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Excelentíssimo Senhor 
Antônio Clésio Costa
Presidente da Câmara Municipal de Imbituba
Município de Imbituba/SC

REQUERIMENTO Nº 9/2020

Requer que sejam solicitadas ao Prefeito Municipal
de Imbituba informações sobre Conselho Municipal
de Esporte, PROESPORTE e Citadino.

HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS (PSB), vereador do município de Imbituba,

com assento nesta Casa Legislativa, vem no exercício de suas prerrogativas, à presença de Vossa

Excelência, nos termos do artigo 117, inciso X, do Regimento Interno, REQUERER que sejam

solicitadas ao Prefeito Municipal de Imbituba, Senhor Rosenvaldo da Silva Júnior, as seguintes

informações:

1.Com o afastamento do Presidente Luiz Gonzaga Carvalho, quem irá assumir o

Conselho Municipal de Esporte?

2.Qual o calendário de reuniões do Conselho Municipal de Esporte para o ano corrente?

3.Quantos e quais os Projetos Esportivos existentes no Programa Municipal de

Incentivo ao Esporte de Imbituba – PROESPORTE?

4.O Citadino vai ser cancelado?

JUSTIFICATIVA

Em janeiro de 2020, foi lançado o edital proesporte, que objetiva o apoio de iniciativas

esportivas no Município de Imbituba e sua viabilização mediante incentivo fiscal, findando em

março do presente ano o período de inscrições.
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Com o início da Pandemia do Covid-19, a Comissão deixou de se reunir até os dias

atuais. Muitos atletas dependem exclusivamente deste incentivo para poder custear seus

treinamentos, mantendo-se preparados para futuras competições.

Lembrando que outro programa de incentivo a cultura, o Procult já teve seus projetos

contemplados, mostrando responsabilidade e comprometimento com os artistas e artesões.

Assim, seguidamente gerou-se expectativa dos interessados e da comunidade em geral

quanto à existência dos programas esportivos e demais informações inerentes a aprovação,

andamento e cronograma das atividades. Diferentemente do que ocorre no PROESPORTE, noutros

programas municipais fomentados tais prosseguimentos já ocorreram, inclusive com a seleção dos

projetos.

Justifica-se, portanto, o presente Requerimento para que as informações sejam prestadas

a fim que se esclareça as condições de iniciativa e continuidade do PROESPORTE, porquanto os

projetos encontram-se estagnados.

Nestes termos, peço a aprovação.

Sala das Sessões, em 16/06/2020.

Humberto Carlos dos Santos
Vereador


