
COLABORAÇÕES AUDIÊNCIA PÚBLICA PPA 2022-2025 

 

DATA: 07/07/2021 

 

1. Mateus Pinho Bernardes, professor, Bairro Mirim 

Gostaria de saber do executivo como o significativo corte de recursos destinados à biblioteca pode 

ser interessante ao estímulo à cultura em Imbituba? 

Será que esta biblioteca, que é referência no Estado catarinense, terá as mesmas condições de ofertar 

seus serviços à comunidade com a perda de metade de seu orçamento? 

Nossa cidade precisa de investimento na cultura. 

A prefeitura opera em sentido inverso e contrária aos interesses da população quando precariza a 

manutenção da biblioteca. 

Meu questionamento é referente a ação 2027 

 

 

2. Richelly Ramos Cardoso Ferreira - Centro - Imbituba 

Senhores, 

Gostaria de saber do executivo, como pretende-se manter a biblioteca, atualização e manutenção do 

acervo, incluindo a compra de software, pagamentos de aluguéis e de itens para manutenção, além de 

eventos, incluindo os já premiados como a Tenda Literária, sendo disponibilizado um orçamento bem 

inferior ao anterior. 

 

3. Gláucia Maindra da Silva, Vila Esperança.  

Gostaria de contar com o apoio dos vereadores para analisar e ponderar sobre o motivo que levou a 

redução de mais de 50% dos recursos previstos para o APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL DE 

BIBLIOTECAS, LIVRO, LEITURA E LITERATURA. Analisando a proposta encaminhada 

questiono como serão cumpridas as metas do Plano Municipal de Cultura, no que tange as Bibliotecas, 

Leitura e Escrita. Considerando que hoje a Biblioteca esta situada num espaço humanizado, que irá 

proporcionar dignidade e oportunidades aos leitores que a frequentam, e que tal espaço tem um 

investimento imobiliário que irá subtrair boa parte do orçamento anual. Sendo assim, como irá manter 

as demais atividades que vem desempenhando, como a Tenda Literária, que é um projeto Premiado, 

a Feira do Livro, e em especial, como será previsto a aquisição de novos livros, e até mesmo jornais. 

E o básico a manutenção de uma sede própria. Estamos falando do básico.  

 

As metas pontuadas na Minuta do Plano de Leitura e Escrita da cidade vão muito além.  

Meu questionamento é referente a ação 2027 

 

4. Paulo Marcos de Souza Junior, Centro. 

Gostaria de saber do executivo sobre a situação da Biblioteca Pública de Imbituba, pois como 

frequentador deste órgão público gostaria de saber como o mesmo será mantido, sendo necessário a 

compra de novos livros para o acervo e manutenção dos já possuídos, pagamento de aluguéis e itens 

básicos para o funcionamento do local, além da execução de eventos culturais como a Tenda Literária, 

Sarau, Feira do Livro, Cinema infantil, Oficinas, entre outros. 

 Peço que os senhores pensem nos benefícios culturais que a Biblioteca traz para nossa cidade e na 

interação que a população tem com a mesma. 

 

5. Janete da Costa Pereira, Guaiuba. 

Eu gostaria de pedir aos senhores vereadores que ajudem a biblioteca pública de Imbituba. Na 

ampliação do recurso que foi reduzido pela metade, justamente agora que está em um espaço maior 

e confortável para a comunidade usufruir.  

Corre o risco de não ter dinheiro para desenvolver as atividades que vinha desempenhando até então, 

precisa comprar estantes, computadores novos para pesquisas, livros novos, jornais, aparelhos de ar 



condicionado, manutenção, e um software para agilizar os atendimentos aos leitores. Por favor, sejam 

sensíveis a esse pedido. Não deixem este equipamento cultural que brilha tanto com eventos como o 

Sarau, a tenda literária, a feira do livro, cinema infantil, oficinas, seja prejudicado. Afinal são muitas 

coisas maravilhosas que são oferecidas aos imbitubenses.  

Qual legado cada um dos senhores querem deixar aos seus filhos e netos? Deixando como herança 

um equipamento cultural com tantas informações, e lindas histórias lidas em livros. 

 

6. Fernanda Martins da Rosa Vieira, Centro. Como sou moradora de Imbituba e frequentadora da 

biblioteca gostaria de saber do executivo, como nos próximos anos irão manter a biblioteca, pois 

como elogio a nova instalação ficou ótima mesmo na pandemia através de agendamento tenho pego 

emprestado livros. Acho importante também a compra de software que possa facilitar a todos os 

munícipes, assim como aquisição de novos livros, tendas literárias que influenciem de forma positiva 

a leitura e a busca por livros pois tenho 3 filhos e quero muito deixar esse legado a eles. Espero que 

o orçamento para a biblioteca municipal esteja de acordo com os gastos e previsões dos últimos anos. 

 

7. José Fernando Souza Silvano, vila Alvorada 

Boa noite Srs. 

Pelo que se mostra neste plano, não haverá condições de se manter a biblioteca e suas manutenções 

seus custos de alugueis e promoção de eventos, visto que o orçamento está inferior ao disponibilizado 

anteriormente. Sendo que os gastos aumentaram e dessa forma teremos uma defasagem no setor 

cultural de Imbituba. 

 

 

8. Daniele Souza Freitas Pacheco, Porto da Vila. 

Li a proposta da audiência Pública e percebi que o orçamento do PPA destinado ao sistema mun. de 

bibliotecas, livro, leitura e literatura foi reduzido pela metade em relação ao plano anterior.  Como 

professora, leitora, mãe e sobretudo cidadã imbitubense acredito que é essencial para o nosso 

município aumentar o orçamento destinado a este segmento e não reduzí-lo. Sei das inúmeras 

atividades que a biblioteca pública municipal vem desenvolvendo, tais como o Sarau musical, a tenda 

literária, dentre outras, no entanto para manter e ampliar tais atividades faz-se necessário duplicar o 

valor orçamentamentário proposto nesse PPA. Seria lamentável constatar que nossos governantes 

municipais não reconhecem a leitura como algo essencial em nossa sociedade. Conto com a bom 

senso dos vereadores que almejam construir uma Imbituba mais leitora. 

 

9. Simone Do Nascimento Silva,  Vila Nova 

Porque essa redução tão gigante do PPA a área cultural de 7.667.814,37 para 3.890.000,00? 

E preciso que os Vereadores tenham olhar mais especial para a Cultura. 

Como será possível apenas 430.000,00 reais para apoio a ao sistema de bibliotecas 

Se somente com aluguel 84.000 c 12 custará 336.000,00 

Pleiteamos um remanejamento de valores aumentando então os repasses para a área cultural. 

Especialmente para apoio ao sistema de bibliotecas. 

Gostaria que a secretaria pudesse esclarecer como será possível dar conta com esse esse valor alocado 

custear aluguel da Biblioteca, sistema municipal de museus, museus, tenda literária, feira do livro, 

eventos culturais e implantar o Plano Municipal do Livro, Leitura e Literatura??? 

Uma abraço ao vereador Renato, aí vereador Elisio, Humberto, Eduardo... precisamos da atenção dos 

senhores para com a área cultural. 

 

10. Fernanda Martins da Rosa Vieira, centro. 

Gostaria de saber sobre a reabertura do museu da baleia franca. Sou neta do falecido Manoel Rosa. 

Fui na inauguração do museu e frequentava até o fechamento onde meus filhos e várias crianças desta 

cidade não conhecem. A história da baleia não pode morrer desse jeito. Espero saber sobre como está 

o andamento para abertura do museu. 



 

11. Matheus pereira  Alto arroio 

Com esse valor repassado apenas a metade para a camara de vereadores, existe a possibilidade de ser 

colocado as emendas impositivas de vereadores entao.. ate com esse valor que não foi repassado para 

a Câmara 

No valor total é apenas recurso próprio ou está o valor de recursos ja recebido por emendas 

impositivas? 

 

12. José Pedro Francisconi Junior Vila Nova 

Solicito informações se os projetos do plano diretor de Imbituba foram considerados na elaboração 

do PPA. 


