
CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

ESTADO DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

________________________________________________________________________________

Excelentíssimo Senhor
Antônio Clésio Costa
Presidente da Câmara Municipal de Imbituba
Município de Imbituba/SC

MOÇÃO Nº 3/2020

“MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO às Mulheres Voluntárias:
Arlete Freitas dos Santos; Luciane Matias de Sousa; Maria
Elisabete  Vitor  Junckes;  Ondina  Vieira  da  Rosa;  Rosana
Bernardino  Limas  e  Rozenilde  Ferreira;  da  Casa  Açoriana
Freguesia  Sant'Anna  de  Villa  Nova,  com  sede  na  cidade  de
Imbituba, Santa Catarina.”

MICHELA DA SILVA FREITAS (PSDB), Vereadora do Município de Imbituba, com
assento nesta Egrégia Casa Legislativa, vem no exercício de suas prerrogativas, à presença de Vossa
Excelência, no termo do artigo 117, § 2º, inciso VII do Regimento Interno, propor para deliberação
do Plenário,  MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO às Mulheres Voluntárias: Arlete Freitas dos
Santos; Luciane Matias de Sousa; Maria Elisabete Vitor Junckes; Ondina Vieira da Rosa;
Rosana Bernardino Limas e Rozenilde Ferreira; da Casa Açoriana Freguesia Sant'Anna de Villa
Nova, com sede na cidade de Imbituba, Santa Catarina.

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores:

Antes de adentrarmos a justificativa da moção, necessário se faz a apresentação de um
breve histórico da Casa Açoriana Freguesia Sant'Anna de Villa Nova, que está localizada no bairro
Vila Nova em nossa querida Imbituba.

A Casa Açoriana Freguesia Sant’Anna de Villa Nova, surgiu do sonho do idealizador
Ronaldo Augusto Pires, o Roni. Formando em História e pesquisador nato, reuniu um grupo de
amigos, que denominou cooperados pela cultura açoriana.

A casa foi inaugurada em 01 de julho de 2018, e tem por objetivo estudar e reavivar a
história da povoação açoriana em nossa região,  por intermédio da religiosidade, do folclore,  da
gastronomia, do artesanato, de músicas, dentre outros.

Tem seu carro chefe no Império do Divino Espirito Santo, sendo a herança que se tem
viva até os dias de hoje. Atualmente a Casa Açoriana oferece oficinas, tais quais: Memória, História
e Emoção; Oficina da Colcha de Retalho;  Fuxico; o Tear;  Bate Papo Cultural;  O famoso Café
Açoriano; dentre outros projetos em desenvolvimento.
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A Casa açoriana recebe através de agendamentos escolas, instituições, empresas, grupos
de mães, de amigos, blogueiros, mochileiros, de diversas regiões, que estão interessados em visitar
a Casa, saboreando a história cultural e gastronômica, recheada de conhecimento.

A Casa Açoriana participa desde a sua fundação da festividade ao Culto do Divino
Espírito Santo.

Em julho de 2019, a Casa Açoriana de nossa cidade, recebeu do Governo dos Açores a
Bandeira original dos Açores, em reconhecimento ao núcleo originário do povoamento açoriano e
pelo trabalho em prol da história e cultura deixada pelos açorianos.

No mês de outubro do mesmo ano, diante da grande repercussão do recebimento da
bandeira dos Açores, a notícia é divulgada no próprio arquipélago Açoriano, fazendo com que fosse
veiculada  matéria  em  jornal  Açoriano:  no  Atlântico  Expresso,  da  Ilha  de  São  Miguel;  sendo
divulgada uma entrevista de duas páginas nesse jornal de grande circulação na região dos Açores
em Portugal.

No  dia  07  de  dezembro  de  2019,  recebemos  na  Casa  Açoriana  o  Diretor  das
Comunidades Regionais dos Açores, o senhor Paulo Teves, junto com uma comitiva da Fundação
Catarinense de Cultura e os membros do Núcleo de Estudos Açorianos – NEA, da UFSC. Paulo
Teves, ficou maravilhado com o cantinho Açoriano, parecendo estar nos Açores, presenteando a
Casa com uma linda lembrança.

A Casa Açoriana, dentro do Departamento da AMOVILA, tem cadeira no Conselho do
Núcleo de Estudos Açorianos - NEA, na UFSC, que participa das reuniões mensais e contribui com
a Festa anual, AÇOR, que reúne as cidades do litoral catarinense para a grande festa da cultura
açoriana. A maior importância desse projeto da Casa Açoriana Freguesia Sant’Anna de Villa Nova é
levar para as comunidades, escola, visitantes e turistas a história e a cultura de seu povo.

As Mulheres voluntárias da Casa Açoriana trabalham desenvolvendo a cultura artesanal,
que os imigrantes açorianos trouxeram e adaptaram a realidade encontrada em terras de Sant’Anna,
mais precisamente em Vila Nova, depois Mirim, na região de Imbituba. As Mulheres Voluntárias
Açorianas desempenham um trabalho magnífico,  prazeroso e  terapêutico quando estão na Casa
Açoriana.

A grande maioria das oficinas só acontece graças ao belo trabalho voluntário realizado
por tais mulheres:  Arlete Freitas dos Santos, 64 anos de idade; Luciane Matias de Sousa, 48
anos de idade; Maria Elisabete Vitor Junckes, 59 anos de idade; Ondina Vieira da Rosa, 57
anos de idade; Rosana Bernardino Limas, 42 anos de idade; e, Rozenilde Ferreira, 59 anos de
idade; que são voluntárias desde a fundação da Casa Açoriana, e que ensinam os visitantes através
das Aulas de tear (tapeçaria), da confecção da Colcha de retalho, dos Fuxico, dos bonecos de baleias
e peixinhos locais, dentre outras oficinas realizadas.

Com relação ao tear, as mesmas capacitam seus alunos no aprendizado para a criação de
cada peça.
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Já, na colcha de retalhos, a fabricação está indo para a quarta colcha, em um processo
delicado e cauteloso. Uma colcha, de tão linda, foi posta em uma rifa para angariar fundos, para a
manutenção da casa.

No momento das oficinas, que é aberta para a comunidade, é servido um café açoriano,
partilhando-se o custo para cada voluntária, que literalmente colocam a mão na massa, não gerando
nenhuma despesa para a casa. Fortalecendo cada vez mais o desenvolvimento de um grupo solidário
e coeso.

Por  isso,  merecidamente  as  mulheres  voluntárias  devem  ser  congratuladas  com  a
presente moção,  pois,  doam seu tempo particular  e  suas  vidas  em prol  da elevação da cultura
Açoriana, propagando no tempo sua beneficência em prol da coletividade.

As  mulheres  voluntárias  na  Casa  Açoriana,  desempenham  um  trabalho  de  amor  e
dedicação as questões históricas culturais da nossa comunidade e região. O lema é entender nosso
passado para saber trilhar nosso caminho no futuro e isso, se faz nos trabalhos artesanais de cunho
açoriano, com total voluntariado na Casa Açoriana Freguesia Sant’Anna de Villa Nova.

Sabe-se  que  no  mês  de  março,  mais  precisamente  no  dia  08,  comemora-se  o  dia
Internacional da Mulher, sendo esta data feriado em diversos países, ressalta-se que essas mulheres
possuem dupla ou tripla jornada, cada qual com sua profissão, são chefes de família, mães, irmãs,
filhas, avós, e além de tudo isso, ainda se dedicam ao serviço voluntário em nossa cidade.

Esta vereadora propositora sente-se representada nessas mulheres, com muito orgulho
delas e, inspirada nelas, apresenta a Moção respectiva para que as lutas, as conquistas, os desafios e
as vitórias dessas mulheres sejam valorizadas, e, assim possa-se inspirar ainda mais mulheres, para
que num futuro próximo possamos estar onde realmente queiram estar.

Assim solicita a  seus pares que em deliberação no plenário em homenagem ao Dia
Internacional das Mulheres, aprovem a Moção de Congratulação às Mulheres Voluntárias na Casa
Açoriana Freguesia Sant’Anna de Villa Nova, conforme nominação acima indicado.

Sala das Sessões, em 28 de Fevereiro de 2020.

Michela da Silva Freitas
Vereadora
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