
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS  Nº  63/2013  AO PROJETO  DE LEI
COMPLEMENTAR QUE ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 008/2004,  QUE CRIA
NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA NO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Senhor Presidente, Senhores Vereadores,

 O  Projeto  de  Lei  em  tela,  visa  alteração  da  nomenclatura  da  Secretaria

Municipal de Bem-Estar Social para Secretaria Municipal de Assistência Social, a alteração

da nomenclatura da Secretaria de Esporte e Juventude para Secretaria de Esporte e Lazer,

extinção do Departamento de Águas e Saneamento e a criação do Departamento de Projetos e

Convênios.

A  necessidade  de  adequação  da  nomenclatura  da  Secretaria  Municipal  de

Bem-Estar Social para Secretaria Municipal de Assistência Social, consiste na denominação

utilizada pela Política Nacional de Assistência Social (Lei Federal nº 8.742/1993), bem como

a Lei Municipal n° 30/2001 que dispõe sobre a Política de Assistência Social do Município,

onde no seu Art. 10º,  menciona que o órgão coordenador e executor da Política Municipal de

Assistência Social é a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Já  a  alteração  da  nomenclatura  da  Secretaria  de  Esporte  e  Juventude  para

Secretaria de Esporte e Lazer, se faz necessário para maior abrangência do termo “lazer”, que

propiciará eventos e práticas esportivas não somente para os jovens, mas para todas as faixas

etárias,  deste  modo sua alteração tem apenas  o propósito  de aumentar  a  abrangência  das

atividades da Secretaria.  

Por  sua  vez  a  criação  do  Departamento  de  Projetos  e  Convênios,  vem de

encontro com a demanda cada vez maior de celebração de convênios com o Estado e a União,

na busca de serviços públicos com qualidade, bem como na melhoria da qualidade de vida dos

munícipes. 

Hoje  mais  do  que  nunca,  é  preciso  uma  estrutura  administrativa  voltada

exclusivamente à elaboração de projetos, cadastramento e acompanhamento dos pleitos, bem

como na prestação e fiscalização dos recursos destinados. 
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Importante mencionar que o referido projeto de lei não acarretará mais custos

ao Município, já que trata apena alteração da nomenclatura de duas secretarias, extinção do

departamento de Águas e Saneamento e a criação do Departamento de Projetos e Convênios. 

Certos da compreensão e apoio dos nobres Vereadores, reiteramos votos de

estima e consideração.

Itapoá (SC), 09 de agosto de 2013.

SERGIO FERREIRA DE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL
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