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15 ª LEGISLATURA 
 
4ª SESSÃO LEGISLATIVA 
 
ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 
REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2020 

 

Às dezenove horas e trinta minutos do dia treze de outubro do ano de dois mil e vinte, iniciou-se a 
Trigésima Quarta 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, 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 com as ausências dos Vereadores Anderson Teixeira, 
Fernando João Ancelmo e Thiago Machado, e sob a proteção de Deus, solicitou ao Primeiro 
Secretário, Vereador Renato Carlos de Figueiredo, a leitura da Ata da 33ª Sessão  Ordinária, da 4ª 
Sessão Legislativa, da 15ª Legislatura, do dia cinco de outubro 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 33ª 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 5.269/2020 
de origem do Executivo Municipal, Requerimento nº 19/2020 de autoria do Vereador Gilberto 
Pereira, Indicação nº 93/2020 de autoria do Vereador Humberto Carlos dos Santos, Indicação nº 
94/2020 de autoria do Vereador Fernando João Ancelmo, Ofício nº 326/2020 do Ministério 
Público de Santa Catarina e Ofício nº 1077/2020 da Caixa Econômica Federal. 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 56/20. A seguir, o Presidente solicitou a 
leitura do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 5.246/2020 que dispõe sobre a transmissão ao vivo, 
via internet, ou disponibilização das gravações das Audiências Públicas realizadas pelo Executivo 
Municipal. O Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação do 
Projeto. Em discussão, o Vereador Propositor Gilberto Pereira declarou que o Projeto visa garantir 
o acompanhamento ao vivo pela internet ou por gravação de todas as Audiências Públicas na íntegra 
e em audiovisual para que todos os cidadãos possam assistir quando desejarem. Com a palavra, o 
Vereador Eduardo Faustina da Rosa parabenizou a iniciativa do Vereador Propositor, onde 
acrescentou que o Projeto também visa ampliar a transparência das ações dos Poderes Legislativo 
e Executivo Municipais. Em votação, o Substitutivo foi aprovado, por unanimidade, em primeira e 
segunda votação. Dando continuidade a Ordem do Dia, o Presidente solicitou a leitura do 
Requerimento nº 18/2020 que solicita esclarecimentos da Empresa Tim Telefonia Móvel sobre as 
constantes ausências de sinal em Imbituba e região. Em discussão, o Vereador Propositor destacou 
que os brasileiros já algum tempo utilizam mais o aparelho celular do que o computador pessoal 
para acessar a internet. E a falta e/ou sinal fraco causa transtorno a população. Por essa razão, o  
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Vereador Humberto solicita explicações da empresa sobre a falta e/ou sinal fraco no Município de 
Imbituba e região. Com a palavra, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa ratificou as palavras do 
Vereador Propositor sobre a falta e/ou sinal fraco no Município de Imbituba, onde sugeriu que a 
Proposição fosse também encaminhada para a Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações. 
Com a palavra, o Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza destacou que em contraponto às 
reclamações sobre a má qualidade do sinal de celular ofertado aos consumidores de Imbituba existe 
a limitação de distância de residências e edificações para a instalação de antenas de telefonia móvel 
no município. Por essa razão, o Vereador sugeriu um estudo para extinção de distância mínima para 
o afastamento de torres e antenas de residências e edificações no município para melhoria do sinal 
da telefonia móvel em Imbituba. Com a palavra, o Vereador Elísio Sgrott parabenizou o Vereador 
Propositor. Em votação, o Requerimento foi aprovado, por unanimidade. Dando continuidade à 
Sessão, o Presidente abriu espaço para Explicações Pessoais dos Vereadores. Com a palavra, o 
Vereador Valdir Rodrigues teceu comentários negativos sobre a aglomeração de pessoas na Praia 
do Rosa no último final de semana, o que vem contribuindo para propagação do novo coronavírus 
- Covid 19 em nossa cidade. Por essa razão, o Vereador solicitou intervenção do Poder Público na 
localidade. 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 35ª Sessão Ordinária, 
que será levada a efeito no próximo dia 19 de outubro de 2020, às 19:30 horas. Ato contínuo, 
declarou encerrada a 34ª Sessão Ordinária, onde solicitou ao Secretário que redija a Ata da mesma. 

Imbituba, 13 de outubro de 2020. 

 

 

Antônio Clésio Costa 
                           Presidente 

                 Renato Carlos de Figueiredo 
                        Primeiro-Secretário 

 

 


