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15 ª LEGISLATURA 
 
4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 
REALIZADA EM 08 DE SETEMBRO DE 2020 

 

Às dezenove horas e trinta minutos do dia oito de setembro do ano de dois mil e vinte, iniciou-se 
a Vigésima Nona Sessão Ordinária, da Quarta Sessão Legislativa, da Décima Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Vereadores de Imbituba, conduzida pelo Presidente Vereador Antônio 
Clésio Costa, que depois de verificar o quórum regimental, com as presenças dos Vereadores: 
Antônio Clésio Costa, Anderson Teixeira, Eduardo Faustina da Rosa, Elísio Sgrott, Fernando 
João Ancelmo, Gilberto Pereira, Humberto Carlos dos Santos, Luís Antônio Dutra, Luiz Cláudio 
Carvalho de Souza, Michela da Silva Freitas, Renato Carlos de Figueiredo e Valdir Rodrigues e 
com a ausência justificada do Vereador Thiago Machado e sob a proteção de Deus, solicitou ao 
Primeiro Secretário, Vereador Renato Carlos de Figueiredo, a leitura da Ata da 4ª Sessão 
Extraordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 15ª Legislatura, do dia dezessete de agosto do ano de 
dois mil e vinte. Pela ordem, o Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza requereu a dispensa da 
leitura da Ata. Em discussão, não houve oradores e, em votação, o Requerimento verbal do 
Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza foi aprovado. Na sequência, o Presidente colocou em 
votação a Ata da 4ª Sessão Extraordinária, sendo a mesma aprovada sem retificação. Dando 
continuidade à Sessão, o Presidente solicitou ao Secretário a leitura das matérias do Grande 
Expediente, dentre elas: Ofício 275/2020 da Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado de Santa 
Catarina, Ofício nº 005/2020 da Secretaria da Fazenda da PMI, Aviso de Audiência Pública nº 
005/2020 da PMI, Ato da Presidência nº 048/2020 da CMI, Indicações nº 073/2020 e 074/2020 
de autoria do Vereador Valdir Rodrigues, Indicação nº 075/2020 de autoria do Vereador Elísio 
Sgrott, Indicações nº 076/2020 e 077/2020 de autoria do Vereador Humberto Carlos dos Santos, 
Indicação nº 078/2020 de autoria do Vereador Eduardo Faustina da Rosa, Indicação nº 079/2020 
de autoria do Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza, Moção de Congratulação nº 009/2020 
de autoria do Vereador Elísio Sgrott e Humberto Carlos dos Santos, Requerimento nº 013/2020 
de autoria do Vereador Valdir Rodrigues, Edital de Convocação do  Partido do MDB – 
Convenção Ordinária, Dia 12.09.2020, das 1500 às 18:00 horas, na Colônia de Pescadores Z-13 de 
Imbituba, Edital de Convocação do Partido do PP – Convenção Ordinária, Dia 11.09.2020, às 
19:00 horas, no Campo de Futebol anexo ao Praia Eventos, Edital de Convocação do Partido do 
PSB – Convenção Ordinária, Dia 12.09.2020, das 1700 às 19:00 horas, através de deliberação 
virtual e convite para inauguração da UTI do Hospital São Camilo – Dia  09.09.2020, às 10:30 
horas, no Hospital São Camilo. Após, não havendo inscritos para o uso do Grande Expediente o 
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, onde solicitou ao Secretário a leitura do Ato da 
Presidência nº 049/20. A seguir, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 
5.254/2020 que dispõe sobre a alteração da LDO, exercício 2020, e abertura de crédito adicional 
especial para o Fundo de Assistência de Social de Imbituba e dá outras providências. O Presidente 
consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação do Projeto. Em discussão, 
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não houve oradores e, em votação, o Projeto foi aprovado, por unanimidade, em primeira e 
segunda votação. A seguir, o Presidente solicitou a leitura do Requerimento nº 012/2020 que 
requer do Executivo Municipal esclarecimentos sobre a morosidade nas expedições de certidões e 
demais documentos solicitados pelos munícipes junto ao SEDURB. Em discussão, o Vereador 
Propositor Valdir Rodrigues ratificou os termos da Justificativa da Proposição, onde  acrescentou 
a morosidade na tramitação dos processos dentro da PMI - SEDURB, que visam a obtenção de 
alvarás, certidões e licenças. Com a palavra, o Vereador Anderson Teixeira parabenizou a iniciativa 
do Vereador propositor Valdir Rodrigues. Com efeito, destacou que já vem batendo nessa tecla há 
alguns anos. Todavia, o travamento dos processos ainda continua. E é de conhecimento de todos 
que existe um esquema de favorecimento para o munícipe que contrata alguém ligado ao 
SEDURB para resolver a sua situação. Aí o processo se movimenta rápido, segundo o Vereador 
Anderson Teixeira. Com a palavra, o Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza disse que existe a 
necessidade de tornar mais ágeis a tramitação e a emissão de protocolos dentro da PMI – 
SEDURB. Com a palavra, o Vereador Elísio Sgrott parabenizou o Vereador autor. Prosseguindo, 
o Vereador Elísio deu algumas ideias para o destravamento dos processos administrativos junto a 
PMI – SEDURB. Com a palavra, os Vereadores Michela da Silva Freitas,     Gilberto Pereira, 
Eduardo Faustina da Rosa, Humberto Carlos dos Santos, Luís Antônio Dutra  parabenizaram o 
Vereador Valdir pela iniciativa. Com efeito, destacaram que para mitigar a morosidade é preciso 
responsabilizar o servidor que trava o andamento célere dos processos. Em votação, o 
Requerimento foi aprovado, por unanimidade. Dando continuidade à Sessão, o Presidente abriu 
espaço para Explicações Pessoais dos Vereadores. Com a palavra, a Vereador Valdir Rodrigues 
cobrou o isolamento social, haja vista que a crise de saúde pública causada pela pandemia do novo 
coronavírus no Brasil ainda não acabou, alertou o Vereador Valdir, onde lançou críticas ao foco de 
aglomeração de pessoas na Praia do Rosa no último fim de semana. Prosseguindo, o Vereador 
Valdir Rodrigues teceu comentários negativos sobre a atitude da empresa de ônibus Santo Anjo da 
Guarda que fez várias exigências ao Poder Público Municipal para retornar a operar no Município 
de Imbituba. Com a palavra, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa concordou com as palavras do 
Vereador Valdir Rodrigues, referente a atitude da empresa Santo Anjo da Guarda em aumentar a 
tarifa nesse momento de pandemia. Prosseguindo, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa criticou 
os rumores de que a UTI recém-instalada no Hospital São Camilo só funcionará até o final do ano. 
Com efeito, explicou que a UTI atenderá até o final do ano pacientes com Covid 19 e após 
atenderá pacientes com outras enfermidades.          Por fim, o Vereador Eduardo declarou que 
acompanhou a licitação da nova edificação do Centro Municipal de Educação Infantil Clara 
Heitich Soares, no Bairro Guaiuba. Com a palavra, o Vereador Elísio Sgrott informou sobre a 
Convenção Ordinária do PP, Dia 11.09.2020, às 19:00 horas, no Campo de Futebol anexo ao Praia 
Eventos. Continuando, o Vereador Elísio parabenizou a entrega de 10 leitos de UTI para o 
Hospital São Camilo. Com a palavra, o Vereador Anderson Teixeira criticou o descaso da PMI 
com a Praia do Rosa/Ibiraquera. Com efeito, declarou a aglomeração de pessoas no feriado do dia 
7 de Setembro na Praia do Rosa, fora a pandemia, é normal para os moradores do Bairro as 
aglomerações. Todavia, o fato serviu de ensaio para a temporada de verão, que pelo visto o Bairro 
não vai receber nenhuma infraestrutura para receber os turistas por parte do Poder Público 
Municipal. Prosseguindo, o Vereador Anderson Teixeira disse que como Imbitubense, torçe que a 
UTI dê certo no município. Todavia, se mostrou preocupado com o marketing que a Gestão 
Municipal insiste em fazer sobre o ato, sem se preocupar com o futuro do sistema. A UTI custará 
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mensalmente um valor de 500 mil. Com efeito, para um município que tem falta de médicos nas 
Unidades Básicas de Saúde, como vai suportar um gasto de R$ 500.000,00 só com a UTI. “Espero 
que eu esteja enganado. E antes que analisem minha opinião como política, quero dizer que não 
serei mais candidato a nada,” finalizou o Vereador Anderson Teixeira. Por fim, o Vereador 
Anderson noticiou que uma Emenda Parlamentar do Deputado Federal Carlos Chiodini de 
R$ 970.000,00 já está na conta da PMI para pavimentação da Rua Central da Praia Rosa. Com a 
palavra, o Vereador Humberto Carlos dos Santos também destacou uma Emenda de 300 mil reais 
para a revitalização da Trilha do Farol.  Não havendo mais nada a tratar, passou-se ao Momento 
da Presidência, onde o Presidente, Antônio Clésio Costa também se mostrou preocupado com 
a aglomeração de pessoas na Praia do Rosa no último fim de semana, ato que pode propagar o 
vírus da Covid 19 no município. Por fim, o Presidente agradeceu a todos pela presença e 
convocou os Vereadores para a 30ª Sessão Extraordinária, que será levada a efeito no próximo dia 
14 de setembro de 2020, às 19:30 horas, através de deliberação digital. Ato contínuo, declarou 
encerrada a 04ª Sessão Extraordinária, onde solicitou ao Secretário que redija a Ata da mesma. 

Imbituba, 08 de setembro de 2020. 

 

 

Antônio Clésio Costa 
                           Presidente 

                 Renato Carlos de Figueiredo 
                        Primeiro-Secretário 

 


