
15 ª LEGISLATURA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2020

Às dezenove horas e trinta minutos do dia vinte oito de setembro do ano de dois mil e vinte,
iniciou-se a Trigésima Segunda 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, 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 as ausências justificadas dos Vereadores Fernando João Ancelmo, Gilberto
Pereira e sob a proteção de Deus, solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Renato Carlos de
Figueiredo,  a leitura da Ata da 5ª  Sessão Extraordinária,  da 4ª  Sessão Legislativa,  da 15ª
Legislatura, do dia vinte oito 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 5ª 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: Projeto de Lei nº
5.266/2020 de origem do Legislativo Municipal, Projeto de Lei nº 5.267/2020 de origem do
Executivo Municipal, Indicações nº 86/2020, 87/2020 e 88/2020 de autoria do Vereador Valdir
Rodrigues,  Moção de Congratulação nº 10/2020 de autoria da Vereadora Michela da Silva
Freitas,  Convite:  “1ª  Semana  Lixo  Zero”  e  Ofício  nº  1075  da  CEF.  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  53/20.  A seguir,  o  Presidente
solicitou a leitura do Projeto de Lei Complementar nº 492/2020 que altera dispositivo da Lei
Complementar nº 5.146, de 13 de julho de 2020, que institui  o Programa de Recuperação
Fiscal – REFIS Municipal, tendo em vista os efeitos do Coronavírus – Covid 19 e dá outras
providências,  bem  assim  da  Emenda  apresentada  ao  Projeto.  O  Presidente  consultou  as
Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação da Emenda nº 01/2020. 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  redação  alterada  pela  Emenda  nº  01/2020,  já  aprovada.  Em
discussão,  não houve oradores e,  em votação,  o Projeto com a Emenda foi  aprovado, por
unanimidade,  em primeira  e  segunda votação.  Dando continuidade  à  Sessão,  o  Presidente
abriu espaço para Explicações Pessoais  dos Vereadores.  Com a palavra, o Vereador  Valdir
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Rodrigues se reportou a uma Indicação de sua autoria que visa  a colocação de um semáforo
na Avenida Renato Ramos da Silva, em frente ao Supermercado Santos. Com a palavra, o
Vereador  Anderson Teixeira  teceu comentários negativos sobre a pavimentação da Avenida
Porto Novo em Ibiraquera, a qual foi iniciada e em seguida paralisada, trazendo um prejuízo
enorme para o Bairro, que agora tem que conviver com a Rua deteriorada devido às chuvas.
Por essa razão, o Vereador Anderson solicitou uma solução por parte do Executivo Municipal.
Com a palavra, o Vereador Elísio Sgrott noticiou que participou da Audiência Pública sobre o
1º e 2º Quadrimestre da PMI, onde foi informado que o valor 5 milhões para gastos com a
Covid 19 supriu a perda da contribuição devido a pandemia.          Com a palavra, o Vereador
Renato Carlos de Figueiredo parabenizou a Administração atual pela condução do município
em tempos  de  pandemia,  onde a  mesma alcançou o  expressivo  número  de  gastar  apenas
45,58%,  com a  folha  de pagamento,  quando poderia  gastar  até  54% do orçamento.  “Isso
demonstra a seriedade desse Governo com o dinheiro público.” Com a palavra, o Vereador
Humberto Carlos dos Santos também parabenizou o Prefeito Rosenvaldo da Silva Júnior
pela economia de 14 milhões com a folha de pagamento, onde destacou que esses recursos
economizados poderão ser gastos em obras para o município. Não havendo mais nada a tratar,
passou-se ao Momento da Presidência, onde o Presidente agradeceu a todos pela presença e
convocou os Vereadores para a 33ª Sessão Ordinária, que será levada a efeito no próximo dia
05  de  outubro  de  2020,  às  19:30  horas.  Ato  contínuo,  declarou  encerrada  a  32ª  Sessão
Ordinária, onde solicitou ao Secretário que redija a Ata da mesma.

Imbituba, 28 de setembro de 2020.

Antônio Clésio Costa
                           Presidente

                 Renato Carlos de Figueiredo
                        Primeiro-Secretário
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