
Exposição de motivos ao Projeto de Lei nº 02/2017

Senhor Presidente,
Senhora Vereadora e, 
Senhores Vereadores,

O presente Projeto de Lei visa atender à reivindicação dos moradores do município de
Itapoá, bem como dos representantes da Polícia Militar de Santa Catarina, por intermédio do Sr.
Tenente Lima, comandante da Polícia Militar de Itapoá e CONSEG Itapoá.

Diante da atual situação do aumento de ocorrências em nosso Município, bem como um
crescimento desorganizado da Cidade, futuramente se faz necessária a elevação da atual estrutura
de Pelotão da Polícia  Militar  para uma Companhia de Polícia,  possibilitando,  assim,  um local
adequado para a corporação.

Deste modo, o primeiro passo seria a doação da área, salientando que a Lei Municipal nº
668/2016,  desafetou  a  área  pública  de  que  trata  o  art.  2º  do  presente  Projeto  de  Lei.  Ainda,
importante salientar que tal doação não se realizou através da Lei  Municipal nº 668/2016, devido a
vedação da Lei Eleitoral. 

A referida doação possibilitará a construção da sede própria da Polícia Militar de Santa
Catarina, a qual atualmente está localizada em um imóvel alugado, sendo que a estrutura do local
não é apropriada, pois não atende às necessidades, condições de trabalho e atendimento ao público
externo.

Salientamos que a proposição em tela está em acordo com o art. 97, § 1º, da Lei Orgânica
Municipal e o local já foi aprovado pelo Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Santa
Catarina, bem como pelo Comandante do Pelotão, tendo em vista ser uma área central, localizada
num corredor viário e com acesso facilitado à todas as localidades da Cidade, sendo, assim, um
ponto estratégico para o atendimento de ocorrências. 

Câmara Municipal de Itapoá/SC, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2017.

José Antonio Stoklosa

Vereador PSD
[assinado digitalmente] 

 Ezequiel de Andrade
Vereador PR

   [assinado digitalmente] 

           Geraldo Rene Behlau Weber             
Vereador PSDB

[assinado digitalmente] 

Janayna Gomes Silvino
Vereadora PR 

     [assinado digitalmente]       

Jefferson Rubens Garcia
Vereador PMDB

[assinado digitalmente] 

Joarez Antonio Santin
Vereador PMDB

 [assinado digitalmente] 

Jonecir Soares
Vereador PR

[assinado digitalmente] 

Thomaz Willian Palma Sohn
  Vereador PSD 

José Maria Caldeira
Vereador PMDB



 [assinado digitalmente] [assinado digitalmente]


