ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
GABINETE VEREADOR VANDERLEI FARIAS

Requerimento nº ____________/2020

Florianópolis, 21 de maio de 2020

ASSUNTO: CONVOCAR A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE
ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E OS CONSELHOS DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAIS CODENI, CODESUL, CODELI, CODECEN E CODECON A
PRESTAR ESCLARECIMENTOS REFERENTES A APLICAÇÃO DA LEI Nº
10.461/2018.

Senhor Presidente,
O vereador que este subscreve, na forma regimental e após ouvido o
Plenário, requer o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo,
convocando a presença do Sr. Milton Weber, Superintendente Municipal de
Assuntos Comunitários, bem como, os presidentes dos Conselhos de
Desenvolvimento Regionais ligados a esta superintendência, para prestar
esclarecimento sobre supostas irregularidades no processo de aplicação da Lei
nº 10.461/2018.

JUSTIFICATIVA
A finalidade da convocação do superintendente de relações comunitárias,
bem como, dos presidentes dos conselhos regionais de desenvolvimento da
cidade,

visa

esclarecer

junto

ao

poder

público

municipal,

supostas

irregularidades no processo de devolução de recurso destinado às cinco regiões
do Município, conforme previsão da Lei nº 10.461/2018.
Denúncias dão conta de fraude no sistema de votação implementado
pelas diretorias dos conselhos regionais em todas as regiões, contrariando o
posicionamento de algumas entidades que compõem esses conselhos regionais,
entidades essas que possuem direito de voto na tomada de decisões tão
importantes quanto esta em questão.

Desta feita, nosso mandato busca abrir um espaço de fala para que os
órgãos supramencionados possam esclarecer em sessão na Câmara Municipal
de Vereadores quais as diretrizes adotadas pela superintendência em relação a
Lei nº 10.461/2018, bem como, se deu na prática a regulamentação da mesma
e, por

fim, prestem esclarecimento sobre as denúncias de possíveis

irregularidades que apontam para a presidência da superintendência e dos
conselhos regionais reconhecimentos por esta legislação.
Respeitosamente,

Vanderlei Farias (Lela)
Vereador PDT
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