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15 ª LEGISLATURA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA, INFORMÁTICA, COMUNICAÇÃO,
TURISMO, CULTURA, DESPORTOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
REALIZADA EM 08 DE SETMBRO DE 2020
As dezessete e trinta minutos do dia oito de setembro do ano de dois mil e vinte
foi realizada a 9ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação, Tecnologia, Informática,
Comunicação, Turismo, Cultura, Desporto, Meio Ambiente, Saúde e Assistência Social, da
Quarta Sessão Legislativa, da Décima Quinta Legislatura da Câmara Municipal de
Vereadores de Imbituba. Dando por aberta a reunião, foi registrada a presença do VicePresidente da Comissão, Vereador Luiz Cláudio de Carvalho e a ausências dos Vereadores
Anderson Teixeira e Gilberto Pereira. O Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza deu
início aos trabalhos, efetuando a leitura do Ato da Presidência nº 011/2020 que divulga a
Ordem do Dia da presente reunião ordinária. Após a leitura do Ato da Presidência, passouse à discussão do PL nº 5.228/2020 que Institui a Comissão Disciplinar Desportiva e o
Código de Justiça Desportiva do Município de Imbituba. Conforme solicitado pela
Comissão, fez-se presente o Senhor Marcelo da Diretoria de Esportes do Município,
representando o Executivo Municipal. O Senhor Marcelo fez uma breve apresentação do
Projeto de Lei 5.228/2020. Após alguns esclarecimentos, o Vereador Luiz Cláudio Carvalho
de Souza declarou que levará as explicações sobre o projeto de Lei aos demais membros
da Comissão, ante a ausência deles à reunião previamente agendada. Às 18 horas foi
registrada a presença do Presidente da Comissão, Vereador Anderson Teixeira, que emitiu
o seguinte despacho em relação ao PL 5.228/2020: “Que seja encaminhado expediente
solicitando ao Executivo a remarcação de nova reunião com os responsáveis técnicos pelo
Projeto PL 5.228/2020, em virtude do não atendimento do pedido expresso através do
Ofício ODLEG 173/2020 – Protocolo PMI 11348/2020. No referido ofício, solicitava-se ao
Executivo que viabilizasse, junto à Diretoria de Esportes, os contatos (telefones e e-mails)
dos representantes das várias entidades esportivas localizadas na cidade, para que a
Comissão de Educação e Desporto, pudesse promover reunião com as entidades para
apresentar e discutir o Projeto de Lei 5.228/2020. Ainda, solicitava a participação na citada
reunião dos representantes do próprio Executivo Municipal, em especial da própria Diretoria
de Esportes, a fim de dirimir dúvidas sobre o projeto em comento.” Assim, foi remarcada a
reunião para tratar do PL para o dia 14 de setembro de 2020, às 17h30min, no plenário da
Câmara de Vereadores de Imbituba, bem como solicitado ao executivo o envio da lista de
contatos das entidades desportivas. Dando continuidade à Ordem do Dia, o Presidente
passou a discussão do Projeto de Lei nº 5.262/2020, que dispõe sobre abertura de Crédito
Adicional Suplementar para a Prefeitura Municipal de Imbituba e dá outras providências.
Conforme solicitado pela Comissão foi enviado expediente ao Excelentíssimo Prefeito do
município de Imbituba solicitando a justificativa detalhada do que ocasionou a necessidade
de suplementar a dotação 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 (0118) – Manutenção da
SEINFRA em R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais). Em resposta, o Executivo
Municipal encaminhou uma planilha com o detalhamento da justificativa. Após algumas
discussões, o Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Vereador Anderson
Teixeira, emitiu despacho solicitando ao Presidente da Câmara que encaminhe expediente
ao Executivo, solicitando a presença de técnico da Prefeitura para explicar a planilha de
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cálculo juntada ao Projeto, tendo em vista que permanecem dúvidas sobre a necessidade
de suplementação da folha da SEINFRA no montante e R$ 850.000,00. Encerrada a Ordem
do Dia e não havendo nada mais a tratar, o Presidente encerrou a reunião e solicitou que
fosse redigida a Ata da mesma.
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