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15 ª LEGISLATURA 

4ª SESSÃO LEGISLATIVA  

ATA DA  1 ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL. 

 

REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO 2020 
Às dezessete e trinta horas foi realizada a 1ª Reunião da Comissão, em caráter Ordinário, da Quarta 

Sessão Legislativa, da Décima Quinta Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Imbituba, 

estando presentes, o Presidente da Comissão, o Vereador Luís Antônio Dutra e o Vice-Presidente o 

Vereador Anderson Teixeira. Em ato contínuo, o Presidente, o Vereador Luís Antônio Dutra passou 

a conduzir a reunião, o qual deu início aos trabalhos. Projeto de Lei Complementar nº 440/2019, 

que cria emprego público e vaga no Quadro Permanente de Pessoal do Serviço Público Municipal e 

dá outras providências, aguardando informações do Poder Executivo. O Presidente da Casa, 

Vereador Antônio Clésio Costa tendo conhecimento que o projeto de lei encontra-se aguardando 

informações do Poder Executivo desde o 21/09/2018, solicitou que fosse encaminhado expediente 

ao Poder Executivo, a fim de que se manifeste se possui ou não interesse na tramitação do projeto. 

Projeto de Lei Ordinária nº 5.061/2018, que dispõe sobre a utilização de bem público de uso 

comum, para estacionamento rotativo controlado pago, e dá outras providências, aguardando 

informações do Poder Executivo. O Presidente da Casa, Vereador Antônio Clésio Costa tendo 

conhecimento que o projeto de lei encontra-se aguardando informações do Poder Executivo desde o 

29/11/2018, solicitou que fosse encaminhado expediente ao Poder Executivo, a fim de que se 

manifeste se possui ou não interesse na tramitação do projeto. Projeto de Lei nº 5.097/2019, que 

denomina de “CREAS Ilma Laurentino de Souza”, o Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social. A comissão deliberou no sentido de reiterar ofício ao Poder Executivo para que 

informe se as obras do CREAS já foram finalizadas. Projeto de Lei Complementar nº 458/2019, 

que dispõe sobre a criação de 02 (duas) vagas para o emprego público de Contador, e dá outras 

providências, aguardando informações do Poder Executivo. O Presidente da Casa, Vereador 

Antônio Clésio Costa tendo conhecimento que o projeto de lei encontra-se aguardando informações 

do Poder Executivo desde o 15/03/2019, solicitou que fosse encaminhado expediente ao Poder 

Executivo, a fim de que se manifeste se possui ou não interesse na tramitação do projeto. Projeto 

de Lei Complementar nº 459/2019, que dispõe sobre a criação do cargo, em função gratificada, de 

Contador Geral do Município de Imbituba, e dá outras providências, aguardando informações do 

Poder Executivo. O Presidente da Casa, Vereador Antônio Clésio Costa tendo conhecimento que o 

projeto de lei encontra-se aguardando informações do Poder Executivo desde o dia 25/06/2019, 

solicitou que fosse encaminhado expediente ao Poder Executivo, a fim de que se manifeste se 

possui ou não interesse na tramitação do projeto. Projeto de Lei nº 5.114/2019, que Estabelece a 

estrutura e o processo eleitoral do Conselho Tutelar de Imbituba, e dá outras providências, 

aguardando informações do Poder Executivo. O Presidente da Casa, Vereador Antônio Clésio Costa 

tendo conhecimento que o projeto de lei encontra-se aguardando informações do Poder Executivo 

desde o dia 17/07/2019. Assim, solicitou que fosse encaminhado expediente ao Poder Executivo, a 

fim de que se manifeste se possui ou não interesse na tramitação do projeto. Projeto de Lei nº 

5.177/2019, que estabelece critérios a serem utilizados pelo Poder Público, Concessionárias de 

fornecimento de Energia Elétrica e de Serviços Públicos de Águas e Saneamento, na liberação do 

acesso aos serviços de ligação para fornecimento de energia elétrica, água e saneamento e ainda 

para o cadastro imobiliário dos imóveis localizados no Município de Imbituba, e dá outras 

providências, o qual foi apresentado substitutivo pela Comissão, sendo que os membros ficaram de 

analisar o substitutivo. Na data de hoje, a comissão deliberou no sentido de encaminhar ofício ao 

Engenheiro Eduardo Nunes, da Prefeitura Municipal de Imbituba, a fim de que compareça na 
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próxima reunião da comissão para esclarecer as alterações pretendidas na Lei. Projeto de Lei nº 

5.179/2019, que acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 4.918, que define a quantidade 

máxima de horas extras mensais a serem pagas aos ocupantes do cargo/emprego de motorista 

municipal, e dá outras providências. Em consulta ao projeto de lei, o Presidente desta Casa realizou 

o encaminhamento do Projeto de Lei à Assessoria Jurídica da Câmara para parecer. Projeto de Lei 

nº 5.194/2019, que Dispõe sobre a disciplina da utilização das caçambas estacionárias (tele-entulhos) 

nas vias públicas municipais pelas empresas responsáveis pelo transporte de entulhos e outros e 

determina penalidades pelo não cumprimento ao disposto nesta Lei, e dá outras providências, o qual 

foi discutido pela comissão e deliberado no sentido de solicitar o encaminhamento de expediente ao 

Poder Executivo, a fim que seja convocado o Secretário Municipal de Infraestrutura, Sr. Gilberto 

Pereira e o Superintendente de trânsito, Sr. Antônio Roz de Souza, bem como das empresas 

interessadas, objetivando esclarecimentos acerca do Projeto de Lei, na próxima reunião. Projeto de 

Lei nº 5.196/2019, que altera a Lei nº 3.848, de 29 e dezembro de 2010, que denomina vias no 

bairro Ibiraquera, Município de Imbituba/SC, e dá outras providências, o qual foi discutido pela 

comissão e o Relator (Vereador Anderson Teixeira) exarou parecer favorável, acompanhando-o no 

voto o Vereador presente (Vereador Luís Antônio Dutra), sendo a Comissão favorável à tramitação 

do Projeto de Lei nº 5.196/2019, uma vez que presentes os documentos necessários (abaixo-

assinado, histórico pessoal da homenageada e certidão de óbito) para alteração do nome da via, 

passando a denominação social Rua Rodrigo Salvá (Chimbica) a ser Dona Maria Guilhermina 

Teixeira (Dona Periquita), pelos fundamentos expostos na exposição de motivos. Projeto de Lei nº 

5.197/2019, que Institui a declaração de direitos de liberdade econômica e dá outras providências e 

Projeto de Lei nº 5.206/2019, que cria o programa Empreendedorismo e Desburocratização – PED, 

que dispõe sobre a política de tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado aos pequenos 

negócios e trata de abertura e licenciamento de empresas, e dá outras providências. A Comissão 

deliberou no sentido de solicitar a presença da secretária de Desenvolvimento Econômico da 

Municipal, bem como da Comissão de Tributação, já que foi protocolizado nesta casa dois projetos 

com a mesma matéria, a fim de que definam a melhor redação, consolidando ou não a redação dos 

projetos.Assim, ficou designada para a próxima reunião a presença dos interessados acima 

mencionados.   Projeto de Lei Complementar nº 481/2019, que altera dispositivos dos artigos 2º e 

3º da lei Complementar nº 4.799, de 28 de março de 2017, e altera o Anexo II da Lei Complementar 

nº 1.145, de 15 de maio de 1991, que dispõe sobre a estrutura administrativa e funcional da Câmara 

Municipal de Imbituba e dá outras providências. A Comissão deliberou sobre o projeto de, sendo 

que o Relator ( Vereador Luís Antônio Dutra) exarou parecer favorável, acompanhando-o no voto o 

Vereador presente (Vereador Anderson Teixeira), sendo a Comissão favorável à tramitação do 

Projeto de Lei Complementar nº 481/2019. Projeto de Lei Complementar nº 482/2019, que altera 

dispositivos da Lei complementar nº 3.086, de 18 de abril 2007, e dá outras providências. A 

comissão deliberou no sentido de solicitar a presença da Assessora Jurídica da Casa, Suelen Garcia, 

para comparecimento na próxima reunião, a fim de esclareça dúvidas da Comissão. Projeto de Lei 

nº 5.211/2019, dispõe sobre isenção e remissão de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo ao portador de 

doença grave e dá outras providências. A comissão deliberou no sentido de encaminhar o Projeto de 

Lei para a Assessoria Jurídica da Casa, o que foi realizado em 24/01/2020. Projeto de Lei nº 

5.212/2019, que dispõe sobre a alteração do Anexo Único da lei 4.571, de 19 de junho de 2015, que 

Aprova o Plano Municipal de Educação de Imbituba e dá outras providências, o qual foi discutido 

pela comissão, sendo que o Relator (Vereador Luís Antônio Dutra) exarou parecer favorável, 

acompanhando-o no voto o Vereador presente (vereador Anderson Teixeira), sendo a Comissão 

favorável à tramitação do Projeto de Lei nº  5.212/2019, já que cumprindo vem cumprir acordo 

estabelecido entre a Prefeitura de Imbituba e Ministério Público de Santa Catarina (Ação Civil 

pública 08.2013.00076758-7) atendendo pelo menos 58% das crianças de até 3 anos de idade, a fim 
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de diminuir a demanda da Lista de Espera por vaga na educação infantil, nas instituições da rede 

Municipal de Ensino.  Projeto de Lei Complementar nº 483/2020, que dispõe sobre a Revisão 

Geral Anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos municipais do poder Executivo 

para o exercício de 2020, e dá outras providências, o qual foi discutido pela comissão, restando voto 

favorável do Relator 9Vereador Anderson Teixeira), acompanhando-o no voto o vereador presente 

9Vereador Luís Antônio Dutra), sendo a comissão favorável à tramitação do Projeto de Lei nº 

483/2020. Projeto de Lei Complementar nº 484/2020, que altera o Anexo A da lei nº 3.135, de 25 

de julho de 2007, e dá outras providências. A comissão deliberou no sentido de solicitar 

encaminhamento de expediente ao Poder Executivo, a fim que seja encaminhado o impacto 

orçamentário. Projeto de Lei nº 5.213/2020, que acrescenta incisos XV e XVI ao Art. 3º da Lei nº 

3.834, de 27 de dezembro de 2010, que denomina vias no bairro Alto Arroio, município de 

Imbituba/SC, e dá outras providências, o qual foi discutido pela comissão, restando voto favorável 

do relator (Vereador Anderson Teixeira), acompanhando-o o vereador presente (Vereador Luís 

Antônio Dutra), sendo a Comissão favorável à tramitação do Projeto de Lei nº 5.213/2020. Projeto 

de Lei nº 5.214/2020, que dispõe sobre repasse financeiro, a título de abono, aos profissionais de 

nível superior que atuam nos Serviços, Programas da Política Municipal de Assistência Social e dá 

outras providências. A comissão deliberou no sentido de solicitar o impacto financeiro ao Poder 

Executivo, uma vez que o projeto de lei visa o repasse financeiro, à título de abono, sendo o 

impacto indispensável para da continuidade à tramitação do projeto. Projeto de Resolução nº 

01/2020, que dispõe sobre a concessão de promoção por merecimento ao Servidor Emerson 

Pacheco Custódio, o qual foi discutido pela comissão, restando voto favorável do relator, o 

Vereador Luís Antônio Dutra, acompanhando-o no voto o Vice-Presidente, o Vereador Anderson 

Teixeira, para a tramitação do Projeto de Resolução nº 01/2020. Projeto de Resolução nº 02/2020, 

que dispõe sobre a concessão de promoção por merecimento ao Servidor Josué Charles Klein, o 

qual foi discutido pela comissão, restando voto favorável do relator, o Vereador Anderson Teixeira, 

acompanhando-o no voto o Vereador Luís Antônio Dutra, para a tramitação do Projeto de 

Resolução nº 02/2020. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente encerrou a reunião e solicitou 

que fosse redigida a Ata da mesma. 

 

 

Imbituba, 05 de fevereiro de 2020. 
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