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COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, TRIBUTAÇÃO, TRANSPORTES, 
OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA, PESCA E FISCALIZAÇÃO. 

15 ª LEGISLATURA 

 

4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA E 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FINANÇAS, ORÇAMENTO, TRIBUTAÇÃO, TRANSPORTES, OBRAS, 

URBANISMO, AGRICULTURA, PESCA E FISCALIZAÇÃO / AUDIÊNCIA 

PÚBLICA  

 

FINALIDADE: AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE PROJETO DE LEI 5.260/2020 QUE 

DISPÕE SOBRE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMETÁRIAS  PARA O EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2021 – LDO 2021.  

 

REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2020. 
 

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas e trinta 

minutos, iniciou-se a Audiência Pública com finalidade de discutir o Projeto de Lei 

5.260/2020 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021. A AUDIÊNCIA 

PÚBLICA foi realizada através do Sistema de Deliberação Digital instituído pelo Ato da 

Presidência da Câmara de Vereadores nº 013/2020 e convalidado pelo Plenário através da 

Resolução nº 003, de 16 de abril de 2020, ante a necessidade de contribuir com os esforços 

para contenção da proliferação do COVID-19, resguardando a saúde dos cidadãos, servidores 

do legislativo e Vereadores. A Audiência Pública foi realizada dentro da 18ª Reunião 

Ordinária da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação, Transportes, Obras, Urbanismo, 

Agricultura, Pesca, e Fiscalização da Câmara Municipal de Imbituba. O Presidente da Câmara 

Municipal de Vereadores de Imbituba, Vereador Antônio Clésio Costa, abriu a Audiência 

Pública esclarecendo a todos que “a presente audiência pública visa obter subsídios e 

informações adicionais junto à sociedade civil para as discussões sobre o Projeto de Lei n° 

5.260/2020 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 

e dá outras providências. Ainda, esclareceu que, em virtude da necessidade da adoção de 

medidas visando à contenção da propagação do novo coronavírus, entre elas a necessidade 

de medidas de distanciamento social, a audiência está sendo realizada através do Sistema de 

Deliberação Digital previsto no Ato da Presidência nº 13/2020 e convalidado pela Resolução 

nº 003, de 16 de abril de 2020”. Na sequência, o Presidente da Câmara, Vereador Antônio 

Clésio Costa, passou a condução dos trabalhos da Audiência Pública ao Presidente da 

Comissão de Finanças e Orçamento, Vereador Elísio Sgrott. Com a palavra, o Presidente da 

CFO, Vereador Elísio Sgrott, informou que “a escolha da modalidade de Audiência Pública 

virtual se deu em atenção ao decreto governamental que proíbe aglomerações e reuniões em 

ambientes fechados, visando conter a propagação do coronavírus (Covid-19).  Ainda que a 

audiência pública está sendo transmitida ao vivo pelo Portal da Câmara de Imbituba, através 

da "TV Legislativa" no endereço www.imbituba.sc.leg.br, pelo Canal da Câmara de Imbituba 
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no Youtube, e ainda, através da Página da Câmara no Facebook”. Ressaltou que o público 

poderá mandar seus questionamentos e colaborações sobre o Projeto da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, tema da Audiência, através do WhatsApp, 

para o número de telefone 48 99165-6536. Que os participantes pelo Whatsapp deverão fazer 

a sua identificação com nome completo e bairro onde residem. Após registrou as presenças do 

Presidente da Câmara de Vereadores, Ver. Antônio Clésio Costa, da Vice-Presidente da 

Comissão, Vereadora Michela da Silva Freitas e, ainda, constou as presenças dos servidores 

do Poder Legislativo, Tatianne, Lucas, Vinicius e Geraldo. Também foram registradas as 

presenças da Sra. Adriane Martins Luiz – Secretária Municipal da Fazenda, do Sr. George 

Wiliam dos Santos, Contador da Prefeitura Municipal de Imbituba, do Vereador Eduardo 

Faustina da Rosa, além do público que participa através dos canais disponibilizados pelo 

Poder Legislativo. Na sequência, passou a palavra a Vice-Presidente da Comissão de Finanças 

e Orçamento, Vereadora Michela da Silva Freitas, para que a mesma proceda à leitura da 

Exposição temática e dos procedimentos da Audiência Pública. Após os devidos 

esclarecimentos sobre os procedimentos, o Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento 

convidou a Secretária Municipal da Fazenda, Senhora Adriane Martins Luiz, para realizar a 

apresentação do Projeto de Lei 5.260/2020 que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 

o Exercício Financeiro de 2021, e dá outras providências”. A Secretária Municipal da Fazenda 

cumprimentou a todos os presentes e agradeceu a oportunidade de o Executivo participar da 

Audiência Pública promovida pela Câmara, apresentando as diretrizes orçamentárias do 

município para 2021. Na sequência, a Secretária solicitou ao Contador da Prefeitura, Sr. 

George William dos Santos, que fizesse a apresentação do material que trata do projeto de lei 

em questão, ou seja da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2021. Em suas 

explicações, o Contador da Prefeitura, Sr. George William dos Santos registrou o orçamento 

das seguintes dotações: Gabinete do Prefeito com R$ 2.093.000,00; Secretaria de 

Administração com R$ 5.455.000,00; Secretaria da Fazenda com R$ 5.960.360,00; Secretaria 

de Educação, Cultura e Esporte com R$ 45.026.500,00 (incluindo recursos ordinários e 

vinculados); Secretaria de Infraestrutura e Saneamento com R$ 22.580.000,00; Encargos 

Gerais do Município (incluindo Dívida Consolidada – Parcelamento) com R$ 8.000.000,00; 

Reserva de Contingência com R$ 50.000,00; Secretaria Desenvolvimento Urbano – SEDURB 

com R$ 2.655.0000,00; Procuradoria com R$ 6.525.000,00 (incluindo os Precatórios); 

Secretaria de Agricultura com R$ 3.766.250,00; Secretaria de Turismo com R$ 5.186.250,00; 

Secretaria de Meio Ambiente com R$ 3.201.250,00; Controle Interno com R$ 460.000,00; 

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE - IMBITUBA 

com R$ 75.000,00; FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE 

IMBITUBA com RF$ 15.000,00; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 

IMBITUBA com R$ 5.078.850,00; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUBA com 

R$ 35.316.600,00 (incluindo manutenção da UTI); CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE IMBITUBA com R$ 6.140.000,00, cujo valor é igual ao patamar de 

2019; FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA com R$ 7.040.000,00; 

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA com R$ 1.736.065,00; FUNDO 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE IMBITUBA com R$ 35.000,00; FUNDO MUN. 

PREVENCAO DE DROGAS DE IMBITUBA com R$ 10.000,00; FUNDO MUNICIPAL DE 
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HABITACAO DE IMBITUBA com R$ 610.000,00; FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 

DE IMBITUBA – FMC com R$ 15.000,00; FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA – FMPG com R$ 160.000,00; SAMAE DE 

IMBITUBA com R$ 39.115.000,00; Assim, a Receita totaliza (prevista) de R$ 206.305.125,00 

tendo as despesas previsão de igual valore igual, dos quais R$ 134.469.360,00 são de Recursos 

Ordinários e R$ 71.835.765,00 são de Recursos Vinculados. Registrou que o percentual com 

Gastos de Pessoal representa 49,49%; com Educação está previsto 25,28% e com Saúde 

19,64%. Em continuidade, o Contador George William dos Santos fez a apresentação da 

Relação de Atividades e Prioridades por eixo de atuação, cujo documento oficial está 

disponibilizado para consulta dos interessados no site da Câmara de Vereadores de Imbituba. 

Ao final da apresentação, o Presidente da CFO, Ver. Elísio Sgrott, colocou a palavra à 

disposição dos Vereadores, membros da Comissão de Finanças, para seus questionamentos. A 

Vereadora Michela questionou o motivo do projeto de ampliação da Escola Hermínia de 

Souza Marques que, segundo a Vereadora, já está praticamente pronta ainda constar no 

orçamento para o ano de 2021. O questionamento foi respondido pelo Contador da Prefeitura 

que declarou que, provavelmente, a previsão orçamentária para 2021, deve-se dar em razão de 

um possível atraso ou alguma melhoria. Em complemento, o Presidente da CFO, Vereador 

Elísio Sgrott, esclareceu que se trata de um reforço obtido junto ao Deputado Jorge Boeira, 

através de emendas da União que ainda não tiveram a sua liberação. Na sequência, perguntou 

ao Contador se já foram feitas alterações no orçamento do FUNDEB em razão de um aumento 

nos valores das dotações do novo FUNDEB. Em resposta, o Contador afirmou que a princípio 

não, até mesmo porque o encaminhamento do Projeto à Câmara foi na mesma época em que 

foram realizadas as alterações do FUNDEB, por isso acredita que todos os Município devem 

se adaptar a partir do ano que vem (2021), até porque a Execução se dará a partir do próximo 

exercício, além de que pode haver nova fonte de recursos ou aumento de receita as 

suplementações por excesso serão necessárias. O Vereador Elísio Sgrott perguntou, ainda, 

sobre o Monumento da Santa Paulina, cujas obras não estão inseridas na relação de 

prioridades. Em resposta, o contador explicou que a referia ação está mantida e que a mesma 

está na previsão orçamentária da Secretaria de Turismo, embora não esteja constando da 

Relação das Prioridades (Eixos). Na sequência, o Vereador Elísio Sgrott fez considerações a 

respeito do Monumento, onde poderão ser captados recursos vinculados através de Emendas. 

Finalizando os seus questionamentos, o Vereador Elísio declarou que tem observado que 

muitos municípios diminuíram a previsão orçamentária para o próximo ano, mas que, em 

Imbituba, a proposta para 2021 foi de R$ 206 milhões, quando o orçamento para 2020 foi de 

195 milhões. Ainda, segundo o Vereador, considerando que a recuperação econômica está 

prevista apenas para o final do ano de 2021, indagou ao Poder Executivo os motivos que o 

levaram a optar por apresentar uma LDO com valores superiores ao orçamento atual. Em 

resposta, o Contador George disse que, apesar da crise econômica no país, houve um 

equilíbrio nas arrecadações e nas contas do Município em 2020, havendo recuperação na 

arrecadação do ISS, motivo pelo qual o orçamento do presente exercício acabou acontecendo 

conforme projetado. Ressaltou, ainda, que não houve queda de arrecadação, que houve 

compensação de receitas, principalmente nas próprias, sendo estes os motivos por terem 

mantido o orçamento do presente exercício, já que o mesmo está se comportando conforme 
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previsão. O Vereador Elísio perguntou a respeito das obras que estão ocorrendo no Município, 

tais como a pavimentação e drenagens de ruas e outras que vão iniciar e que são fruto do 

Avançar Cidades e que, provavelmente, ficaram parcelas para o próximo ano, pelo que pediu 

esclarecimentos. O Contador disse que o Avançar Cidades teve suas tratativas iniciadas no 

início do atual Governo, porém somente estão sendo concretizas neste momento. Explicou 

que, por se tratar de operação de crédito, os trâmites são demorados devido às regras e 

burocracia, e que as licitações já estavam engatilhadas, mas que as obras não tinham sido 

iniciadas justamente pela falta da liberação dos recursos, motivo pelo qual estão previstas na 

LDO de 2021. Dando continuidade à Audiência Pública, o Vereador Antônio Clésio Costa 

elogiou o brilhantismo da apresentação e declarou que tem conhecimento que está sendo 

realizada uma reforma na Escola Hermínia e que há a previsão do ingresso de recursos 

oriundos de Emenda Parlamentar da bancada progressista, no valor de R$ 700.000,00, e que 

esses serão liberados somente em 2021. Segundo o Vereador, esses recursos que constam no 

orçamento de 2021 serão utilizados para ampliação da Escola. Em continuidade, o Vereador 

falou que pensa ser importante a criação da autarquia SAMAE, pois entende que o que o 

recurso arrecadado será destinado para custeio e investimentos em saneamento que reputa 

muito importante. Em continuidade, o Presidente passou a palavra ao Vereador Eduardo 

Faustina da Rosa que iniciou o seu pronunciamento saudando a todos. Em seguida, registrou 

que suas dúvidas já foram sanadas pelos Vereadores que o antecederam. Após, perguntou se a 

Creche de Guaiuba – Clara Regina Heicht – está prevista nas prioridades da LDO e que não 

conseguiu ver a apresentação do Executivo na íntegra, pois teve problemas na 

conexão/internet. Em resposta, o Contador respondeu que sim, que a creche consta entre as 

prioridades da LDO - 2021. Dando continuidade à Audiência Pública, o Presidente da 

Comissão de Finanças e Orçamento, Vereador Elísio Sgrott, declarou aberta a fase de 

participação do público, momento em que serão lidas as manifestações enviadas pelos 

munícipes através do Whatsapp. Explicou que somente serão lidas as manifestações 

relacionadas ao assunto tratado, ou seja, à LDO 2021. Primeiramente, foi lida a manifestação 

da Senhora Cristiane Machado de Ibiraquera. A munícipe perguntou sobre os valores 

destinados ao SEINFRA e questionou se possui algum critério para distribuição aos diferentes 

bairros do Município. Com a palavra, a Secretária da Fazenda, Senhora Adriane Martins Luiz, 

falou que, embora não tenha tratado com o Secretário de Infraestrutura sobre esta questão, 

acredita que os recursos sejam destinados de acordo com a urgência/maior necessidade e não 

pelo critério de distribuição por percentual por bairros. O Contador George disse que os 

critérios foram definidos nas audiências realizadas junto às comunidades. Em aparte, o 

Vereador Elísio Sgrott disse que também depende das Emendas Parlamentares que sejam 

conquistadas junto ao orçamento do Estado ou da União. Dando continuidade à participação 

do público, foi realizada a leitura de outra contribuição da munícipe Cristiane Machado em 

que esta questiona se já existem projetos a serem contemplados pelos recursos do Meio 

Ambiente, mas especificamente projetos destinados às trilhas e áreas degradadas. Em resposta, 

o Contador George disse que sim, porque estes valores orçamentários são cobrados pelas 

Secretarias. Com a palavra, o Vereador Elísio Sgrott disse que algumas trilhas já foram 

consignadas nas prioridades da LDO. Em aparte, a Secretária Adriane disse que existem 

projetos tanto no Turismo, quanto no Meio Ambiente, e citou a Lagoa dos Cágados. Dando 
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continuidade à Audiência do Púbico, foi realizada a leitura da contribuição da Senhora Glaucia 

Maindra da Silva – Bibliotecária. A munícipe perguntou se existe orçamento na LDO para a 

locação de imóvel para sede da Biblioteca Itamar Luiz da Costa. O Contador George disse que 

estas ações que são mais detalhadas (como projeção de gastos comuns) não configuram neste 

momento, mas que será apresentada de forma mais ampla no detalhamento da Atividade 

Apoio às Bibliotecas do Município. O detalhamento será feito, posteriormente, pela Secretária 

responsável e depende da execução orçamentária. Finalizada a participação do Público, o 

Presidente da CFO, Vereador Elísio Sgrott, passou a palavra aos Vereadores para as 

considerações finais. A palavra foi concedida ao Vereador Antônio Clésio Costa, que mais 

uma vez parabenizou aos participantes pela apresentação e disse que a próxima administração 

terá um bom orçamento. Com a palavra, a Vereadora Michela da Silva Freitas pediu um novo 

esclarecimento quanto ao orçamento da Saúde, no tocante aos R$ 5 milhões para a UTI. 

Perguntou se o Município assumirá os custos de manutenção da UTI. Em resposta, a 

Secretária municipal da Fazenda, Senhora Adriane Martins Luiz, disse que foi feita previsão 

de R$ 200.000,00 para reforma e que há um convênio de R$ 237.000,00/mês. Explicou que 

foram investidos R$ 700.000,00 em equipamentos e que até final do ano há parceria com o 

Estado, sendo que há um valor previsto no orçamento, pois o município pretende manter a 

UTI com ou sem a ajuda da Estado. Finalizando o seu pronunciamento, a Vereadora Michela 

da Silva Freitas parabenizou os participantes da Audiência e citou o desejo da bibliotecária 

Gláucia que almeja um espaço próprio para a biblioteca Itamar Luiz da Costa.  Com a palavra, 

o Vereador Elísio Sgrott mencionou a importância de os municípios vizinhos participarem 

com recursos para a manutenção da UTI do Hospital São Camilo, mesmo que em percentual 

menor, pois os mesmos também utilizam do Hospital para atendimento aos seus munícipes. 

Finalizando a participação do Executivo Municipal na Audiência Pública, o senhor George 

Willian dos Santo e a Sra. Adriana Luiz, em suas considerações finais, agradeceram a 

oportunidade, e a Sra. Adriana, em especial, agradeceu a participação do público com as 

perguntas. Por fim, a Secretária declarou que a UTI é um sonho que deve continuar, por isso 

foi previsto o valor mencionado. Por fim, os representantes do Executivo se colocaram à 

disposição e agradeceram. Como o retorno da palavra, o Vereador Elísio Sgrott agradeceu à 

Secretária Adriane Luiz, ao Contador George William dos Santos, ao Presidente da Câmara 

Vereadores Antônio Clésio Costa, aos Vereadores Membros da Comissão, e ao Vereador 

Eduardo Faustina da Rosa, aos servidores da casa que se empenharam para a transmissão 

dessa audiência e a participação do público, em especial as pessoas que fizeram 

questionamentos.  Por fim, o Presidente declarou encerrada a Audiência Pública e a 18ª 

reunião da Comissão de Finanças e Orçamento. Agradeceu a presença de todos e informou 

que os registros dessa audiência estarão disponíveis no site da Câmara Municipal de 

Vereadores. 
Imbituba, 03 de setembro de 2020. 

 

Elísio Sgrott Michela da Silva Freitas 

Presidente da Comissão de Finanças e 

Orçamento 

Secretária da Comissão de Finanças e 

Orçamento 
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