
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS Nº 19/2013 AO PROJETO DE LEI QUE 
ALTERA A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 008/2004, QUE CRIOU A NOVA 
ESTRUTURA  ADMINISTRATIVA  NO  PODER  EXECUTIVO  MUNICIPAL,  E  DÁ 
OUTRAS  PROVIDÊNCIAS,  CRIANDO  A  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMERCIO.

.

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,

Senhora Vereadora, e

Senhores Vereadores,

O  Projeto  de  Lei  que  em  tela,  visa  alteração  na  estrutura  organizacional  da 

Prefeitura  Municipal,  tendo  como  principal  finalidade  a  criação  de  uma  nova  Unidade 

Administrativa Municipal. Conforme segue:

 Uma Secretaria:

Secretaria de Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

 Dois Departamentos:

Departamento de Desenvolvimento.

Departamento de Indústria e Comércio.

 Duas Assessorias:

Assessoria Especial de Indústria

 Assessoria Especial de Comércio

A  região  nordeste  de  Santa  Catarina,  com  o  seu  crescente  índice  de 

industrialização, vem despontando com uma nova polarização econômica, impulsionada pelos 

crescentes investimentos em infraestruturas na região. Itapoá por sua vez, com o advento do 

grande empreendimento do porto de Itapoá, vem atraindo a atenção de inúmeros investidores 

e empreendedores em busca de novas oportunidades de mercado.

Contra  está  boa  maré,  infelizmente  encontra-se  a  fragilidade  administrativa 

municipal  nesta  área,  pois as faltas  de uma estrutura administrativa capaz de dar  apoio e 

acompanhamento  aos  futuros  empreendimentos,  à  inexistência  de  politicas  de  atração  de 

investimentos e a inexistência de políticas promotoras de geração de empregos e de renda, 

acabam  inibindo  e  desestimulando  potenciais  empreendimentos.  Já  por  outro  lado,  esse 
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panorama  não  acontece  em  outros  municípios,  onde  as  políticas  públicas  são  eficazes, 

tornando a concorrência desproporcional.

O município de Itapoá terá como maior desafio a articulação integrada de todas as 

secretarias  municipais,  na busca da promoção e divulgação dos potenciais  econômicos do 

Município, potencializando as vocações e fomentando o desenvolvimento econômico e social.

A  Secretaria  de  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  (SEDIC),  terá  como 

objetivos  acompanhar  e  desenvolver  políticas,  programas  e  projetos  voltados  ao 

desenvolvimento econômico, à geração de emprego e renda, à qualificação profissional do 

cidadão, fortalecimento do Comércio local, e coordenar o estímulo à instalação de unidades 

produtivas que fortaleçam as relações de trabalho e renda no Município.

Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, são as razões que 

nos  levaram a  encaminhar  o  presente  Projeto  de  Lei  à  consideração  e  deliberação  dessa 

honrada Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado, discutido e aprovado.

Atenciosamente,

Itapoá (SC), 22 de fevereiro de 2013.

SERGIO FERREIRA DE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL
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