
16 ª LEGISLATURA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 01ª SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021

Às dezenove horas e trinta minutos do dia primeiro de fevereiro do ano de dois mil e vinte um,
iniciou-se  a  Primeira  Sessão  Ordinária,  da  Primeira  Sessão  Legislativa,  da  Décima  Sexta
Legislatura  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores  de  Imbituba,  conduzida  pelo  Presidente
Vereador  Humberto Carlos  dos  Santos,  que verificou o quórum regimental,  registrando as
presenças dos seguintes Vereadores: Bruno Pacheco da Costa, Deivid Rafael Aquino, Eduardo
Faustina da Rosa, Gilberto Pereira, Humberto Carlos dos Santos, Leonir de Souza, Matheus
Paladini Pereira, Michell Nunes, Rafael Mello da Silva, Renato Carlos de Figueiredo, Thiago
da Rosa, Valdir Rodrigues e Walfredo Amorim. Após a verificação do quórum regimental, e
sob  a  proteção  de  Deus,  o  Presidente  solicitou  ao  Primeiro  Secretário,  Vereador  Michell
Nunes, a leitura da Ata de Instalação da Décima Sexta Legislatura,  Posse dos Vereadores,
Posse do Prefeito Municipal e Vice-Prefeito e Eleição e Posse da Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Imbituba para o exercício de 2021, realizada no dia primeiro de janeiro do ano
de dois  mil  e  vinte  um.  Pela  ordem,  o Vereador  Renato  Carlos  de Figueiredo requereu a
dispensa da leitura da Ata. Em discussão, não houve oradores e, em votação, o requerimento
verbal formulado pelo Vereador Renato Carlos de Figueiredo foi aprovado. Na sequência, o
Presidente colocou em votação a Ata de instalação da Legislatura e eleição da Mesa Diretora,
sendo a mesma aprovada sem retificação. Dando continuidade à Sessão, o Presidente solicitou
ao Secretário  a  leitura  das  matérias  do  Grande Expediente,  dentre  elas:  Expedientes  do
Executivo Municipal: Mensagem nº 001/2021, que encaminha Veto Total ao PL 5.230/2020
(Autógrafo 65/2020) que Altera o caput do art. 4º e os §§ 1º, 4º, 5º do art. 4º da Lei nº 3.736,
de 05 de agosto de 2010, que dispõe sobre a criação do endereço social  no município de
Imbituba/SC;  Mensagem  002/2021  que  encaminha  Projeto  de  Lei  Complementar  nº
496/2021  que  Dispõe  sobre  a  Reestruturação  Organizacional  do  Poder  Executivo  do
Município de Imbituba e dá outras providências; Mensagem 003/2021 que encaminha Projeto
de Lei nº 5.294/2021, que revoga a Lei Municipal nº 2.278, de 03 de junho de 2002, que
estabelece  a  segurança  contra  sinistros  em  edificações,  atualiza  o  fundo  municipal  de
reequipamento do corpo de bombeiros, institui taxas e, dá outras providências; Mensagem nº
004/2021  que  encaminha  Projeto  de  Lei  nº  5.296/2021,  que  ratifica  a  alteração,  pelo
Município de Imbituba, do Contrato de Consórcio Público e do Estatuto Social do Consórcio
Intermunicipal  de  Saneamento  Ambiental  (CISAM  SUL);  Mensagem  005/2021  que
encaminha Projeto de Lei nº 5.295/2021, que altera a redação do Art. 12 da Lei nº 4.633, de 6
de novembro de 2015, que Autoriza o Poder Executivo a instituir a campanha “Compre Aqui –
Imbituba Legal” e dá outras providências;  Mensagem nº 007/2021 que encaminha Projeto de
Lei Complementar nº 497/2021 que altera o Anexo A da Lei 3.135, de 25 de julho de 2007,
que  Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  criar  empregos  públicos  objetivando
operacionalizar a execução de programas descentralizados na área da saúde pública e dá outras
providências;  Mensagem nº  008/2021  que  encaminha  Projeto  de  Lei  nº  5.297/2021 que
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  conceder  auxílio  financeiro  a  Sociedade  Beneficente  São
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Camilo  -  Hospital  São  Camilo,  e  dá  outras  providências;  Mensagem  nº  009/2021  que
encaminha  texto substitutivo ao Projeto de Lei Complementar 496/2021 que que Dispõe
sobre a Reestruturação Organizacional do Poder Executivo do Município de Imbituba e dá
outras providências.  Expedientes do Legislativo Municipal:  Projeto de Lei nº 5.291/2021,
de autoria do Vereador Elísio Sgrott, que determina regras pelas quais são as entidades com
personalidade jurídica declaradas de Utilidade Pública e dá outras providências;  Projeto de
Lei nº 5.292/2021, de autoria do Vereador Elísio Sgrott, que declara de utilidade pública no
âmbito do município de Imbituba à Sociedade Beneficente São Camilo – Hospital São Camilo
e dá outras providências;  Projeto de Lei  nº 5.293/2021,  de autoria  dos Vereadores Elísio
Sgrott e Humberto Carlos dos Santos, que declara de utilidade pública no âmbito do município
de Imbituba à cooperativa de trabalho dos catadores de materiais recicláveis de Imbituba -
COOPERZIMBA e dá outras providências; Requerimento nos 001, 002 e 003/2021 de autoria
do Vereador Eduardo Faustina da Rosa; Requerimentos nos 004/2021 e 005/2021, de autoria
do  Vereador  Valdir  Rodrigues;   Indicações  nº  001/2021,  002/2021,  003/2021,  004/2021,
005/2021,  006/2021  e  007/2021  de  autoria  do  Vereador  Elísio  Sgrott,  Indicações  nº
008/2021, 009/2021, 0010/2021, 0011/2021, 0012/2021, 0013/2021, 0014/2021, 0015/2021,
0016/2021, 0017/2021, 0018/2021, 0019/2021, 0020/2021, 0021/2021, 0022/2021, 0023/2021,
0024/2021, de autoria do Vereador Gilberto Pereira,  Indicação nº 0025/2021, de autoria do
Vereador Matheus Paladini Pereira; Indicação nº 0026/2021, de autoria do Vereador Michell
Nunes;  Indicações  nos 027/2021,  028/2021,  029/2021,  030/2021,  031/2021,  032/2021,
033/2021 e 034/2021,  de autoria  do Vereador  Eduardo Faustina;  Indicações  nº  035/2021,
036/2021, e 037/2021, de autoria do Vereador Valdir Rodrigues; Aviso de Audiência Pública
nº 001/2021 para apresentação das Metas Fiscais referentes  ao 3º Quadrimestre de 2020, dia
25/02/2021,  às  16:00  horas,  por  Videoconferência;  Ato  da  Presidência  nº  001/2021 que
divulga o  Calendário das Sessões Ordinárias  da CMI para 2021,  Ato da Presidência nº
002/2021 que dispõe sobre o funcionamento da Câmara, em caráter excepcional e temporário,
para o fim de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus (COVID-19, Ato a
Presidência nº 004/2021 que prorroga o Ato da Presidência 002/2021 até o dia 28 de fevereiro
de 2021; Portaria CMI – LEG 001/2021 que determina o arquivamento das proposições não
apreciadas na 15ª Legislatura da Câmara de Vereadores de Imbituba;  Portaria CMI LEG
002/2021 que  constitui  as  Comissões  Permanentes  para  a  1ª  Sessão  Legislativa  da  16ª
Legislatura;  Portaria  CMI LEG nº  003/2021 que  designa  o  Vereador  Renato  Carlos  de
Figueiredo como Presidente da Escola do Legislativo; Portaria CMI LEG nº 004/2021 que
altera a composição da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Deportos. Expedientes
Diversos: Ofício nº 001/2021 do Presidente do Partido PSB de Imbituba; Ofício nº 001/2021
do Presidente do Partido PSDB de Imbituba, Ofício nº 001/2021 do Presidente do PSL de
Imbituba,  Ofício  nº  01/2021  do  Presidente  do  PSD  de  Imbituba,  Ofício  nº  001/2021  do
Presidente do PL de Imbituba, Ofício nº 001/2021 da bancada dos progressistas de Imbituba,
Ofício  GAB nº  003/2021  do  Vereador  Eduardo  Faustina  da  Rosa,  Ofício  nº  01/2021  do
Vereador Michell Nunes, Ofícios nº 002/2021, 004/2021 e 009/2021 do Ministério Público
Estadual/Comarca de Imbituba,  Ofício Circular nº 24/2020 do TCE, Ofício nº 01/2021 do
Conselho Municipal de Contribuinte, Ofício nº 012/2021 da ARESC e Requerimento para uso
da  Tribuna  do  munícipe  Enno  Leal.  Após,  não  havendo  inscritos  para  o  uso  do  Grande
Expediente, o Presidente esclareceu que por não haver projetos aptos a votação não haverá a
deliberação  de  projetos  e  outras  matérias.  Ato  contínuo,  o  Presidente  abriu  espaço  para
Explicações Pessoais. Com a palavra, o Vereador Valdir Rodrigues cumprimentou a todos e
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iniciou o seu pronunciamento esclarecendo que ele pode ser contra à alguma indicação ou
ideia  de  um Vereador,  mas  nunca  será  contra  ao  vereador.  Após,  falou  da  Indicação  que
apresentou  indicando  a  reativação  da  escolinha  de  Futebol  mantida  pela  Prefeitura,  mais
conhecida como Escolinha do Peixe, com a contratação deste profissional para comandá-la e
destacou a importância da escolinha para as crianças do município. Destacou a Indicação de
sua autoria que solicita uma casa lotérica no bairro Vila Nova, a qual beneficiará não só os
moradores do bairro, mas os residentes de toda a região sul, diminuindo as grandes filas das
casas lotéricas do centro da cidade. Ato contínuo, falou de outra Indicação de sua autoria a
qual solicita a implantação de um semáforo no bairro Vila Nova, em frente ao supermercado
Santos, tendo em vista o trânsito ser bastante complicado naquele local e causa de acidentes.
Disse que fará o possível para conseguir Emendas junto aos governos estadual e federal a fim
de conseguir a instalação do referido semáforo.  Por fim, falou da necessidade de o município
fazer  o  calçamento e  revitalização do acesso à  Praia  da  Vila,  final  da Rua João Eufrázio
Figueiredo, com a colocação em funcionamento dos chuveiros que se encontram no local,
sendo essa uma reivindicação dos moradores e turistas. Por fim, falou que, em contato com o
Prefeito,  soube  de  uma  ótima  notícia  que  é  a  ampliação  do  ginásio  de  esportes.  Dando
continuidade às  Explicações  Pessoais  dos  Vereadores,  o  Presidente  concedeu a palavra  ao
Vereador Walfredo Amorim que iniciou o seu pronunciamento cumprimentando a todos os
presentes  e  parabenizando  os  Vereadores  pelo  início  de  suas  atividades  no  legislativo
municipal.  Falou  da  importância  de  todos  os  Vereadores  se  unirem,  independente  de
pertencerem à base governista ou serem oposição, e trabalharem pelo bem da cidade. Declarou
que vê que o Executivo Municipal, pela experiência adquirida no último mandato, somada às
experiências  do  ex-Vereador  Clésio,  eleito  vice-Prefeito,  e  do  Vereador  Elísio  Sgrott  que
assumiu uma secretaria, irá desenvolver um ótimo trabalho em prol do município de Imbituba.
Depois falou dos problemas vivenciados pela Praia do Porto, em especial sobre as questões
que  envolvem o saneamento  dos  bairros  Vila  Nova  Alvorada  e  Vila  Alvorada  (Águada e
Divineia), e que prejudicam àquela praia. Por fim, pediu apoio dos Vereadores para que se
unam  para  resolver  os  problemas  da  cidade,  em  especial  os  problemas  relacionados  ao
saneamento.  Dando  continuidade  às  explicações  pessoais,  foi  concedida  a  palavra  ao
Vereador Matheus  Paladini que  iniciou  a  sua  manifestação  cumprimentando  a  todos  os
presentes e que acompanham a sessão e parabenizou os Vereadores eleitos pelo início das
atividades no legislativo. Após, dirigiu-se à população declarando que procurará desenvolver
os seus trabalhos de forma mais transparente possível. Na sequência, falou da importância de
todos  os  vereadores  trabalharem em conjunto  em prol  do  município,  e  não  pensando  na
questão de ser oposição ou pertencer ao governo, mas sempre procurando o desenvolvimento
da cidade. Após, remetendo-se à fala do Vereador Valdir Rodrigues, falou que a região de
Ibiraquera e Arroio também não contam com uma casa lotérica,  à exemplo do bairro Vila
Nova, sendo a disponibilização desse serviço interessante para os bairros. Porém, declarou que
esse fato se deve, principalmente, à falta de segurança nos bairros que inibem que alguém
queira instalar uma casa lotérica, sujeitando-se a serem roubados/assaltados.  Na sequência,
desta vez mencionando o pronunciamento do Vereador Walfredo que falou dos problemas que
envolvem a Praia do Porto, declarou que as praias da Barra, Itapirubá, Rosa, enfim todas as
praias do município, também pedem socorro devido à falta de infraestrutura. Ato contínuo,
destacou  o  trabalho  o  secretário  “Tel”  que  não  tem  medido  esforços  para  minimizar  os
problemas  relacionados  à  infraestrutura,  trabalho  esse  prejudicado  pelas  intensas  chuvas
ocorridas nos últimos dias no munícipio e devido à falta de material e outros recursos.  Após,
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agradeceu ao prefeito que disponibilizou um grupo de WhatsApp facilitando a comunicação
entre Vereadores e o Executivo Municipal e falou do problema relacionado à interrupção no
atendimento em alguns postos  de saúde.  Dando continuidade às Explicações  Pessoais  dos
Vereadores, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilberto Pereira que, a exemplo de
alguns  vereadores  que  o  antecederam,  falou  da  importância  de  todos  os  Vereadores
trabalharem em prol do município de Imbituba. Falou que os Vereadores foram eleitos pela
população para serem seus representantes na casa legislativa, atuando como fiscais, trazendo
melhorias  para  a  cidade,  melhorias  essas  que  a  população  tanto  anseia.  Falou  que,  como
vereadores, devem discordar de ideias, mas nunca devem levar essa discordância de ideias
para  o  lado  pessoal.  Falou da  importância  de  os  Vereadores  terem a  responsabilidade  da
assumirem as suas funções para as quais foram eleitos e assumirem os seus atos perante à casa
legislativa. Após, frisou que apresentou várias indicações para a região norte, em especial para
a região da Penha que fornece água potável para toda a região, porém carece de infraestrutura.
Destacou  a  importância  de  o  Executivo  olhar  com mais  atenção  para  o  norte  da  cidade,
viabilizando obras em ruas estratégicas para os bairros de Alto Arroio, Arroio, Arroio do Rosa,
Araçatuba  e  Ibiraquera,  que  são  de  fundamental  importância  para  o  desenvolvimento  da
região,  em especial  para a Praia do Rosa,  que atrai  turistas de todo o brasil,  inclusive do
exterior. Ressaltou que é preciso que a administração municipal olhe a praia do Rosa como
solução e não como problema, porque se tem problema é gerado pela ineficiência do poder
público que não dá o mínimo de retorno do que lá é arrecadado. Disse que apresentou várias
indicações já no início do mandato, pois entende ser esse o momento mais oportuno, momento
em  que  o  governo  está  se  planejando  e  se  organizando.  Destacou  a  importância  de  os
vereadores  também trabalharem para  viabilizar  os  recursos  necessários  para  que  as  obras
saiam do papel. Ressaltou que não faltam recursos e o que falta é planejamento e organização
do governo municipal. Disse que a falta de infraestrutura no norte do município é resultado da
ineficiência de vários anos da administração municipal. Falou que a região norte é a região de
maior  arrecadação,  porém  não  recebe  retorno  do  governo  na  forma  de  melhorias  em
infraestrutura. Na sequência, falou de algumas obras inacabadas como a pavimentação da Rua
Cecília de Souza e da Avenida Porto Novo que, em virtude da pandemia, tiveram suas obras
paralisadas. Falou também da necessidade da creche no Alto Arroio, tendo em vista ser este
um dos  bairros  mais  populosos  do  município  e  com uma demanda  por  educação infantil
bastante alta. Falou sobre a questão da Br-101, cuja empresa ViaCosteira ganhou a concessão,
e disse estar fazendo um trabalho para identificar alguns dos pontos críticos ao longo de toda a
BR, principalmente identificar os problemas de drenagem e a necessidade de passarelas. Por
fim, agradeceu ao novo Presidente do Porto, Senhor Braga Martins, pela assinatura do Termo
de Cooperação Financeira assinado recentemente, o qual disponibilizará recursos na ordem de
dois milhões para o hospital São Camilo.  Com a palavra, o Vereador Deivid Rafael Aquino
cumprimentou a todos os presentes e disse que usará parte do seu tempo para fazer alguns
agradecimentos, tendo em vista que não teve a oportunidade de fazê-lo na sessão de posse.
Primeiramente,  agradeceu  aos  seus  de  708  eleitores  que  deram o  seu  voto  de  confiança,
elegendo-o Vereador.  Disse que se sente honrado e tentará dar o seu melhor para fazer um
bom trabalho. Na sequência, agradeceu aos seus irmãos, aos seus pais e à sua espoca Camila.
Agradeceu  também aos  coordenadores  de  sua  campanha,  aos  seus  conselheiros,  aos  seus
amigos, em especial ao ex-prefeito Osny Souza, ao ex-vereador Guilherme e à sua esposa
Tanise pelo apoio de sempre.  Na sequência,  falou que conseguiu junto ao Deputado Luiz
Fernando Vampiro uma Emenda Parlamentar no valor  de trezentos mil reais  que deve ser
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direcionada à educação, provavelmente para o bairro de Vila Alvorada - Águada. Destacou que
vai fiscalizar se o recurso será bem aplicado e bem utilizado pelo poder executivo municipal.
Falou que participou da administração anterior como superintendente da região oeste e que
conhece bem a região e que agora, como vereador, já no seu primeiro mês de atuação está
procurando conhecer as demais regiões do município. Na sequência, destacou as diversas ruas
da região oeste e que estão sofrendo com os alagamentos, tais como a Rua João Paulo, Rua
Antônio Jesuíno, Rua das Crianças, Cônego Itamar Luiz da Costa. Neste sentido, solicitou
apoio dos demais Vereadores para solucionar os problemas, pois a região tem sofrido bastante
com os alagamentos, sendo que deve vir um período de mais chuva, agravando os problemas.
Por fim, colocou-se à disposição dos colegas vereadores, da população e dos funcionários para
desenvolver um bom trabalho. Dando continuidade à Sessão, o Presidente passou a palavra ao
Vereador  Bruno Pacheco da Costa  que iniciou o seu pronunciamento cumprimentando a
todos os presentes. Na sequência, falou que traz consigo a humildade que as tarefas que os
aguardam exigem e gratidão pela confiança que lhe foi conferida pelos seus eleitores. Após,
fez a promessa de ser um vereador para todos os imbitubenses, para aqueles que acreditaram
na sua candidatura e o apoiaram, mas certamente, também, para aqueles que não o fizeram.
Falou que a atividade legislativa exige empenho e é exercida em nome de todos os cidadãos,
indistintamente.  Declarou  que  outra  certeza  que  o  povo  imbitubense  pode  ter  é  de  que
cumprirá  todos  os  compromissos  assumidos  durante  a  campanha  eleitoral.  Falou  que  tem
plena consciência das responsabilidades que a função legislativa exige e que chega à Câmara
com a alma cheia de alegria e de esperança, em nome de uma sociedade mais livre e solidária.
Após prestou uma homenagem ao seu avô Ademir Rosa da Costa que lhe foi um exemplo.
Falou  que  atuará  sempre  de  forma  transparente  e  verdadeira.  Por  fim,  pediu  que  todos
trabalhem unidos para buscar melhores oportunidades para o município e declarou que seu
sonho é o mesmo de qualquer cidadão ou cidadã: o sonho de que cada mãe ou pai possa
oferecer aos seus filhos oportunidades melhores do que as que tiveram ao longo de suas vidas.
Finalizou pedindo a Deus que abençoe Imbituba e o povo imbitubense. Dando continuidade às
Explicações Pessoais, o Presidente passou a palavra ao Vereador Eduardo Faustina da Rosa
que iniciou o seu pronunciamento desejando sucesso a cada um dos vereadores. Declarou que
espera que todos estejam unidos em buscar melhorias e por uma Imbituba para todos. Após,
discordou  da  fala  do  Vereador  Gilberto  que  afirmou  que a  região  norte  é  a  primeira  em
arrecadação  e  disse  que  a  região  que  mais  arrecada  é,  na  verdade,  a  região  central,
principalmente  devido  ao  Porto  de  Imbituba  que  contribui  e  muito  com  a  arrecadação
municipal. Após, falou da importância de a administração municipal investir em infraestrutura
para a região da praia do Rosa, por tudo o que ela representa para o turismo do município.
Porém, falou que a administração municipal, no último mandato, realizou investimentos na
região e citou a ampliação da creche Coração de Mãe que possibilitou abrir 50 novas vagas
para a educação infantil. Citou também a construção da ponte de Ibiraquera e a pavimentação
da Avenida Porto Novo que só não foi concluída devido aos atrasos nos repasses do Governo
Federal em virtude da pandemia, ocasionando dificuldades no andamento da obra. Em relação
à rua Cecília do Souza declarou que o secretário Tel está fazendo o possível para resolver os
problemas para dar andamento às obras de pavimentação asfáltica daquela rua. Na sequência,
agradeceu ao Vereador Gilberto pelo trabalho realizado em conjunto com outros Vereadores e
Prefeito e que viabilizou junto ao DNIT a manutenção dos trevos e a sua iluminação, através
da própria concessão da própria rodovia. Falou que a iluminação dos trevos, que hoje é uma
realidade,  foi  fruto  trabalho  em  conjunto  realizado  pelos  Vereadores  Eduardo,  Gilberto,
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Executivo  e  de  outros  vereadores.  Após,  falou  que  mesmo em recesso parlamentar  o  seu
trabalho não parou, sendo que apresentou várias indicações e Requerimentos e fez diversos
encaminhamentos diretamente ao Executivo Municipal. Disse que continuou fiscalizando “in
locu” obras em andamento ou que foram paralisadas, a exemplo do Mirante da Guaiúba, da
Rua Sólon Alves, e da creche de Guaiúba que, quando concluída vai atender não só o bairro de
Guaiuba, mas toda a região sul. Após, o Vereador destacou o Requerimento de sua autoria, o
qual  requer  a  realização  de  Audiência  pública  para  discussão  da  situação  acerca  do
restabelecimento dos direitos dos trabalhadores ativos e inativos do Porto de Imbituba. Acerca
do seu Requerimento, o Vereador explicou que, com a transição ocorrida na administração do
Porto de Imbituba para o Estado, a legislação pertinente que trata das delegações deixou de ser
observada,  notadamente  no  ponto  em  que  trata  da  obrigação  de  o  Estado  ao  assumir  a
administração do Porto de Imbituba, assumir também os passivos e contratos de trabalho do
pessoal lotado na administração do porto na data da delegação. Esclareceu que o Porto de
Imbituba  teve  tratamento diferenciado dispensado aos  demais  porto da  Federação,  onde o
instrumento  delegatório  recepcionou  esta  obrigação,  pelo  que  não  houve  demissões  nos
referidos portos, sendo o porto de Imbituba uma exceção.  Disse que, ao não serem observadas
essas  regras  da  legislação  no  Porto  de  Imbituba,  mais  de  120  famílias  de  trabalhadores
perderam o sustento, da noite para o dia. Sendo assim, a Audiência Pública visa oportunizar
aos trabalhadores dos portos trazerem a público suas manifestações e reinvindicações, assim
como ouvir as autoridades e demais atores envolvidos a fim de se buscar uma solução que o
caso exige. Assim, solicitou o apoio dos vereadores na provação do Requerimento, a fim de
possibilitar  reconhecimento  dos  trabalhadores  portuários  que  tanto  ajudaram  no
desenvolvimento  de  Imbituba.  Finalizando  as  Explicações  Pessoais  dos  Vereadores,  o
Presidente, Vereador Humberto Carlos dos Santos, concedeu a palavra ao  Vereador Thiago
da Rosa que iniciou o seu pronunciamento cumprimentando a todos e depois falou que, neste
primeiro mês como Vereador, percorreu toda a cidade, todas as repartições públicas, visitou as
secretarias do Poder Executivo. Declarou que o que viu foi uma população querendo uma
verdadeira mudança, uma renovação na forma de governar a cidade. Declarou que constatou
que a comunidade está descrente com a classe política imbitubense. Sendo assim, falou que
cabe aos vereadores fazerem a diferença e mudarem não só a imagem da Casa Legislativa,
mas também o futuro da cidade que todos amam. Disse que os Vereadores precisam honrar os
votos  conquistados,  pois  se  hoje  todos  os  vereadores  estão  sentados  em uma  cadeira  na
Câmara é em consequência da confiança depositada pela população em cada um. Por fim,
pediu a Deus que abençoe a todos. Não havendo mais nada a tratar, passou-se ao Momento da
Presidência, onde o Presidente cumprimentou a todos que acompanham a sessão e agradeceu
aos Vereadores que,  de forma unânime, elegeram-no Presidente da Câmara.  Na sequência,
manifestou-se em relação às falas dos Vereadores em suas explicações pessoais. Destacou a
importância de discutir  as ideias,  de argumentar  e ganhar  através do argumento.  Falou da
importâncias de os bairros maiores terem casas lotéricas, evitando que as pessoas tenham que
sair  dos  seus  bairros  para  realizarem  seus  pagamentos  e  honrarem  seus  compromissos,
evitando, desta forma, aglomerações no centro da cidade, principalmente neste momento de
pandemia. Falou da importância do saneamento para a cidade, em especial para uma cidade
turística com é a cidade de Imbituba. Declarou que a cidade está cada vez mais verticalizada
com  a  construção  de  inúmeros  prédios  e,  por  isso,  é  preciso  dar  atenção  especial  ao
saneamento da cidade, pois se o mesmo não for feito de forma adequada acabará indo para o
mar, para os rios e lagoas, prejudicando a todos. Deu ênfase à fala de alguns vereadores que
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citaram a importância de todos os vereadores buscarem a união em prol da cidade de Imbituba,
pois é através da união que se consegue os melhores resultados. Após, agradeceu também aos
seus  738  votos  obtidos  no  pleito  eleitoral  e  destacou  a  responsabilidade  que  todos  os
Vereadores eleitos têm para com a cidade e a população. Na sequência, falou da importância
de  rever  e  criar  novos  critérios  nos  processos  licitatórios,  a  fim  de  evitar  os  inúmeros
problemas decorrentes das licitações realizadas no município, onde as empresas que ganham
os  processos  não  conseguem  dar  continuidade  e  finalizar  às  obras.  Encerrando  o  seu
pronunciamento, falou mais uma vez sobre a importância de todos se unirem, principalmente,
para que o município consiga retomar sua economia, recuperando os impactos decorrentes da
pandemia. Não havendo mais nada a tratar, agradeceu a todos pela presença e convocou os
Vereadores para a 2ª Sessão Ordinária, que será levada a efeito no próximo dia 08 de fevereiro
de  2021,  às  19:30  horas,  na  Câmara  de  Vereadores  de  Imbituba.  Ato  contínuo,  declarou
encerrada a 1ª Sessão Ordinária, onde solicitou ao Secretário que redija a Ata da mesma.

Imbituba, 01 de fevereiro de 2021.

Humberto Calos dos Santos
                           Presidente

                            Michell Nunes
                        Primeiro-Secretário
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