
Ofício nº. 181/2019/GP
Itapoá, 17 de dezembro de 2019.

Às Vossas Excelências
Vereadores(a)
Câmara Municipal de Itapoá/SC

Assunto: convocação de reunião extraordinária.

Senhores(a) Vereadores(a),

Ficam convocadas Vossas Excelências, conforme o Art. 39, § XXV, alínea. a) do
Regimento Interno, para a 11ª Reunião Extraordinária do 3º ano legislativo da 8ª legislatura desta
Casa de Leis, a qual realizar-se-á no dia 19 de dezembro de 2019 (quinta-feira), com início às
14h00min, com a seguinte pauta:

Única Votação:

- Emenda Legislativa nº 84/2019, Tipo Aditiva nº. 01/2019 ao Projeto de
Resolução  nº.  05/2019 -  Estabelece  o novo horário  de  funcionamento  e  de expediente  da
Câmara Municipal de Itapoá/SC.

-  Emenda  Legislativa  nº.  85/2019,  Tipo  Modificativa  nº.  01/2019  ao
Projeto de Lei nº. 131/2019 - Dispõe sobre o tempo de atendimento presencial pelas empresas
concessionárias  ou  permissionárias  de  serviço  público  de  água,  esgoto,  saneamento,  energia
elétrica, internet e telefonia fixa no Município de Itapoá, e dá outras providências.

-  Emenda  Legislativa  nº.  86/2019,  Tipo  Modificativa  nº.  01/2019  ao
Projeto de Lei nº. 52/2017 - Fixa normas de atendimento ao público pelas agências bancárias
no município de Itapoá.

-  Emenda  Legislativa  nº.  87/2019,  Tipo  Modificativa  nº.  01/2019  ao
Projeto de Lei nº. 88/2019 -  Proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas
ou que, embora concluídas, não atendam ao fim a que se destinam, no âmbito do Município de
Itapoá.

-  Projeto  de  Resolução  nº  05/2019  -  Estabelece  o  novo  horário  de

funcionamento e de expediente da Câmara Municipal de Itapoá/SC.

-  Requerimento  nº  47/2019  -  Os Vereadores  que  subscrevem,  requerem,  na

forma regimental e,  depois de ouvido o Plenário, a alteração no Regime de Tramitação para

Urgência Especial, dos Projetos de Lei nº 52/2017, 88/2019 e 131/2019, com observância do art.

123, parágrafo 3º, inciso VII, art. 145, parágrafo 2º, e do art. 148 todos do Regimento Interno da

Câmara Municipal de Itapoá.

Segunda Votação:
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-  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  21/2019  -  Altera  a  Lei  Complementar

Municipal Nº 41, de 16 de julho de 2014, que dispõe sobre a reorganização do regime próprio de

previdência social dos servidores públicos do município de Itapoá, estado de Santa Catarina, e

adota outras providências.

-  Projeto de Lei  nº 117/2019 -  Institui a marca do Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos – SCFV, da Secretaria de Assistência Social.

- Projeto de Lei nº 136/2019 -  Institui no Calendário Oficial do Município de

Itapoá-SC, o dia de Iemanjá e o dia da Umbanda.

Primeira Votação:

-  Projeto  de  Lei  nº  52/2017  -  Fixa normas de atendimento ao público pelas

agências bancárias no município de Itapoá.

- Projeto de Lei nº 88/2019 - Proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas

incompletas ou que, embora concluídas, não atendam ao fim a que se destinam, no âmbito do

Município de Itapoá.

- Projeto de Lei nº 131/2019 - Dispõe sobre o tempo de atendimento presencial

pelas  empresas  concessionárias  ou  permissionárias  de  serviço  público  de  água,  esgoto,

saneamento,  energia  elétrica,  internet  e  telefonia  fixa  no  Município  de  Itapoá,  e  dá  outras

providências.

Atenciosamente,

Geraldo Rene B. Weber
Presidente

[assinado digitalmente]
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