
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS Nº 323/2017 AO PRO-
JETO  DE  LEI  QUE  DISPÕE  SOBRE  A  AUTORIZAÇÃO  PARA
FIRMAR  CONVÊNIO  E  DOAR  UMA  ÁREA  AO  GOVERNO  DO
ESTADO DE SANTA CATARINA.

Excelentíssimo  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores  do  Município  de  Itapoá,
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, de-
vido 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 Orgâ-
nica 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, sen-
do, assim, um ponto estratégico para o atendimento de ocorrências. 

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.

Itapoá,22 de fevereiro de 2017.
Atenciosamente,

MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito Municipal

[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).
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