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15 ª LEGISLATURA 
 
3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
  
ATA DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 
REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2019 
 
Às dezenove horas e trinta minutos do dia vinte nove de outubro do ano de dois mil e dezenove, 
iniciou-se a Trigésima Sexta Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da Décima Quinta 
Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Imbituba, conduzida pelo Presidente Roberto 
Luiz Rodrigues, que, de início, solicitou um minuto de silêncio em homenagem ao ex-Vereador de 
Imbituba e Presidente da CERPALO – Cooperativa de eletrificação Rural de Paulo Lopes Nilson 
Pedro Pereira, que faleceu hoje. Em seguida, 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 35ª Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 15ª Legislatura, do dia vinte um 
de outubro 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. Na sequência, o 
Presidente colocou em votação a Ata da 35ª Sessão Ordinária, sendo a mesma aprovada sem 
retificação. Dando continuidade à Sessão, o Presidente solicitou a Secretária à leitura das matérias 
do Grande Expediente, dentre elas: Projeto de Lei nº 5.186/2019 de origem do Executivo 
Municipal, Projeto de Lei complementar nº 0477/2019 de origem do Legislativo Municipal,  
Indicações nº 097/2019 e 103/2019 de autoria do Vereador Humberto Carlos dos Santos, 
Indicação nº 104/2019 de autoria do Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza, Moções de 
Congratulação nº 011/2019 e 012/2019 e Convite para 2º Feira do Livro de Imbituba. Após, o 
Presidente concedeu a palavra ao Diretor-Presidente do Porto de Imbituba Jamazi Alfredo 
Ziegler e os Diretores Rui e Alexandre para os mesmos falarem sobre o tema: “Gestão do Porto 
Organizado de Imbituba.” Com a palavra, o Diretor-Presidente da SCpar - Porto de Imbituba 
declarou que o Porto de Imbituba movimentou 4,3 milhões de toneladas de janeiro a setembro de 
2019. O volume representa incremento de 9,6 no movimento de cargas no Complexo Portuário 
do Sul Catarinense. No período, as cargas que apresentaram maior movimentação foram: a ureia, 
as toras de madeira, o milho e a hulha betuminosa, além do serviço de cabotagem de contêineres. 
De todas as cargas que passaram pelo Porte de Imbituba de janeiro a setembro de 2019, a 
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importação representou 46,4%, a exportação 39,4% e a cabotagem geral 14,2%. A expectativa da 
Administração Portuária é de que, até o fim do ano, 5,6 milhões de tonelada sejam transportadas 
através do Porto. “Esse resultado evidencia o trabalho que a Comunidade Portuária de Imbituba 
tem realizado em prol do Porto de Imbituba e do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. 
Devemos fechar mais um ano com recordes operacionais e um crescimento acumulado de mais 
de 170%, desde que a administração do Porto foi delegada ao Governo do Estado de Santa 
Catarina, no ano de 2012. Este resultado ainda um crescimento de 28% ao ano, desempenho 
comparado ao de grandes empresas de sucesso, e cada vez mais pautado na eficiência e 
transparência, completou o Diretor-Presidente Ziegler. Com a palavra, o Senhor Diretor 
Alexandre teceu comentários sobre a reforma do Cais 3, aonde declarou já foi aberto o processo 
licitatório. Com a palavra, o Senhor Rui teceu comentários sobre a Malha Ferroviária dentro do 
Porto de Imbituba, bem assim da nova poligonal que irá facilitar o atracamento dos navios que 
operam no Porto de Imbituba. Após, não havendo mais 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° 044/2019. Dando continuidade à Sessão, o Presidente solicitou a leitura do 
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 5.167/2019 que institui a Semana de Prevenção e Combate à 
Obesidade, Hipertensão Arterial e Diabetes e dá outras providências. O Presidente consultou as 
Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação do Projeto. Em discussão, a Vereadora 
Michela da Silva Freitas, autora do substitutivo, declarou que a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) afirma que: “Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 
apenas a mera ausência de doença ou enfermidade.” Por essa razão, solicitou um estudo sobre o 
números de obesos, hipertensos e diabéticos no município para se fazer um trabalho de 
prevenção. Com a palavra, os Vereadores Elísio Sgrott, Eduardo Faustina da Rosa, Luiz Cláudio 
Carvalho de Souza da Rosa e Anderson Teixeira parabenizaram a iniciativa da Vereadora Michela 
pelo Projeto. Em votação, o Projeto foi aprovado, por unanimidade, em primeira e segunda 
votação.  Na sequência, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei 5.180/2019 que dispõe 
sobre os valores pagos em publicidade pela PMI e CMI e dá outras providências. O Presidente 
consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação do Projeto. Em discussão, o 
Vereador Eduardo Faustina da Rosa declarou que o Projeto busca trazer transparência com gastos 
com publicidade pela PMI e CMI. Com a palavra, os Vereadores Michela da Silva Freitas, 
Anderson Teixeira, Elísio Sgrott, Humberto Carlos dos Santos e Luís Antônio Dutra 
parabenizaram o Vereador Propositor pela iniciativa. Em votação, o Projeto foi aprovado, por 
unanimidade, em primeira e segunda votação. Na sequência, o Presidente solicitou a leitura do 
Projeto de Lei 5.184/2019 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. Encerrada a Ordem do Dia, o 
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Presidente abriu espaço para Explicações Pessoais. Com a palavra, o Vereador Eduardo 
Faustina da Rosa teceu comentários sobre o novo Projeto de coleta de resíduos sólidos de 
Imbituba, sobretudo no que diz repeito a Torre Verde - Coletor Automatizado de Resíduos com 
Descarga Aérea. Com a palavra, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa destacou que se 
encontra em processo de desfiliação do Partido dos Trabalhadores, por perseguição. Com efeito, 
disse que muitos convites têm surgido para o mesmo se filiar em outras siglas. Todavia, disse que 
ainda não definiu ainda por outra agremiação, até porque também ainda não se desfilou do PT. 
Continuando com suas explicações, o Vereador Eduardo disse há muito tempo já se posicionou 
contra a instalação empresa Cattalini no Município de Imbituba. Além disso, o Edil destacou que 
já existe uma Lei Municipal Proibitiva para esse tipo de investimento (granéis líquidos e gás) na 
cidade de Imbituba. “Portanto, fora Cattalini”, concluiu o Vereador Eduardo. Com a palavra, o 
Vereador Anderson Teixeira declarou que hoje é um dia muito triste para o Vereador Anderson, 
pelo falecimento do Presidente da CERPALO Nilson Pedro Pereira, com quem o Vereador 
Anderson trabalhou na própria Cooperativa por mais 12 anos. Com a palavra, os Vereadores 
Humberto Carlos dos Santos, Elísio Sgrott, Michela da Silva Freitas e Renato Carlos 
Figueiredo também se solidarizaram com o falecimento do munícipe Nilson Pedro Pereira. Com 
a palavra, a Vereadora Michela da Silva Freitas declarou que é Presidente da Comissão na CMI 
das atividades portuárias no município e que também é contra a instalação da empresa Cattalini 
no Município de Imbituba. Com a palavra, o Vereador Renato Carlos Figueiredo destacou os 
Encontros de Jovens Cristãos e Jornada Diocesana da Juventude (1200 jovens) que aconteceu em 
Imbituba no último dia 27.10.2019.  Não havendo mais nada a tratar, passou-se ao Momento da 
Presidência, onde o Presidente também se solidarizou com o familiares e amigos do ex-Vereador 
de Imbituba Nilson Pedro Pereira, que faleceu hoje. Ato continuo, convocou os Vereadores para 

a 37ª Sessão Ordinária, que será levada a efeito no próximo dia 04 de novembro de 2019, às 

19:30 horas, na Câmara Municipal de Imbituba. Por fim, declarou encerrada a 36ªSessão 

Ordinária, onde solicitou ao Secretário que redija a Ata da mesma. 
 
Imbituba, 29 de outubro de 2019. 

 
                     Roberto Luiz Rodrigues 
      Presidente 

              Renato Carlos Figueiredo  
                    Primeiro Secretário 

 


