
15 ª LEGISLATURA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2020

Às dezenove horas e trinta minutos do dia vinte um de setembro do ano de dois mil e vinte,
iniciou-se a Trigésima Primeira 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., Gilberto Pereira, Humberto Carlos dos Santos, Luís Antônio Dutra, Luiz
Cláudio Carvalho de Souza, Michela da Silva Freitas, Renato Carlos de Figueiredo, Valdir
Rodrigues e Thiago Machado e com a ausência do Vereador Fernando João Ancelmo e sob a
proteção de Deus, solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Renato Carlos de Figueiredo, a
leitura da Ata da 30ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 15ª Legislatura, do dia
quatorze de setembro do ano de dois mil e vinte. 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 30ª Sessão Ordinária, sendo a mesma aprovada sem
retificação. Dando continuidade à Sessão, o Presidente solicitou ao Secretário a leitura das
matérias do  Grande Expediente,  dentre elas:  Projeto de Lei  nº 5.265/2020 de origem do
Executivo  Municipal,  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  492/2020  de  origem  Executivo
Municipal,  Repostas  às  Indicações  51/2020 e  179/2020,  Aviso  de Audiência  nº  005/2020,
Requerimento nº 015/2020 de autoria do Vereador Roberto Luiz Rodrigues, Requerimentos nº
016/2020  e  017/2020 de  autoria  do  Vereador  Gilberto  Pereira  e  Indicação  nº  85/2020 de
autoria  do Vereador  Valdir  Rodrigues.  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 51/20. A seguir, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de
Emenda a Lei Orgânica Municipal nº 001/2020 que revoga o inciso IV do art. 91 da Lei
Orgânica  do  Município  de  Imbituba.  O  Presidente  consultou  as  Comissões  que  se
manifestaram favoráveis à tramitação do Projeto. Em discussão, os Vereadores Elísio Sgrott,
Humberto  Carlos  dos  Santos  e  Eduardo Faustina  da  Rosa  manifestaram-se  no  sentido  de
retirar a pessoa do Vice-Prefeito da Presidência da Comissão Municipal do Esporte - CME,
tendo em vista o pedido dele de afastamento do Poder Executivo, que já data do mês de abril
do  corrente  ano,  o  que  vinha  trazendo  prejuízos  aos  atletas  do  município.  Em  primeira
votação, o Projeto foi aprovado, por unanimidade. A seguir, o Presidente solicitou a leitura do
Projeto de Lei  nº 5.256/2020  que dispõe sobre trabalhos  de revisão do Plano Diretor  de
Desenvolvimento Sustentável de Imbituba e dá outras providências, bem como das Emendas
apresentadas ao Projeto. O Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis
à tramitação da Emenda nº 01/2020. Em discussão, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa
declarou que a Emenda foi amplamente discutida pela Comissão de Constituição e Justiça, da
qual o Vereador Eduardo é membro. Continuando, disse que a Emenda visa adequar a redação
original do Projeto à Lei de Responsabilidade Fiscal, que prescreve que 180 dias antes do fim
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do mandato do Prefeito é vedada a criação de despesas pelo ente público (PMI). Em votação, a
Emenda foi aprovada, por unanimidade. Após, o Presidente consultou as Comissões que se
manifestaram favoráveis à tramitação da Emenda nº 02/2020. Em discussão, os Vereadores
Eduardo Faustina da Rosa e Luís Antônio Dutra teceram comentários sobre a obrigatoriedade
do  cumprimento  dos  prazos  da  Comissão  de  Revisão  do  Plano  Diretor  do  Município  de
Imbituba.  Com  a  palavra,  o  Vereador  Luiz  Cláudio  Carvalho  de  Souza  parabenizou  a
Comissão de Revisão do Plano Diretor do Município de Imbituba. Com a palavra, a Vereadora
Michela da Silva Freitas também parabenizou a Comissão de Revisão do Plano Diretor, onde
destacou que já participou de algumas oficinas de propostas para revisão do mesmo. Com a
palavra, o Vereador Anderson Teixeira chamou a atenção para que após a revisão, a execução
do mesmo seja fiscalizada. Em votação, a Emenda foi aprovada, por unanimidade. A seguir, o
Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação do Projeto
com  as  redações  alteradas  pelas  Emendas.  Em  discussão,  o  Vereador  Gilberto  Pereira
parabenizou  a  Comissão  de  Revisão  do  Plano  Diretor,  principalmente  o  Coordenador  do
processo de Revisão do Plano Diretor, engenheiro Jhonatan Pereira Delfino. Com a palavra, o
Vereador  Elísio  Sgrott  destacou  a  importância  do  Projeto  para  o  município,  sobretudo  as
propostas de Emendas ao mesmo. Com a palavra, o Vereador Valdir Rodrigues solicitou a
participação  de  todos  os  cidadãos  em  todas  as  etapas  de  elaboração,  implementação,
monitoramento  e  fiscalização  do  processo  de  Revisão  do Plano  Diretor  do  Município  de
Imbituba.  Em votação,  o  Projeto  foi  aprovado,  por  unanimidade,  em primeira  e  segunda
votação. A seguir, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 5.262/2020 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.  A seguir,  o  Presidente  solicitou  a  leitura  da  Moção  de
Congratulação nº  009/2020  que  congratula  a  Cooperativa  de  Trabalho dos  Catadores  de
Materiais  Recicláveis  de  Imbituba  –  Cooperzimba.  Em  discussão,  o  Vereador  Propositor
Humberto Carlos dos Santos ressaltou o trabalho da entidade no município, sobretudo dos 31
cooperados e dos 6 empregados, que atualmente reciclam mais de 120 toneladas de resíduos
sólidos recicláveis. Com a palavra, o Vereador Propositor Elísio Sgrott destacou que a entidade
foi constituída em 27.07.2003, no Bairro de Vila Nova Alvorada e hoje opera com a coleta
seletiva, o que aumentou o volume de material depositado no Centro de Processamento de
Resíduos.  “Portanto,  trata-se uma justa  homenagem.” Com a palavra,  o Vereador  Gilberto
Pereira declarou que participou do crescimento da entidade, quando foi Secretário de Obras do
município. Com a palavra, os Vereadores Eduardo Faustina da Rosa e Michela da Silva Freitas
parabenizaram a iniciativa dos Vereadores Propositores, bem como do trabalho da entidade no
município.  Em  votação,  a  Moção  foi  aprovada,  por  unanimidade.  A seguir,  o  Presidente
solicitou  a  leitura  do  Requerimento  nº  013/2020  que  requer  explicações  do  Executivo
Municipal  sobre  o  porquê  da  demolição  do  Centro  de  Convivência  de  Vila  Nova.  Em
discussão,  o  Vereador  Propositor  Valdir  Rodrigues   solicitou  os  motivos  que  levaram  a
municipalidade  a  demolir  um prédio  que  possuía  perfeitas  condições  de  ser  recuperado e
voltar  a  servir  a  comunidade.  “É  correto  afirmar  que  o  prédio  se  encontrava  em  total
abandono, não por culpa desta administração, mas ainda com sua estrutura intacta,  a qual
podia ser restaurada.”, segundo o Vereador Valdir. Com a palavra, o Vereador Elísio Sgrott
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destacou que no local vai ser construída a sede do CRAS – Conselho de Assistência Social de
Vila Nova e ainda a ampliação do Centro de Educação Infantil Laura Perfeito, o qual faz
extrema com a área do antigo Centro de Convivência de Vila Nova. Com a palavra, o Vereador
Gilberto  Pereira  parabenizou  o  Vereador  Propositor,  todavia,  declarou  que  quando  foi
Secretário de Obras do Município o imóvel foi demolido sem o seu consentimento. Importante
esclarecer  ainda  que  a  área  foi  doada  pela  SPU – Secretaria  do  Patrimônio  da  União  ao
município com o objetivo de servir a programas sociais destinados a idosos. Caso contrário o
bem voltará  para  ao  Patrimônio  da União,  isso é  o  que foi  acertado no contrato.  Com a
palavra, o Vereador Renato Carlos de Figueiredo declarou que além de mal conservado, o
local estava servindo de abrigo para drogados, cachorros e mendigos, o que fez com que a
PMI também procedesse a demolição. Com a palavra, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa
disse que a sua saudosa vovó Rosa Vieira da Rosa frequentava o Centro de Convivência de
Vila Nova. Contudo, o bem era da União e foi se deteriorando com o tempo, o que levou a
PMI, depois de conseguir o domínio da área, demolir para construção do CRAS e ampliação
do Centro de Educação Infantil Laura Perfeito. Em votação, o Requerimento foi aprovado, por
unanimidade. A seguir,  o Presidente solicitou a leitura do  Requerimento nº 014/2020  que
requer informações da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMA, sobre a imposição de
corte  e  retirada  de  vegetação  no  Município  de  Imbituba  somente  por  roçada  manual,
impossibilitando  a  intervenção  de  máquinas.  Em  discussão,  o  Vereador  Propositor  Luiz
Cláudio  Carvalho  de  Souza  ratificou  a  justificativa  do  Requerimento  solicitando  uma
explicação da PMI. Com a palavra, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa declarou que com a
leitura do anexo o teor da Proposição ficou mais claro,  uma vez que só com a leitura do
Requerimento os  Vereadores  não tinham entendido bem do que se tratava.  Com efeito,  o
Vereador Eduardo disse que se trata de um caso específico que envolve questões ambientais.
Por  isso,  disse  que  votará  contrário  ao  Requerimento,  o  que  foi  seguindo  pelos  demais
Vereadores. Com a palavra, o Vereador Propositor solicitou a retirada do Requerimento para
fazer uma melhor análise e redação do mesmo, já que os Vereadores não entenderam bem o
conteúdo da Proposição. Em votação, o pedido de retirada foi aprovado, por unanimidade.
Dando  continuidade  à  Sessão,  o  Presidente  abriu  espaço  para  Explicações  Pessoais  dos
Vereadores. Com a palavra, o Vereador Valdir Rodrigues se reportou uma Indicação de sua
autoria que visa um estudo por parte do Executivo para retirar o tráfego de caminhões pesados
das  ruas  Cônego  Itamar  Luiz  da  Costa  e  João  de  Carvalho,  o  qual  vem prejudicando  a
comunidade local. Com a palavra, o Vereador  Elísio Sgrott lembrou que no dia de hoje -
21.09.2020 é comemorado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência,  e que o
Projeto de Lei de sua autoria de número 5.248/2020, que trata do reconhecimento das pessoas
com  visão  monocular  como  deficiência,  o  qual  foi  sancionado  pelo  Executivo  no  dia
09.09.2020. Com a palavra, o Vereador  Humberto Carlos dos Santos também lembrou do
Dia de Limpeza de Praias e Rios,  que ocorreu ontem dia 19.09.2020, no qual o Vereador
Humberto participou na Barra de Ibiraquera da limpeza da praia e restinga. Com a palavra, o
Vereador Eduardo Faustina da Rosa também lembrou do Dia do Radialista, que ocorre hoje
21.09.2020. Não havendo mais nada a tratar, passou-se ao Momento da Presidência, onde o
Presidente parabenizou a suas filhas Sabrina e Fernanda, pelas passagens de seus aniversários.
Ato contínuo, o Presidente agradeceu a todos pela presença e convocou os Vereadores para a
32ª Sessão Ordinária, que será levada a efeito no próximo dia 28 de setembro de 2020, às
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19:30 horas, na Câmara Municipal de Imbituba. Ato contínuo, declarou encerrada a 31ª Sessão
Ordinária, onde solicitou ao Secretário que redija a Ata da mesma.

Imbituba, 21 de setembro de 2020.

Antônio Clésio Costa
                           Presidente

                 Renato Carlos de Figueiredo
                        Primeiro-Secretário
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