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Ofício nº 1319/2019-GSJMELLO 
 
 

Brasília-DF, 02 de dezembro de 2019. 
 
 
Ao Senhor 
SECRETÁRIO MUNICIPAL E PRESIDENTE DA EXECUTIVA MUN. DO PL 
GILBERTO PEREIRA 
Secretaria Municipal de Obras 
Imbituba – SC 
 
 
Assunto: Informa indicação de emenda parlamentar de bancada. 
 
 
Senhor Secretário Municipal e Presidente da Executiva Mun. do PL,  
 
 
Com meus cumprimentos, atendendo sua solicitação e dos demais membros do Partido Liberal, 
informo que indiquei o município para recebimento de recursos provenientes da Emenda de 
Bancada nº 71260001, de minha autoria ao Orçamento Geral da União de 2019, no valor de R$ 
218.202,57 (duzentos e dezoito mil, duzentos e dois reais e cinquenta e sete centavos), 
destinados à Unidade Básica de Saúde do Bairro de Araçatuba nesse município. 
 
Agradeço a atenção dispensada e coloco-me à disposição.  
 
Atenciosamente, 
 
 

JORGINHO MELLO 
SENADOR/SC 
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Ofício n. 003/2017 
 

Imbituba/SC, 24 de janeiro de 2017. 
 
Excelentíssimo Senhor 
ROSENVALDO DA SILVA JUNIOR 
DD. Prefeito Municipal de Imbituba 
N E S T A 
 
Assunto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE AVANÇADA DE SAÚDE, COM 
REFERENCIA, NO BAIRRO DE ARAÇATUBA. 
 

Cumprimentando cordialmente, vimos por meio desta, solicitar que através da 
Secretária Municipal de Saúde, senhora GRACIELA WIEMES RIBEIRO, priorizem na medida 
conjunto de somar esforços, para realizar a CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE AVANÇADA 
DE SAÚDE, COM REFERENCIA, na comunidade de Araçatuba. 

Araçatuba é um bairro privilegiado, centraliza todas as comunidades da região norte 
do município, ou seja, fica ao centro de um universo de 5.666 eleitores¹ e mais de 9.000 habitantes² 
e também por ser o bairro mais antigo da região e é nesse sentido, que temos o desejo em ter o 
bairro, como referencia na área da saúde, com a construção de uma unidade avançada para permitir 
o atendimento qualificado, inclusive 24 horas garantido as pessoas que tenham acesso no momento 
que mais necessitam e com isso, irá desafogar a emergência do hospital São Camilo. 

Lembramos ainda, que Araçatuba hoje, vergonhosamente é o único bairro da região 
que não tem prédio próprio e que, moradores da comunidade, ofereceram o terreno para sua 
construção, tendo a contrapartida de calçar uma rua no bairro, ou seja, além de se prontificarem em 
doar o imóvel sem ônus algum para o município, ainda pedem melhoria, fazendo o município 
economizar com manutenção de vias e essa proposta vem desde a administração anterior, que não 
fez nada, assim como os vereadores daquela legislatura. 

Excelências, como falamos no dia 20/01/2017 pessoalmente com a senhora secretária 
que nos atendeu em seu gabinete, Araçatuba é o meu bairro, nasci aqui e moro, meus pais são daqui, 
minha família e essa unidade avançada é um sonho que ao longo dos anos vem sendo compartilhado 
com todos os moradores e nesse sentido, hoje na função que me foi delegada pelo povo, de vereador 
municipal, coloco-me a inteira disposição de vossas Excelências para unirmos os esforços 
necessários, visto que também sou presidente do Partido da República no município de Imbituba, na 
qual temos um deputado federal e três deputados estaduais e precisamos trabalhar em conjuntos, 
unidos para viabilizar os recursos, realizar convênios a nível estadual e federal, que garantam a 
realização da obra e também o seu funcionamento como referencia, prestando serviços de saúde 
com qualidade e 24 horas ao cidadão. 

Diante do exposto, contamos com a costumeira atenção de vossas excelências para 
priorizar o pleito tão importante para nossa região, para saúde pública e assim, nos colocamos mais 
uma vez a disposição, manifestando os nossos sinceros votos de consideração e apreço. 

Atenciosamente, 
 

Vereador Gilberto Pereira 
 

 
¹ Informações do numero de eleitores em 2016, TRE/SC. 
² Calculo por estimativa, visto que no Censo de 2010 já consta na região 7.776 habitantes 
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P
rotocolado em

 10/03/2017. A
provado em

 P
lenário na Sessão L

egislativa de 13/03/2017. 

Excelentíssimo Senhor 
RENATO CARLOS DE FIGUEIREDO 
Presidente da Câmara Municipal de Imbituba 
Imbituba/SC 

 
 

REQUERIMENTO DE URGENCIA Nº 012/2017 

 

GILBERTO PEREIRA (PR), vereador do município de Imbituba, nos termos do inciso III do Art. 
84, inciso X, § 3º do Art. 117 e, Art. 135, todos do Regimento Interno desta casa Parlamentar, vem 
REQUERER a Secretária Municipal de Saúde, senhora GRACIELA WIEMES RIBEIRO, 
informações sobre projeto para construção da Unidade de Saúde no bairro de Araçatuba, neste 
município. 
 

JUSTIFICATIVA 

 

Nobres vereadores, Senhora Secretaria, 
Considerando nosso pedido formulado ao município, através do Ofício n. 003/2017 

em 24/01/2017 (Protocolo/Processo nº 2490/2017) que solicita a CONSTRUÇÃO DE UMA 
UNIDADE AVANÇADA DE SAÚDE, COM REFERENCIA, NO BAIRRO DE ARAÇATUBA, 
que encaminho em anexo; 

Considerando a informação que já existe o Projeto da UBS - Padrão 1 do Ministério 
da Saúde, que foi adequado e revisado pela AMUREL (plantas, memorial descritivo, planilha 
orçamentária e cronograma físico-financeiro), com área de 302,63m²; 

Considerando que na busca de recursos para o município, levamos o pleito; pela 
necessidade da comunidade e por ser um sonho deste vereador em ver tal obra realizada; ao nosso 
deputado federal Jorginho Mello (PR) e o mesmo mostrando total interesse, nos solicitou a 
confirmação, bem como cópia do projeto e os dados que possam identifica-lo junto aos órgãos 
federais, a fim de se empenhar para acelerar o processo de capitação de recurso. 

 
Diante do exposto, solicitamos a ilustre secretaria a informação se existe algum 

projeto pronto, em andamento e se há algum pedido formulado de recurso ou convenio junto ao 
governo do estado ou governo federal para realização de tal obra e se a resposta for afirmativa, nos 
encaminhar formalmente com as cópias devidas anexadas e caso não exista, reitero nosso pleito,  
Ofício nº 003/2017 de 24/01/2017 anexo, para acelerar o processo, a fim que possamos trabalhar 
intensamente na busca de recurso para contemplar minha comunidade, com tal obra de extrema 
importância a saúde pública do município. 

 
Por fim, solicito respeitosamente aos nobres Vereadores, a aprovação do presente. 
 
Sala das sessões, 10 de março de 2017. 

 
 

GILBERTO PEREIRA 
Vereador Propositor 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

________________________________________________________________________________

Rua Ernani Cotrin, nº 555 - Centro - Imbituba/SC- CEP 88780-000
Fone: (48) 3255-1178 / (48) 3255-1625 - Fax: (48) 3255-1733 - www.cmi.sc.gov.br

Excelentíssimo Senhor
Humberto Carlos dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Imbituba
Município de Imbituba/SC

INDICAÇÃO Nº 84/2021

“Aquisição de um imóvel e ou construção para
implantação do Centro de Saúde/Unidade Básica de
Saúde, no bairro de Araçatuba, neste município”.

GILBERTO PEREIRA – BETO (PL), vereador do município de Imbituba, fazendo uso de suas
atribuições de parlamentar que são conferidas por Lei, vem nos termos do inciso III do Art. 84, Art.
116 e Art. 134, todos do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Imbituba, após leitura no
Soberano Plenário, INDICAR ao Prefeito Municipal de Imbituba, senhor Rosenvaldo da Silva
Junior, as providências necessárias para “Aquisição de um imóvel e ou construção para
implantação do Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde, no bairro de Araçatuba, neste
município”.

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores, Senhor Prefeito, 

Essa é uma luta de anos da comunidade de Araçatuba e este vereador, ao assumir
uma cadeira neste Parlamento, desde o início do mandato anterior (2017), vem lutando e
trabalhando para sua realização. Foram inúmeras conversas e reuniões na secretaria municipal de
saúde, ofícios, indicações e requerimentos aprovados por essa Casa e em meio à dificuldade
expressada pelo Poder Executivo, este Edil, por entender a situação sempre buscou ajudar,
colaborar.

Desta forma, trabalhamos incansavelmente, fomos na AMUREL em Tubarão na
busca de projetos e disponibilizamos ao município o projeto da UBS padrão 1 (302 m²), com planta,
memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma financeiro e através de nossos Deputados
e Senador, iniciamos a luta na busca por recursos financeiros, inclusive estivemos em audiência, na
cidade de Florianópolis, com o secretário Estadual de Saúde, Sr. Vicente Caropreso, buscando
também o apoio do Estado para realização desta obra de extrema importância ao bairro.

Todavia, foi através do nosso senador Jorgino Mello que fez questão de visitar a
comunidade (dezembro/2019) e, na residência deste vereador, trouxe sua Emenda de Bancada no
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valor de R$218.202,57, que entrou na conta do município no mesmo mês. Nesta oportunidade,
convidamos o Senhor Prefeito Municipal que recebeu o documento e se comprometeu, junto ao
Senador da República e a este que subscreve, em usar o valor para compra do imóvel. Na sequência
apresentamos ao Prefeito várias opções de imóveis os quais este  nem por respeito veio olhar.

Triste, passaram-se quatro anos e nada foi realizado, a comunidade encontra-se
negligenciada nesse aspecto, mesmo após tantas diligências realizadas por esse vereador, a situação
permanece a mesma no bairro que sempre foi referência em saúde na região, visto que devido à
localização geográfica favorecida centraliza o atendimento de todos os bairros do norte do
município.

Passou-se, vira-se a página, mas é impreterível a aquisição e ou construção de um
imóvel adequado para abrigar o Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde, para que o bairro mais
tradicional da região, estando entre os três mais antigos do município, volte a ser referência na
saúde.

Posto isso, coloco-me à disposição para junto do Senador da República Jorginho
Mello, buscar apoio do Governo Federal no Ministério da Saúde para a homologação do pedido de
recurso financeiro, através de portaria específica do Ministério. 

Para que haja o custeamento do Governo Federal a unidade deverá ser  cadastrada
como TIPO DE ESTABELECIMENTO - 02 CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA,
estabelecimento válido para fins da transferência dos incentivos financeiros federais de custeio no
âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS). Segunda portaria SAS 511 de 29/12/2000 do Ministério
da Saúde, sobre o Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde:

Unidade para realização de atendimentos de atenção básica e integral a uma
população, de forma programada ou não, nas especialidades básicas, podendo
oferecer assistência odontológica e de outros profissionais de nível superior. A
assistência deve ser permanente e prestada por médico generalista ou especialista
nestas áreas. Podendo ou não oferecer: SADT e Pronto atendimento 24 Horas.

Desta forma, informo que já conversei com o Senador que se dispôs a colocar seu
gabinete para auxiliar no cadastro, caso haja necessidade. Enfim, precisamos aproveitar esse canal
para buscar as melhorias ao município, visto que o Governo Federal, a partir de 2019, ampliou o
acesso aos serviços da chamada "Atenção Primária" em saúde, na qual o Sistema Único de Saúde
(SUS) é a principal porta de entrada, visando desafogar o fluxo da Unidades de Pronto Atendimento
(UPA) e emergências de hospitais, que devem se dedicar a atendimentos mais complexos e para
aderir à proposta, as UBSs deverão funcionar durante 60 ou 75 horas semanais, sem intervalo de
almoço e, opcionalmente, aos sábados ou domingos.

Nesses termos e na certeza de ser atendido, encerro me colocando à disposição do
senhor Prefeito Municipal, para sanar quaisquer dúvidas e dar andamento no pleito.
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Sala das Sessões, em 04 de fevereiro de 2021.

Gilberto Pereira
Vereador
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sexta-feira, 9 de junho de 2017

 

Marcadores: Araçatuba, Hospital São Camilo, Tema: Saúde

UBS ARAÇATUBA - VEREADOR FAZ VISITA À AMUREL EM BUSCA DE PROJETO

Posto Saúde Araçatuba - O vereador Gilberto Pereira, realizou uma visita na sede da AMUREL
em Tubarão, objetivando apoio para elaboração do projeto de uma unidade avançada de saúde
no bairro de Araçatuba. 

Havia boatos da existência do projeto, no entanto, assim que assumiu (20/01/2017), visitou a
Secretária Municipal de Saúde de Imbituba, senhora Graciela Wiemes Ribeiro que disse não ter
conhecimento. Seguidamente oficializou o município na busca desse projeto e a resposta veio
negativa. 

Com a informação que a AMUREL realiza projeto para municípios conveniados, fez um ofício ao
Diretor Executivo da AMUREL, senhor Celso Heidemann e em mãos foi entregar e buscar as
informações. Aproveitou para conhecer a realidade dos municípios da região, bem como,
conhecer os projetos existentes para Imbituba, para correr atrás de recursos junto governo
estadual e federal, objetivando tira-los do papel. 

Por sorte, o projeto estava na AMUREL, no entanto com valores desatualizados, onde
imediatamente fez a solicitação para atualização de valores. O projeto da UBS - Padrão 1 do
Ministério da Saúde para construção em Araçatuba (plantas, memorial descritivo, planilha
orçamentária e cronograma físico-financeiro), com área a construir = 302,63 m². 

Agora, o vereador irá trabalhar na captação de recursos para realização da obra. "Vamos falar
com o prefeito municipal, com nosso deputado federal Jorginho Mello, secretario de estado da
saúde, enfim, essa unidade avançada é um sonho que ao longo dos anos vem sendo
compartilhado com todos os moradores e hoje na função que me foi delegada como vereador
municipal, iremos nos empenhar ao máximo, para nesses quatro anos tirar do papel". disse o
vereador. 

Beto complementa dizendo que Araçatuba é um bairro privilegiado, centraliza todas as
comunidades da região norte do município, ou seja, fica ao centro de um universo de 5.666
eleitores¹ e mais de 9.000 habitantes² e também por ser o bairro mais antigo da região e é nesse sentido, que temos o desejo em ter o bairro, como
referencia na área da saúde, com a construção de uma unidade avançada para permitir o atendimento qualificado, inclusive 24 horas garantido as
pessoas que tenham acesso no momento que mais necessitam e com isso, irá desafogar a emergência do hospital São Camilo. Lembrou ainda, que
Araçatuba hoje, vergonhosamente é o único bairro da região que não tem prédio próprio e que, moradores da comunidade, ofereceram o terreno para
sua construção. 

Mais Lidas
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