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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS Nº 347/2017 

DO PROJETO DE LEI QUE ALTERA A LEI MUNICIPAL 

Nº318/2010 QUE DENOMINA ESTRADA “1º DE JULHO”. 

 

 

Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de 

Itapoá, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, 

 O presente projeto de lei visa alterar a lei n° 318/2010, que Denomina Estrada 1° de 

Julho.  

Tal alteração se faz necessária, pois o texto da lei não regulamenta o término da 

estrada, inviabilizando a identificação do término da servidão pública e o início a área 

particular, pois, no texto original menciona apernas o seu término, não identificando seu 

ponto exato. 

Nota-se que, no trecho em questão já há a disposição de postes de energia elétrica e 

rede de abastecimento de água, que se estendem até quase o galpão do CTG de Itapoá. 

Portanto, a servidão municipal também deve se estender até o mesmo ponto. 

Por fim, para que se proceda as devidas anotações nas matrículas imobiliárias, se faz 

necessário a identificação correta dos pontos de origem e fim da via pública.  

 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 EM REGIME DE 

URGÊNCIA. 

  

Atenciosamente, 

Itapoá (SC), 11 de maio de 2017. 

 

MARLON ROBERTO NEUBER 

Prefeito Municipal 

[assinado digitalmente] 

 

 

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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PROJETO DE LEI Nº ___/2017 

Data: 11 de maio de 2017 

 

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº318/2010 QUE DENOMINA 

ESTRADA “1º DE JULHO”. 

LEI 

 

Art. 1° Fica alterado o Art.1, da Lei Municipal n° 318/2010, que passará a vigorar com a se-

guinte redação: 

  “1º de JULHO”, estrada localizada na área rural do Município, que dá acesso ao antigo 

loteamento Vila Rica, tendo seu início nas margens da SC-415 (26°07’20,93”S 

48º37’45,44”O) até seu término (26º6’23.06”S 48°38’37.10”O). 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Itapoá (SC), 11 de maio de 2017. 

 

 

MARLON ROBERTO NEUBER 

Prefeito Municipal 

[assinado digitalmente] 

 

 

 

 

Rodrigo Lopes de Oliveira 

Chefe de Gabinete 

[assinado digitalmente] 
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