
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ – SC
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

RUA 960, nº 201 – ITAPEMA DO NORTE.
CEP: 89249-000. ITAPOÁ – SC.

TELEFONE: (47) 3443-8800 – FAX: (47) 3443-8828
CNPJ 81.140.303/0001-01

E-mail: gabinete@itapoa.sc.gov.br
www.itapoa.sc.gov.br

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS Nº  329  AO
PROJETO  DE  LEI  QUE  ALTERA  A  LEI  MUNICIPAL  N°
049/1997 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Excelentíssimo  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores  do  Município  de
Itapoá, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores.

A indústria do turismo é na atualidade a atividade que apresenta os mais elevados
índices  de  crescimento  no  contexto  econômico  mundial.  Movimenta  anualmente  cifras
milionárias em uma cadeia de efeitos positivos, que resulta em melhorias na qualidade de
vida dos cidadãos e desenvolvimento econômico e social para os municípios.

O Turismo detém hoje grande parte do PIB de muitas cidades que têm melhorado
suas  condições  econômicas  em  decorrência  do  avanço  que  o  setor  tem  proporcionado.
Entretanto, em nosso Município isso não vem sendo explorado da maneira como deve ser,
ou  seja,  com planejamento,  organização,  contando  com profissionais  do  setor  e  com a
participação popular.

Por  este  motivo  e  com o objetivo  de  promover  um grande avanço  nas  políticas
públicas no setor turístico, necessitamos, inicialmente, mudar e adequar a Lei nº 049/1997,
que implantou o Conselho de Turismo do Município, pois atualmente esta lei precisa de
alteração  de  entidades  para  representatividade  na  sociedade  civil.
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  em REGIME DE
URGÊNCIA.

Itapoá (SC), 22 de março de 2017.

Atenciosamente,

MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito Municipal
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