
15 ª LEGISLATURA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2019

Às dezenove horas e trinta minutos do dia sete de outubro do ano de dois mil e dezenove,
iniciou-se a Trigésima Terceira Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da Décima
Quinta  Legislatura  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores  de  Imbituba,  conduzida  pelo
Presidente Roberto Luiz Rodrigues,  que depois de verificar  o quórum regimental,  e sob a
proteção de Deus, solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Renato Carlos de Figueiredo, a
leitura da Ata da 32ª Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 15ª Legislatura, do dia
vinte três de setembro do ano de dois mil e dezenove. Pela ordem, o Vereador Humberto
Carlos dos Santos requereu a dispensa da leitura da Ata. Em discussão, não houve oradores e,
em votação, o Requerimento verbal do Vereador Humberto Carlos dos Santos foi aprovado.
Dando continuidade à Sessão, o Presidente solicitou a Secretária  a leitura das matérias do
Grande Expediente,  dentre elas:  Projetos de Leis nº 5.123/2019, 5.174/2019, 5.175/2019,
5.177/2019, 5.178/2019, 5.179/2019 e 5.176/2019  todos de origem do Executivo Municipal,
Substitutivo  ao  Projeto  de  Lei  nº  5.667/2019,   Ofício  nº  do Tribunal  de Contas  de  Santa
Catarina, Ofício da Liga Imbitubense de Futebol, Ofício da SCPar – Porto de Imbituba, Ofício
da Cooperzimba e Requerimento Administrativo da Vereadora Michela da Silva Freitas. 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° 041/2019.  Dando
continuidade à Sessão, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 5.151/2019 que
cria  o  Programa  Comunidade  Ativa  e  dá  outras  providências,  bem  como  das  Emendas
apresentadas  ao Projeto.  Após,  o  Presidente  consultou  as  Comissões  que se manifestaram
favoráveis à tramitação da  Emenda nº 001/2019.  Em discussão, não houve oradores e, em
votação, a Emenda foi aprovada por unanimidade, em primeira e segunda votação. Após, o
Presidente solicitou a leitura da Emenda nº 002/2019. 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. Após, o
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Presidente solicitou a leitura da Emenda nº 003/2019. O Presidente consultou as Comissões
que se manifestaram favoráveis à tramitação da Emenda. Dando continuidade, o Presidente
consultou  as  Comissões  que  se  manifestaram  favoráveis  à  tramitação  do  Projeto  com as
Emendas  já  aprovadas.  Em  discussão,  a  Vereadora  Michela  da  Silva  Freitas,  uma  das
entusiastas  do  Projeto,  declarou  que  o  Programa  Comunidade  Ativa  vem  para  ofertar
qualidade de vida ao público da terceira idade. “Há muito tempo lutávamos pela aprovação
desse Projeto que agora vira programa, onde teremos mais condições de buscar investimentos
para melhorar a vida das pessoas da terceira idade. Viva a Comunidade Ativa.” Com a palavra,
o Vereador Anderson Teixeira também destacou o trabalho do Projeto da Comunidade Ativa,
onde apontou que a característica colaborativa desses programas auxiliam a necessidade dessa
população. “Geralmente, nesses espaços, as pessoas são próximas uma das outras e podem se
apoiar  mutuamente  em momentos  de  instabilidade.  Por  isso,  dou  meu  total  apoio  a  esse
Projeto.”  Com a  palavra,  o  Vereador  Eduardo  Faustina  da  Rosa  também se  mostrou  um
entusiasta  do  Projeto.  Com efeito,  acrescentou  que  o  Projeto  da  Comunidade  Ativa  visa
promover a qualidade de vida das pessoas que chegam à terceira idade, com adequações de
espaços ao ar livre,  transporte,  habitação,  participação social,  respeito  à integração social,
apoio da comunidade e serviço de saúde. “Então como não apoiar um Projeto desse”, finalizou
o Vereador. Com a palavra, o Vereador Elísio Sgrott declarou que no mundo inteiro, o número
de idosos vem aumentando. Isso significa que eles vão representar uma porção expressiva da
população. E em Imbituba não é diferente. Por isso, o Projeto Comunidade Ativa vem para dar
apoio a essas pessoas da melhor idade. Em votação, o Projeto foi aprovado, por unanimidade,
em primeira e segunda votação. Após, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº
5.150/2019 que dispõe sobre a autorização de celebração de convênio entre o Município de
Imbituba e o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município de Imbituba –
SAMAI e dá outras providências, bem como das Emendas encartadas ao Projeto. O Presidente
consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação da Emenda nº 001/2019.
Em discussão, não houve oradores e, em votação, a Emenda foi aprovada por unanimidade,
em  primeira  e  segunda  votação.  Após,  o  Presidente  consultou  as  Comissões  que  se
manifestaram favoráveis à tramitação do Projeto com a Emenda já aprovada. Em discussão,
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
5.159/2019 que  autoriza  o  Chefe  do  Poder  Executivo  a  Firmar  Termo  de  Convênio  e
Cooperação Técnica com a União, através da Superintendência da Receita Federal do Brasil
na 9ª Região e o Município de Imbituba e dá outras providências e dá 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  rejeitada  por
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unanimidade, em primeira e segunda votação. A seguir, o Presidente consultou as Comissões
que se manifestaram favoráveis à tramitação do Projeto. Em discussão, não houve oradores e,
em votação, o Projeto foi rejeitado por unanimidade, em primeira e segunda votação. Após, o
Presidente  solicitou  a  leitura  do Projeto  de  Lei  Complementar nº  0472/2019 que  altera
dispositivos na Lei nº 1.144, de 29 de abril  de 1991, que institui  o Plano de Carreira dos
Servidores  Públicos  Municipais  e  dá  outras  providências.  Com  a  palavra,  o  Vereador
Anderson Teixeira solicitou vista do Projeto. Em votação, o pedido de vista foi aprovado, por
unanimidade.  Após,  o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 5.166/2019 que
dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para a PMI 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
5.170/2019 que  dispõe  sobre  a  abertura  de  crédito  adicional  suplementar  para  o  Fundo
Municipal de Saúde 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 Complementar nº 0475/2019 que altera e
acrescenta dispositivo na Lei Complementar nº 4.715, de 03 de março de 2016, que dispõe
sobre a prestação de auxílio saúde aos servidores ativos e inativos do Poder Legislativo do
Município de Imbituba. 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 Complementar nº 0476/2019 que cria vaga de emprego público no
Programa Casa Lar no Anexo I da Lei Complementar 3.330, de 30 de dezembro de 2008 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 5.171/2019 que dispõe sobre a abertura  de crédito adicional
suplementar  para  o  Fundo  Municipal  de  Assistência  Social  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,
5.172/2019 /2019 que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para a PMI 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 colocou em
votação o Regime de Urgência  Especial  para o Projeto nº  5.177/2019, onde o mesmo foi
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rejeitado. Encerrada a Ordem do Dia, o  Presidente abriu espaço para  Explicações Pessoais.
Com  a  palavra,  o  Vereador  Luís  Antonio  Dutra  teceu  comentários  sobre  a  rejeição  do
Regime  de  Urgência  Especial  para  o  Projeto  nº  5.177/2019,  onde  pontuou  que  para  o
contribuinte fazer o Cadastro Imobiliário e preciso que ter escritura pública, que na opinião do
Vereador Luís é um aberração, uma vez que a maioria dos imóveis em Imbituba é de posse.
Com a palavra, o Vereador  Elísio Sgrott teceu comentários sobre a PEC/98, que garante a
divisão dos recursos do leilão do pré-sal,  com os estados e municípios.  Com a palavra,  o
Vereador  Anderson Teixeira convidou a todos para participarem da Audiência Pública que
vai tratar sobre o Anel Viário da Praia do Rosa no próximo dia 15.10.2019. Com a palavra, o
Vereador Thiago Machado falou da visita do Deputado Federal Carlos Chiodini ao Município
de Imbituba, onde o mesmo trouxe uma Emenda Parlamentar para Imbituba no valor de R$
690.000,00 para o Hospital São Camilo. Com a palavra, o Vereador Michela da Silva Freitas
teceu comentários sobre a Liga Imbitubense de Futebol, mormente sobre o ofício recebido da
entidade pela Câmara. Com a palavra, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa se reportou ao
belo trabalho da Liga Imbiubense de Futebol. Prosseguindo, o Vereador teceu comentários
sobre as demolições de casas pela PMI no Bairro de Vila Alvorada de forma irregular. Com
efeito, declarou que ingressou com pedido de esclarecimentos sobre o referido ato por parte do
Poder Público. Com a palavra, o Vereador  Walfredo Amorim teceu comentários positivos
sobre o trabalho da SAMAI - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do Município
de Imbituba. Com a palavra, o Vereador  Humberto Carlos dos Santos também falou das
dificuldades que as pessoas encontram para instalar água e energia elétrica no Município de
Imbituba.  Não havendo mais nada a tratar, passou-se ao  Momento da Presidência, onde o
Presidente,  Roberto Luiz Rodrigues  parabenizou o Projeto Comunidade Ativa, que a partir
de hoje vira Programa. Ato contínuo o Presidente convocou os Vereadores para a 34ª Sessão
Ordinária, que será levada a efeito no próximo dia 14 de outubro de 2019, às 19:30 horas, na
Câmara  Municipal  de  Imbituba.  Por  fim,  declarou  encerrada  a  33ªSessão  Ordinária,  onde
solicitou ao Secretário que redija a Ata da mesma.

Imbituba, 07 de outubro de 2019.

                     Roberto Luiz Rodrigues
    Presidente

                 Michela da Silva Freitas
                      Secretária Ad Hoc
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