Presidência, onde o Presidente cumprimentou a todos que acompanham a sessão. Na sequência, 

citando o pronunciamento do Vereador Matheus sobre a questão levantada em relação à BR-101, 

sugeriu convidar representantes da CCR para que eles apresentem aos Vereadores quais são as 
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melhorias, a curto prazo, no trecho da BR-101 do município, que a empresa pretende fazer, tanto 

em relação à iluminação pública, asfalto das marginais e passarelas. Disse que se vão pagar um 

pedágio caro, precisam saber qual a contrapartida em melhorias para a cidade. Após, falou que 

recebeu a visita de algumas representantes das pessoas surdas e que ficou sabendo da dificuldade 

que elas enfrentam por não terem a tradução em libras das transmissões da Câmara e prefeitura 

na internet. Sendo assim, disse que vai estudar uma maneira de disponibilizar uma pessoa para 

que esta faça a tradução. Na sequência, falou sobre a sua preocupação em relação à privatização 

do porto, sendo o porto a mola propulsora do município. Falou do aumento de consumo de 

energia aliado ao aumento da tarifa que acaba dando uma sensação de que a fatura dobrou. Na 

sequência, mencionou a Indicação de sua autoria que sugestiona ao Prefeito municipal a 

pavimentação e drenagem da Avenida Santa Catarina, no trecho com início na altura da loja 

Koerich em direção sul, cuja pavimentação com paralelepípedos está bastante prejudicada, 

dificultando a circulação de veículos. Disse que já esteve com o prefeito conversando e que 

ambos já acordaram que a Câmara fará uma economia nos seus gastos, visando destinar recursos 

para viabilizar a obra, proporcionando o desafogamento da Avenida Brasil, já que a Santa 

Catarina passará a ser uma outra alternativa para o trânsito local.  Por fim, parabenizou o 

Vereador Eduardo Faustina da Rosa sobre a situação do ex-trabalhadores portuários e falou da 

importância de os vereadores se unirem para conseguir uma solução para esses cidadãos e 

destacou a importância de também se discutir a situação do Porto de Imbituba. Não havendo 

mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a todos pela presença e convocou os Vereadores para 

a 3ª Sessão Ordinária, que será levada a efeito no próximo dia 15 de fevereiro de 2021, às 19:30 

horas, na Câmara de Vereadores de Imbituba. Ato contínuo, declarou encerrada a 2ª Sessão 

Ordinária, onde solicitou ao Secretário que redija a Ata da mesma. 

 

Imbituba, 08 de fevereiro de 2021. 
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