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Excelentíssimo Sr.  

Luiz Cláudio Carvalho de Souza                                                             
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PROJETO DE LEI Nº 5079/2018 

 

 

 

  Humberto Carlos dos Santos, Vereador do MDB,  vem respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, com fundamentos na Legislação em vigor, apresentar para 

tramitação o presente Projeto de Lei que “Dispõe sobre a denominação da Passarela 

Toninho do Jangadeiro, e dá outras providências”. 

 

 

  Imbituba, novembro de 2018. 

 

 

 

Humberto Carlos dos Santos 

Vereador Propositor 
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Excelentíssimo Senhor   

Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza  

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

Município de Imbituba - SC 

  

 

Humberto Carlos dos Santos, Vereador do MDB, vem no exercício de suas prerrogativas, 

propor para deliberação do Plenário, o seguinte Projeto de Lei: 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 5.079/2018 
   

 

 

Dispõe sobre a denominação da Passarela Toninho do 

Jangadeiro, e dá outras providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, faço saber que a Câmara Municipal de 

Vereadores de Imbituba aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica denominada Passarela Toninho do Jangadeiro o espaço público urbano, 

situado junto à orla marítima da Praia da Vila, no Centro da cidade, tangenciando o início da Rua 

Quintino Bocaiúva com o início da Rua Manoel Florentino Machado. 

 

Art. 2º  O espaço público urbano de que trata o Art. 1º é composto de: 

I- passarela para a o cruzamento de pedestres sobre dunas e restingas; 

II- ilhas de contemplação/descanso, com pergolados e bancos, inseridas ao longo da 

passarela; e  

III- rampas/escadarias de acesso à praia. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Imbituba, 08 de novembro de 2018. 

 

 

Rosenvaldo da Silva Junior 

Prefeito Municipal de Imbituba 

 

Sala das Sessões, novembro de 2018. 

 

Humberto Carlos dos Santos 

Vereador Propositor 
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Exposição de Motivos 
       Imbituba, novembro de 2018. 

 

Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, 

Submeto à superior deliberação de Vossas Senhorias o Projeto de Lei que Denomina 

“Passarela Toninho do Jangadeiro”, o espaço público que está localizada junto à orla da Praia da Vila, 

entre as Ruas Quintino Bocaiuva e Manoel Florentino Machado.  

Natural de Imbituba, Antônio Jerônimo de Souza, popularmente conhecido como 

“Toninho do Jangadeiro”,  nasceu no dia 06 de janeiro de 1934. 

Sempre foi um lutador e batalhou muito por sua família. 

Trabalhou na Cerâmica Imbituba, depois foi para Porto Alegre em busca de uma vida 

melhor. 

Em sua volta à Imbituba, casou-se em 1958 com o grande amor de sua vida, a Vanda, e 

tiveram quatro filhos: Manoel (im memorian), Joel, Raquel e Mirian. 

Com espírito empreendedor, Toninho foi proprietário de caminhão, proprietário de uma 

loja no centro de Imbituba e sempre procurou investir cada vez mais. 

Foi um dos fundadores de Nova Brasília tendo, juntamente com o seu sogro, aberto um 

bazar no cruzamento na estrada de acesso à Florianópolis e o acesso para Imaruí (hoje BR 101). 

Em 1969, em um passeio na praia de Imbituba, viu que seu futuro era ali na beira do mar. 

Então, vendeu tudo o que tinha, construiu um barraco de Pau a Pique e veio com sua 

família de “mala e cuia” para morar e explorar aquele local como comércio. 

Assim nasceu o Restaurante e Pousada O Jangadeiro que, em 2019, irá completar 50 anos 

de existência. 

O Toninho do Jangadeiro, como gostava de ser chamado, era um visionário. Partiu para o 

plano superior, mas deixou um grande exemplo de vida, de determinação e coragem para toda a sua 

família. 

Sendo assim, por tratar-se de uma homenagem a um grande cidadão Imbitubense que 

deixou sua contribuição para com o desenvolvimento do município de Imbituba, solicito ao nobres 

Vereadores a imediata tramitação e aprovação deste projeto.  

 

  

Imbituba,  08 de novembro de 2018. 

 

 

Humberto Carlos dos Santos 

Vereador Propositor 
 


