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CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, TRIBUTAÇÃO, TRANSPORTES, OBRAS, 
URBANISMO, AGRICULTURA, PESCA E FISCALIZAÇÃO. 

15 ª LEGISLATURA 

 

4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, 

TRIBUTAÇÃO, TRANSPORTES, OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA, PESCA E 

FISCALIZAÇÃO 

 

REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2020. 
 

Aos vinte e sete dias do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e trinta minutos, iniciou-

se a 17ª reunião ordinária da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação, Transportes, Obras, Urbanismo, 

Agricultura, Pesca, e Fiscalização da Câmara Municipal de Imbituba, conduzida pelo Presidente da Comissão, 

Vereador Elísio Sgrott. A reunião foi realizada através do Sistema de Deliberação Digital instituído pelo Ato 

da Presidência da Câmara de Vereadores nº 013/2020 e convalidado pelo Plenário através da Resolução nº 

003, de 16 de abril de 2020, ante a necessidade de contribuir com os esforços para contenção da proliferação 

do COVID-19, resguardando a saúde dos cidadãos, servidores do legislativo e Vereadores. Na reunião 

realizada por videoconferência, foram registradas as presenças do Presidente da Comissão, Vereador Elísio 

Sgrott, e do Vereador Renato Carlos de Figueiredo e anotada a ausência da Vice-Presidente, Vereadora 

Michela da Silva Freitas. Também se registra a participação dos servidores do Poder Legislativo, Sra. Tatianne, 

Lucas e Geraldo. O Presidente da CFO, Vereador Elísio Sgrott, declarou aberta a reunião e solicitou a leitura 

do Ato da Presidência nº 021/2020 que divulga a Ordem do Dia da 17ª Reunião Ordinária, da 4ª Sessão 

Legislativa, da 15ª Legislatura, da Comissão de Finanças e Orçamento. Ato contínuo passou à análise dos 

seguintes Projetos encaminhados à Comissão: PLC nº 398/2017 – de autoria do Vereador Eduardo Faustina 

da Rosa, que “Dispõe sobre isenção do ISSQN nas atividades jurídicas que prestarem assistência jurídica pro 

bono, aos munícipes comprovadamente carentes” que obteve manifestação parcial do Executivo, ainda aguarda 

manifestação requerida pela CFO quanto ao impacto financeiro. O PLC nº 474/2019 – também de autoria do 

Vereador Eduardo Faustina da Rosa, que Altera alíquotas de serviços constantes da “Lista de Serviços” do art. 

267 da Lei Complementar nº 3.019/2006, e dá outras providências, está aguardando a manifestação do Poder 

Executivo.  PL nº 5.236/2020 – de autoria do Vereador Humberto Carlos dos Santos, que Autoriza os 

restaurantes e estabelecimentos congêneres a obter pescado fresco diretamente dos pescadores artesanais, está 

aguardando a realização de Audiência Pública, permanecendo em tramitação nesta Comissão que agendará 

reunião para tratar exclusivamente desse projeto. PL nº5.254/2020 – de autoria do Chefe do Poder Executivo, 

Rosenvaldo da Silva Júnior, que Dispõe sobre alteração da LDO 2020 e abertura de Crédito Adicional Especial 

para o Fundo Municipal de Assistência Social de Imbituba e dá outras providências. Foi encaminhado texto 

substitutivo pelo Executivo, o qual prevê abertura de crédito no valor de R$106.874,96. O Vereador Renato 

Carlos de Figueiredo foi escolhido relator deste Projeto de Lei. Discutido o referido projeto, a Comissão vota 

favoravelmente ao Projeto na forma do texto substitutivo, estando apto a prosseguir com sua tramitação. PL 

nº 5.262/2020 – de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, Prefeito Rosenvaldo da Silva Júnior, que “Dispõe 

sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar para a Prefeitura Municipal de Imbituba e dá outras 

providências”, no valor de R$ 3.010.000,00 (três milhões e dez mil reais), foi discutido no âmbito dessa 

Comissão, que votou pela aprovação do mesmo devendo dar prosseguimento ao seu trâmite, devendo ser 

encaminhado à Comissão de Educação e Desporto para análise de mérito. Foi eleito o Ver. Elísio Sgrott como 

relator deste processo. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente da Comissão encerrou a reunião, 

agradecendo a participação dos presentes no ambiente virtual, solicitando que fosse redigida a presente Ata, 

que segue assinada pelos integrantes da referida Comissão. 

 

Imbituba, 27 de agosto de 2020. 



  

Estado de Santa Catarina 

Câmara Municipal de Imbituba 

 

 

 

Rua Ernani Cotrin, n. º 555 – Centro – Imbituba/SC – CEP 88780-000 
Fone: (48) 3255-1178 / (48) 3255-1625 / (48) 3255-1733 –  site: www.imbituba.sc.leg.br/ 

 

 

 

 

                  Elísio Sgrott                                                            Renato Carlos de Figueiredo 

                   Presidente                                                                           Membro 

 

 

 
 


