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Excelentíssimo Senhor, Elísio Sgrott
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
IMBITUBA/SC

REQUERIMENTO Nº 09/2022

“REQUER  a  realização  de  Audiência  Pública  para  discutir  com  a
sociedade  imbitubense,  autoridades  do  Poder  Executivo  Municipal,
Ministério Público,  Policia Militar  e Policia Civil,  Corpo de Bombeiros,
juntamente com a ACIM Núcleo Rosa, Conselho Comunitário de Ibiraquera
–  CCI,  entre  outros,  sobre  os  problemas  referentes  à  perturbação  do
sossego  público,  funcionamentos  das  casas  noturnas  no  município,  em
especial  no bairro de Ibiraquera e nas proximidades da Praia do Rosa,
município de Imbituba/SC”.

GILBERTO PEREIRA – BETO (PL), vereador do município de Imbituba, vem no exercício
de suas prerrogativas, à presença de Vossa Excelência, nos termos do art. 35, inciso X, e art.
117, § 3°, todos do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Imbituba, após leitura em
plenário, vem REQUERER à Câmara de Vereadores de Imbituba, “a realização de Audiência
Pública  para  discutir  com  a  sociedade  imbitubense,  autoridades  do  Poder  Executivo
Municipal,  Ministério  Público,  Policia  Militar  e  Policia  Civil,  Corpo  de  Bombeiros,
juntamente com  a ACIM Núcleo Rosa, Conselho Comunitário de Ibiraquera – CCI, entre
outros, sobre os problemas referentes à perturbação do sossego público, funcionamentos das
casas noturnas no município, em especial no bairro de Ibiraquera e nas proximidades da Praia
do Rosa, município de Imbituba/SC”.

JUSTIFICATIVA

A cada temporada de verão - e também nos feriados, é comum a reclamação
generalizada nas redes sociais de moradores de Ibiraquera, referente à perturbação do sossego
público.

Dentre as reclamações, cita-se festas particulares, perturbação nas praias da
região  (Rosa  Norte,  Rosa  Sul  e  Praia  do  Luz,  por  exemplo)  e  nas  vias  públicas,
principalmente  nas proximidades  do Centrinho do Rosa,  assim como reclamações  com as
casas noturnas.

Esse  problema  vem  se  estendendo  e,  a  cada  ano,  apesar  de  inúmeras
denúncias  dos  moradores  às  autoridades  competentes  -  inclusive  na  esfera  judicial,  a
impressão  que  temos  é  que  os  moradores  estão  longe  da  solução,  mesmo  o  Governo
Municipal tendo priorizado essa questão, com Decretos específicos ao bairro, por reconhecer
os graves problemas ocasionados em virtude da falta de regramento para as atividades das
casas noturnas e congênere, no bairro de Ibiraquera.

É  consabido  que  o  bairro  de  Ibiraquera  é  o  que  mais  atrai  turistas  ao
município de Imbituba, e hoje tem no turismo a principal atividade econômica. Isto, devido ao
fato  da  Praia  do  Rosa  ser  reconhecida  mundialmente,  por  suas  características  naturais  e
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culturais,  que  precisam ser  preservadas  para  continuar  sendo esse  recanto  abençoado por
Deus, que chama a atenção do Brasil e do Mundo.

Com a demanda espontânea, foi natural a necessidade da oferta que não se
resume apenas em hospedagem, mas abre o leque para centenas de outras atividades e, entre
elas, estabelecimentos como casas noturnas, casas de shows, etc.

No  entanto,  é  necessário  um  melhor  regramento  para  conciliar  as
necessidades da população, com o devido respeito aos costumes locais e a preservação do
meio ambiente.

Diante disso, nada mais justo do que ouvir a população, e esse parlamento
tem essa obrigação, principalmente diante do tema “SOSSEGO PÚBLICO”, que pode ser
usado como termômetro,  visto que se infringir  esse direito  Constitucional  e  Fundamental
garantido aos cidadãos, é evidente a transgressão legal, causando outros problemas, graves ou
gravíssimos, com consequências que podem ser irreparáveis no futuro.

Da mesma forma,  diante  de  um tema tão  relevante,  devida  as  inúmeras
reclamações como aqui mencionadas, é justo trazer ao debate as autoridades competentes para
que possam se manifestar já que a elas que tem o dever de autorizar, fiscalizar e garantir o
bem estar da população.

Esse debate oportunizará as autoridades municipais expor todo mecanismo,
desde a liberação de alvarás até fiscalização e as respostas aos moradores quando buscam
apoio e refugio às autoridades competentes. 

Ademais,  será  valiosa  a  participação  popular  para  que  todos  possam
conhecer a realidade local e basilar nova investida da administração pública na melhoria dos
regramentos  futuros,  além de aferir  se realmente  o regramento imposto está  funcionando.
Enfim:  analisar  se  o  objetivo  -  que  creio  ser  o  comum de  todos,  que  é  o  bem-estar  da
população e a melhoria da qualidade de vida, está realmente sendo atingido.

Desta feita, não tenho dúvidas que esta Casa Legislativa precisa promover
esse  debate,  ouvir  moradores,  entidades  e  os  órgãos  públicos,  visto  a  prerrogativa  de
representar  a população, levando sugestões ao poder competente e também fiscalizar  suas
ações,  para  podermos  entender  a  real  situação  e  juntos  buscarmos  soluções  para  esses
problemas apresentados.

Nesses termos, conto com o apoio e voto favorável dos Nobres Colegas para
aprovação e me coloco à disposição. 

Gabinete do Vereador, 06/04/2022.

   GILBERTO PEREIRA - BETO
Vereador de Imbituba
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