
ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Excelentíssimo Senhor, Humberto Carlos dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
IMBITUBA/SC

REQUERIMENTO Nº ________/2021

GILBERTO PEREIRA – BETO (PL), vereador do município de Imbituba, vem, no exercício de
suas prerrogativas, à presença de Vossa Excelência, nos termos do Art. 04, inciso X, art. 117, § 3°,
incisos III e VIII, e art. 135, todos do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Imbituba,
após leitura em plenário, “que convide o Senhor Ricardo Moritz, Diretor-Presidente do
Conselho de Administração da SCPAR Porto de Imbituba para, através de sua equipe, usar o
Grande Expediente desta Casa Legislativa a fim de esclarecer a extinção da SCPar e
privatização do Porto de Imbituba, recentemente anunciadas pelo Governo do Estado”.

JUSTIFICATIVA

Senhor presidente, Senhores Vereadores,

Recentemente o presidente da Santa Catarina Parcerias (SCPar), Ricardo Moritz,
anunciou a extinção da SCPar para posterior privatização dos portos de Imbituba e São Francisco
do Sul.

Consabido que os portos são do Governo Federal, mas já administrados por
concessão pelo Governo Catarinense. A referida notícia pegou todos os imbitubenses de surpresa,
especialmente os Trabalhadores Portuários, Sindicatos, Órgão Gestor de Mão-de-Obra (OGMO),
etc., visto que só ouvimos falar que o Porto de Imbituba vem registrando crescimento, com recordes
de embarques, diversificação de cargas e atração de investimentos.

Nesse sentido, solicito a aprovação dos presentes colegas para oportunizar aos
gestores da administradora do Porto Organizado de Imbituba um espaço nesta Casa Legislativa para
esclarecer e explicar a extinção da SCPar, o modelo de privatização pretendido, se isto já está
definido, bem como para que se esclareçam demais dúvidas dos Nobres Colegas e dos cidadãos de
Imbituba, acerca deste tema tão relevante para a nossa cidade.

Nesses termos, conto com o voto favorável dos Nobres Colegas para aprovação.

Sala das Sessões, 09/02/2021.
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