
 

 

 

 

Exposição de Motivos       

Senhores Vereadores. Submeto à superior deliberação de Vossas Senhorias o Projeto de Lei 

que Denomina “Centro de comercialização de produtos, Almy Evaristo Nunes  (Alemão), 

o Centro de comercialização de produtos, localizado na Rua João Hipólito Nascimento, bairro: 

Centro, neste município”.             Almy Evaristo Nunes,  natural da cidade de Orleans - SC, 

nascido no dia  28/03/1932, filho de Cândido Evaristo Nunes e Mercedes Manhold Nunes. 

Mudou-se ainda muito jovem para a cidade de Imbituba, onde por algum tempo trabalhou na 

Indústria cerâmica de Imbituba S/A. Formou-se em contabilidade pelo Instituto R. T. Monitor 

em 19/03/1958. Almy Evaristo Nunes casou-se com Marina Pereira Nunes e tiveram 5 (cinco) 

filhos, sendo: Tânia Pereira Nunes, Eliana Pereira Nunes Kroth, Almy Evaristo Nunes Júnior, 

Cláudia Pereira Nunes Estácio e Leonardo Evaristo Nunes, e 8 (oito) netos. Almy Evaristo 

Nunes abriu um escritório de contabilidade na rua Irineu Bornhausen. Trabalhou no Banco 

Indústria e Comércio SC (INCO), sediado em Imbituba, mais tarde adquirido pelo BRADESCO.  

Logo após a emancipação de Imbituba , Almy Evaristo Nunes e o senhor Valter Amadei Silva  

fizeram o primeiro balanço financeiro da prefeitura  municipal. Foi proprietário de veículos de 

transporte de cargas (02 caminhões) atendendo os mais variados comércios da região. Foi 

proprietário de pequenas embarcações de pesca, e nessa última profissão, como Pescador 

Profissional Artesanal, despertou-lhe a vontade de fazer algo pela categoria dos 

pescadores, vindo a ser eleito presidente da Colônia de Pescadores Z- 13 e re-eleito por 

diversos mandatos, presidindo a instituição por  vinte anos de (1981 a 2001), e também por 

duas vezes eleito presidente da federação dos pescadores de Santa Catarina, com inúmeras 

conquistas para a classe pesqueira junto as diversas colônias de pescadores sediadas ao longo 

do litoral catarinense.  Em janeiro de 1984 inaugurou a nova sede da Colônia dos Pescadores Z 

- 13 na Rua três de Outubro, 870, centro de Imbituba - SC, com sala administrativa, sala de 

reuniões,  consultório médico e gabinete  odontológico para atender  aos associados e seus 

familiares,  espaço para a ACARESC / Epagri, ACARPESC, SUDEPE e CIDASC,  para atender aos 

pequenos agricultores, pescadores e pecuarista do município de Imbituba., No ano de 1986 

inaugurou a primeira creche institucional do município de Imbituba para atender aos filhos 

dos pescadores e demais munícipes.  Almy Evaristo Nunes através da Colônia de Pescadores Z-

13,  em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, Epagri e Fundação Banco do 

Brasil, iniciaram o repovoamento com pós-larvas de camarão marinho na lagoa de Ibiraquera, 

cujo projeto foi um sucesso por diversos anos. Almy Evaristo Nunes incentivou e fez parceria 

coma ACARESC, com a ACARPESC e iniciaram com a feira de produtos agrícolas dos pequenos 

produtores rurais e pescadores artesanais, com barracas padronizadas e instaladas em frente 

a Colônia de Pescadores Z-13. Almy Evaristo Nunes foi  também secretário municipal de 

agricultura, pesca e  meio ambiente durante o governo do prefeito Jerônimo Lopes, com 

inúmeras conquistas, entre elas, em parceria com a ACARESC, vários Projetos implantados de 

Macrodrenagem Comunitária (Roça Grande, Ribanceira / Maquiné / Mirim e  Retiro / Nova 

Brasília), além de estruturar a Patrulha Mecanizada Agrícola.  Foi suplente de Vereador e 



Presidente do Partido Progressista de Imbituba (PP).  Almy Evaristo Nunes, recebeu o Título 

de Cidadão Honorário de Imbituba, por indicação do Vereador Elísio Sgrott e com aprovação 

unânime dos vereadores da Câmara Municipal de Imbituba.  

 

 

 

Almy Evaristo Nunes, pessoa equilibrada, inteligente, conciliador e conselheiro de muitos 

Imbitubenses. Sr. Almy Evaristo Nunes, faleceu em 06 de setembro de 2014, com 82 anos de 

idade. 

Conseguimos Emenda Parlamentar do Orçamento Geral da União – OGU através do Deputado 

Federal Jorge Boeira – PP/SC, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 

MAPA, pelo Programa de apoio ao desenvolvimento do setor agropecuário, cujo valor da obra 

totalizou R$ 489.361,84, através de Convênio entre a Caixa Econômica Federal – CEF e o 

município de Imbituba, com término previsto para 22 de novembro de 2018.    

Por fim, se é uma pessoa que merece ter o seu nome perpetuado no Centro de 

comercialização de produtos, e receber essa honraria por serviços prestados ao município, 

com toda certeza essa pessoa chama-se Almy Evaristo Nunes ou como era carinhosamente 

conhecido por ALEMÃO.         

 

  Em anexo, Certidão de Óbito. 

 

     Imbituba,  24 de setembro de 2018 

 

 

     Elísio Sgrott                

                     Vereador Propositor 


