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15 ª LEGISLATURA 
 
3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
  
ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 
REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2019 
 
Às dezenove horas e trinta minutos do dia vinte três de setembro do ano de dois mil e dezenove, 
iniciou-se a Trigésima Segunda Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da Décima 
Quinta Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Imbituba, conduzida pelo Presidente 
Roberto Luiz Rodrigues, que nomeou como Secretária ad hoc dessa Sessão a Vereadora Michela da 
Silva Freitas, onde solicitou a mesma a leitura da Ata da 3ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 
23 de setembro de 2019. Pela ordem, o Vereador Fernando João Anselmo requereu a dispensa da 
leitura da Ata. Em discussão, o requerimento do Vereador Fernando João Anselmo não houve 
oradores. Na sequência, o Presidente colocou em votação a Ata da 3ª Sessão Ordinária, sendo a 
mesma aprovada sem retificação. Dando continuidade à Sessão, o Presidente solicitou a Secretária 
a leitura das matérias do Grande Expediente, dentre elas: Projetos de Leis nº 5.171/2019, 
5.172/2019, 5.173/2019 e 5.170/2019, todos de origem do Executivo Municipal, Ofício nº 
014/2019 da Secretaria da Fazenda do Município de Imbituba, Aviso de Audiência nº 005/2019 e 
Ofício nº 0332/2019 do Deputado Federal Rogério Peninha Mendonça. 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° 040/2019. Dando continuidade à Sessão, 
o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 5.165/2019 que desafeta bem público e 
autoriza o uso de bem público por pessoa jurídica de direito privado e dá outras providências. O 
Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação do Projeto. Em 
discussão, o Vereador Elísio Sgrott teceu comentários sobre o processo de desafetação do bem 
público referido (Antiga Escola Municipal no Bairro de Ribanceira), o qual vai beneficiar a 
Associação de Escoteiros Revolucionários de Imbituba. Com a palavra, os Vereadores Anderson 
Teixeira, Eduardo Faustina da Rosa e Michela da Silva Freitas também parabenizaram todos os 
membros da Associação de Escoteiros Revolucionários de Imbituba pelo afinco e dedicação para 
conseguir o espaço, que se encontrava ocioso no município. Após, o Presidente passou a 
condução dos trabalhos para o Vice-Presidente para participar da discussão. Com a palavra, o 
Vereador Roberto Luiz Rodrigues também parabenizou o trabalho da Associação, bem assim o 
município pela autorização do referido espaço à Associação de Escoteiros Revolucionários de 
Imbituba. Após, o Vice-Presidente repassou a condução dos trabalhos ao Presidente. Com a 
palavra, o Vereador Luís Antônio Dutra informou que por força de lei foram extintas no 
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município salas de aulas multisseriadas, que é uma forma de organização de ensino na qual o 
professor trabalha, na mesma sala de aula, com várias séries do Ensino Fundamental 
simultaneamente, tendo de atender a alunos com idades e níveis de conhecimento diferentes. 
Com isso, muito desses espaços ficaram ociosos no município. Com efeito, declarou que acha 
louvável a ação do município em ceder estes espaços às entidades sérias que queriam praticar 
atividades sociais ou recreativas. Em votação, o Projeto foi aprovado, por unanimidade, em 
primeira e segunda votação. Após, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 
5.139/2019 que autoriza o Chefe do Poder Executivo a firmar termo de convênio com o Estado 
de Santa Catarina, Através da Polícia Civil e o Município 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. Após, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 
5.153/2019 que autoriza o Chefe do Poder Executivo a desafetar bem móvel e a firmar termo de 
doação, através do Município de Imbituba e o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e dá 
outras providências, bem como da Emenda Modificativa encartada ao Projeto. O Presidente 
consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação da Emenda. Em discussão, 
não houve oradores e, em votação, a Emenda foi aprovada por unanimidade, em primeira e 
segunda votação. Ato contínuo, o Presidente consultou as Comissões que se manifestaram 
favoráveis à tramitação do Projeto com a Emenda já aprovada. Em discussão, não houve 
oradores e, em votação, o Projeto com a Emenda foi aprovado por unanimidade, em primeira e 
segunda votação. Após, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 5.158/2019 que 
dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para a PMI e dá 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. Após, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 
5.160/2019 que acrescenta parágrafo no art. 42 da Lei nº 5.549, de 09 de agosto de 1996 que 
dispõe sobre a utilização de bens públicos para fins comerciais e de prestações de serviço no 
Município de Imbituba e dá outras providências, bem como da Emenda encartada ao Projeto. O 
Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação da Emenda. Em 
discussão, não houve oradores e, em votação, a Emenda foi aprovada por unanimidade, em 
primeira e segunda votação. Ato contínuo, o Presidente consultou as Comissões que se 
manifestaram favoráveis à tramitação do Projeto com a Emenda já aprovada. Em discussão, não 
houve oradores e, em votação, o Projeto com a Emenda foi aprovado por unanimidade, em 
primeira e segunda votação. Após, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 
5.161/2019 que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para a PMI e dá 
providências. O Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação 
do Projeto. Em discussão, o Vereador Elísio Sgrott falou do remanejamento de recursos que a 
PMI faz em final de exercício para iniciar ou finalizar obras que estavam previstas. Com a palavra, 
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o Vereador Eduardo Faustina da Rosa declarou que os recursos referidos serão utilizados para 
reforma do Ginásio de Esportes Levi Ramos Martins, na comunidade de Alto Arroio, que se 
encontra num estado lastimável. Com a palavra, o Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza 
também falou da importância da reforma do Ginásio Levi Ramos Marins. Em votação, o Projeto 
foi aprovado, por unanimidade, em primeira e segunda votação. Após, o Presidente solicitou a 
leitura do Projeto de Lei nº 5.162/2019 que dispõe sobre a LDO 2019 e abertura de crédito 
adicional especial para o Fundo Municipal de Assistência Social de Imbituba e dá outras 
providências, bem como da Emenda Modificativa apresentada ao Projeto. O Presidente consultou 
as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação da Emenda. Em discussão, não houve 
oradores e, em votação, a Emenda foi aprovada por unanimidade, em primeira e segunda votação. 
Ato contínuo, o Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação 
do Projeto com a Emenda já aprovada. Em discussão, não houve oradores e, em votação, o 
Projeto com a Emenda foi aprovado por unanimidade, em primeira e segunda votação. Após, o 
Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 5.163/2019 que dispõe sobre a alteração na 
LDO 2019 e abertura de crédito adicional especial para a PMI por transferência de dotação do 
Fundo Municipal de Assistência Social 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. Após, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 5.164/2019 que 
dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para a PMI e dá 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. Após, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 
5.168/2019 que autoriza o Chefe do Poder Executivo a desafetar bem móvel e a firmar termo de 
doação através do Município de Imbituba e a Política Civil do Estado de Santa Catarina 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. Após, o Presidente solicitou a leitura do 
Projeto de Resolução nº 011/2019 que constitui a Comissão Especial da Transparência 
Portuária. O Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação do 
Projeto. Em discussão, os Vereadores Luís Antônio Dutra, Michela da Silva Freitas, Luiz Cláudio 
Carvalho de Souza, Eduardo Faustina da Rosa e Anderson Teixeira, todos preocupados com os 
efeitos da gestão na nova diretoria da SCPar Porto de Imbituba, estatal que administra o Porto de 
Imbituba, e dos recentes acontecimentos com relação as suas decisões que tem relação com o 
município, o Edis se mostraram insatisfeito com a administração da SCPar. Por isso, a 
necessidade de criação dessa Comissão. Em votação, o Projeto foi aprovado, por unanimidade. 
Após, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Resolução nº 012/2019 que altera 
dispositivo da Resolução nº 004, de 21 de agosto de 2007 que institui e aprova o Regimento 
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Interno da Câmara de Vereadores Mirim. 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. Após, o Presidente solicitou a leitura do 
Requerimento nº 025/2019 que requer à CMI debate sobre o Anel Viário da Praia do Rosa. Em 
discussão, o Vereador Anderson Teixeira declarou que foi procurado para resolver o Anel Viário 
do Centrinho da Praia da Rosa, por isso, a necessidade de uma Audiência Pública para o debate 
do tema com a participação da comunidade. Com a palavra, o Vereador Eduardo Faustina da 
Rosa também disse que vê como necessária a oitiva da comunidade para resolver o problema do 
Anel Viário da Praia do Rosa. Em votação, o Requerimento foi aprovado, por unanimidade.                                     
Encerrada a Ordem do Dia, o Presidente abriu espaço para Explicações Pessoais. Com a 
palavra, o Vereador Elísio Sgrott teceu comentários sobre a SCPar Porto de Imbituba, que 
envolve a aquisição de um Caminhão para o Corpo de Bombeiros de Imbituba. Com a palavra, o 
Vereadora Michela da Silva Freitas teceu comentários positivos sobre a Campanha Nacional do 
Trânsito, que está sendo celebrada até o próximo dia 25 de setembro de 2019. Com a palavra, o 
Vereador Humberto Carlos dos Santos solicitou a sua participação na Comissão Especial da 
Transparência Portuária. Não havendo mais nada a tratar, passou-se ao Momento da 
Presidência, onde o Presidente, Roberto Luiz Rodrigues agradeceu o trabalho da Secretária Ad 
Hoc nomeada para a Sessão Vereadora Michela da Silva Freitas. Ato contínuo o Presidente 

convocou os Vereadores para a 33ª Sessão Ordinária, que será levada a efeito no próximo dia 07 

de outubro de 2019, às 19:30 horas, na Câmara Municipal de Imbituba. Por fim, declarou 

encerrada a 32ªSessão Ordinária, onde solicitou ao Secretário que redija a Ata da mesma. 

 
Imbituba, 23 de setembro de 2019. 

 
                     Roberto Luiz Rodrigues 
      Presidente 

                 Michela da Silva Freitas 
                      Secretária Ad Hoc 

 


