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Ofício 275/2017 – CGP 

   Itapoá (SC), 01 de setembro de 2017. 

A Sua Excelência o Senhor  

Jonecir Soares 

Presidente da Mesa Diretora 

Câmara de Vereadores de Itapoá 

Nesta. 

 

Assunto: Solicitação de emenda modificativa à– Exposição de motivos e justificativas nº 

377/2017.  

 

 

Senhor Presidente, 

 

  Solicito a elaboração de emenda modificativa ao projeto de lei que se 

refere à exposição de motivos e justificativas nº 377/2017, que concede reajuste das 

remunerações dos servidores públicos do Município de Itapoá/SC. 

  Conforme Ata do dia 14 de junho de 2017 (anexo), em acordo com o 

SINSEJ, os servidores irão receber o reajuste de 1% em duas parcelas, devendo ser uma 

(0,5%) em outubro e a outra metade, (0,5%) em novembro. 

  Também conforme consta na Exposição de Motivos do Projeto, para que 

haja consonância com o acordo feito com os servidores, solicitamos esta emenda, que 

seja alterado artigo 1º, indicando os meses que os servidores irão receber tal benefício, 

passando a vigorar da seguinte forma: 

“Art. 1º  Fica concedido reajuste das remunerações dos servidores públicos do Município 

de Itapoá/SC, no valor de R$ 1,00% (um por cento), a ser aplicado da seguinte forma: 

I. Outubro de 2017: 0,5% (zero vírgula cinco por cento); 

II. Novembro de 2017: 0,5% (zero vírgula cinco por cento); ” 

 

 

Atenciosamente, 

 

__________________________ 

Rodrigo Lopes de Oliveira 

Chefe de Gabinete 
 [assinado digitalmente] 

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá, 

Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador 
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