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

REQUERIMENTO Nº 7/2020

“Requer informações ao Executivo Municipal acerca da
demolição da edificação do antigo Centro de Convivência
de Vila Nova, localizado na Rua Santana, realizada pela
Prefeitura Municipal já há alguns meses.”

ROBERTO LUIZ RODRIGUES (PSD), Vereador do Município de Imbituba, com assento nesta
Casa Legislativa, vêm, no exercício de suas prerrogativas, à presença de Vossa Excelência, nos
termos do artigo 117, Parágrafo 3º, Inciso X, do Regimento Interno da Câmara Municipal, após
ouvir o soberano plenário, REQUERER informações ao Executivo Municipal acerca da demolição
da edificação do antigo Centro de Convivência de Vila Nova, localizado na Rua Santana, realizada
pela Prefeitura Municipal já há alguns meses.  

Senhor Presidente e Nobres vereadores:

É de se lamentar que uma edificação onde outrora funcionava o Centro de Convivência
de Vila Nova tenha sido demolida e sem um motivo aparente. 

É correto que o prédio se encontrava em total abandono, um espaço mal conservado,
mas ainda com sua estrutura intacta, localizado na Rua Santana, fundos da Creche Laura Perfeito. 

Em março de 2017, ou seja, há exatos três anos, este vereador já havia encaminhado ao
Executivo um pedido para que fosse procedida uma ampla reforma e assim o espaço voltasse a ser
utilizado em prol da comunidade de Vila Nova. 

 Não é necessário muito esforço para perceber, através das fotos anexas à Indicação nº
108/2017, que o prédio apesar de danificado poderia ser recuperado sem grande dispêndio de
recursos, para, por exemplo, servir como anexo à Creche Laura Perfeito. Projetos sociais dos mais
diversos e em benefício da comunidade poderiam ter sido desenvolvidos também naquele
valorizado local aproveitando-se das instalações ali existentes. Hoje o que se encontra é um terreno
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baldio e nenhuma indicação de que algo de útil será realizado no espaço do antigo Centro de
Convivência. 

Peço que o prefeito Rosenvaldo e o secretário Gilberto esclareçam aos nossos edis e à
comunidade os motivos que levaram a municipalidade a derrubar a edificação. 

Abaixo, anexo, duas fotos, a primeira datada de 2 de março de 2017 e a segunda do
local no dia de hoje, 9 de março de 2020.  

Sala das Sessões, em 09/03/2020.

Roberto Luiz Rodrigues
Vereador


