
Ofício nº. 71/2022/DL
Itapoá, 15 de julho de 2022.

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

Assunto: Convocação de Reunião Extraordinária.

Senhores Vereadores,

Ficam convocadas Vossas Excelências para a 21ª Reunião Extraordinária desta Casa de Leis, a
qual se realizará no dia  18 de  julho de 2022 (segunda-feira),  com início às  18h, a  ser realizada por
videochamada,  com observância ao art.  25,  parágrafo 5º,  da Lei Orgânica Municipal  com a seguinte
pauta: 

• Entrada: Projeto de Lei Ordinária n.  46/2022 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir
créditos  adicionais  suplementares,  por  excesso  de  arrecadação,  para  a  Controladoria  Interna,
Procuradoria-Geral do Município, e as Secretarias de Administração, Desenvolvimento Social e
Econômico, Segurança Pública e Trânsito, Agricultura e Pesca, Meio Ambiente, Fazenda, Fundo
Municipal da Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Gabinete do Prefeito.

• Entrada: Projeto de Lei Ordinária n.  57/2022 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir
créditos adicionais suplementares, por excesso de arrecadação, para a Secretaria de Educação.

• Entrada: Projeto de Lei Ordinária n. 58/2022 -  Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária para o exercício de 2023 e dá outras providências.

• Entrada Projeto de Lei Ordinária n. 59/2022 - Altera a Lei nº 34, de 29 de junho de 2001, que cria
o Sistema Municipal  de Ensino do município de Itapoá e estabelece as diretrizes  do Sistema
Municipal de Educação.

• Única Votação: Projeto de Lei Complementar n. 11/2022 - Altera a Lei no 155, de 09 de janeiro de
2003,  que  dispõe  sobre  a  estruturação do plano de  cargos  e  carreiras  do poder  executivo  do
município de Itapoá.

• Única Votação: Projeto de Lei Ordinária n. 54/2022 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a
abrir crédito adicional suplementar, por anulação parcial de dotação, para a Secretaria de Esportes
e Lazer.

• Única Votação: Projeto de Lei Ordinária n. 55/2022 - Altera a Lei nº 1.165, de 20 de maio de
2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica
Federal, no âmbito do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA,
para construção de edificações e pavimentação de vias, e dá outras providências.



• Única Votação: Requerimento n. 62/2022 -   Os vereadores que subscrevem este requerimento
solicitam,  na  forma  regimental  e  depois  de  ouvido  o  Plenário,  a  alteração  no  Regime  de
Tramitação  para  Urgência  Especial dos  Projetos  de  Lei  Ordinária  n.  46/2022,  57/2022  e   n.
59/2022, com observância ao art. 123, parágrafo 3º, inciso VII, art. 145, parágrafo 2º, e ao art.
148. Além disso, solicita-se a dispensa do Parecer das Comissões Permanentes, com observância
ao art. 78 todos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapoá, conforme segue.

• Primeira Votação: Projeto de Lei Complementar n. 10/2022 - Altera a Lei Complementar nº 44, de
12 de setembro de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município
de  Itapoá,  das  autarquias  e  das  fundações  públicas,  incluídos  os  servidores  dos  regimes  de
contratação  efetiva  e  temporária,  estatutários,  estatutários  temporários  e  demais  servidores
contratados pela administração direta ou indireta, e dá outras providências.

• Primeira Votação: Projeto de Lei Substitutivo n. 05/2022 - Institui Jetom – verba de representação
e gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva, aos membros pertencentes à
esfera privada e dá outras providências.

Atenciosamente,

                    
Tiago de Oliveira 

Presidente
[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, acesse http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador.
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