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Of. na 167/18 - GPC

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 13 de agosto de 2018.

Excelenlíssimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP/138/2018

Senhor Presidente:
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Em atenção ao ofício supracitado, o qual contém Pedido de Informação,

oriundo dessa Casa, encaminhamos expediente recebido do Departamento Municipal

de Esportes e Lazer, contendo as informações solicitadas acerca das atividades exe-

cutadas no referido Departamento.

Atenciosamente,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Of. 185/2018

Carazinho, 13 de agosto de 2018.

De: Adriano Diefenthaeler dos Santos - Diretor do Departamento

de Esportes

Para: Alaor Galdino Tomaz - Vereador PDT

1) Quais os valores gastos com as atividades
esportivas nos anos de 2017/2018?

Os valores gastos com as atividades esportivas do

Departamento de Esportes no ano de 2017/2018 somam o

montante aproximado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);

2) Quais foram as atividades realizadas pelo
Departamento de Esportes nos anos de 2017 e 2018?

Atividades realizadas no ano de 2017/2018 foram:

- Campeonato Municipal da la Divisão 2017 ;

- Campeonato Municipal de Bocha 2017;

- Campeonato Municipal de Master 2017;

- Campeonato 2° Divisão 2017;

- Campeonato Municipal da la Divisão 2018 ;
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- Campeonato Municipal de Bocha 2018;

- Campeonato 20 Divisão 2018;

-Campeonato de Bola 7 society 2018 (em

andamento).

3} Quais atividades estão previstas para

acontecer ainda esse ano?

No ano de 2018 estão previstos os seguintes

campeonatos: Veteranos e Master.

4} Além do futebol amador, existem

investimentos em outras modalidades esportivas? Se

sim, quais?

Não existe investimentos até o momento em

outras modalidades esportivas.

5} Quantos funcionários estão lotados do

Departamento de Esportes?

Estão lotados 06 (seis) funcionários no

Departamento.
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6) Existem outras atividades esportivas

desenvolvidas em parceira ou com apoio do

Departamento de Esportes?

Sim, existe.

7) O Departamento de Esportes, de

alguma forma, subsidia a participação de atletas em

alguma competição fora do município? Se sim, quais, se

não, por qual motivo?

No momento o Departamento de Esportes não esta

subsidiando atletas em competições fora do município pois não

temos lei vigente que autorize. Até o momento estamos

trabalhando em reestruturação do ginásio da Acapesu, compra de

equipamentos para melhor atender o pessoal esportista do nosso

município, materiais esportivos para as crianças que queiram

praticar atividades como futsal e categorias de base. Mas estamos

nos adequando para logo atendermos a esta demanda também,

qual seja, subsidiar atleta fora do Município.

Sendo o que tínhamos para o momento,

reiteramos os votos de elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

0,0

ADRIANO DIEFENTHAELER DOS SANTOS

Diretor do Departamento Municipal de Esportes e Lazer I CMD
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