
REQUERIMENTO N° 06/2012

Senhor Prefeito,

O Vereador que este subscreve, requer na forma regimental e, depois de ouvido o 
Plenário, que ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e ao Presidente do DEINFRA, estudo 
e providências no sentido de implementar melhoramentos no acesso da localidade de Braço do 
Norte e, preferencialmente, a abertura de novo acesso pela propriedade vizinha à Capela São 
José, que já possui um traçado entre a localidade de Braço do Norte e a SC 415. O novo traçado 
sugerido pela comunidade local dista aproximadamente 800 metros da Capela São José.
                      A comunidade também pleiteia junto ao DEINFRA o projeto e execução de acesso 
com o uso de trevo de acesso ou outro mecanismo que implemente maior segurança aos usuários 
da rodovia.

JUSTIFICATIVA:

O acesso à localidade de Braço do Norte, deixado após a conclusão das obras de 
pavimentação da SC 415 é perigoso, sem qualquer sinalização e totalmente inadequado.

Os moradores tem reclamado que a conversão de acesso à localidade de Braço do 
Norte, para quem segue no sentido Itapoá – Garuva, é muito perigoso pela impossibilidade de se 
ver quem trafega imediatamente atrás, em razão do acesso se localizar próximo a curvas.

Além disso, assim que o usuário converge para a localidade de Braço do Norte, 
encontra  outra  curva  derivada  do  entroncamento  com o  antigo  traçado  da  SC 415,  na  qual 
caminhões e ônibus não conseguem fazer o traçado sem manobrar perigosamente em marchá ré, 
da SC 415 até aquele antigo traçado.

Essa  situação foi confirmada por esse vereador em visita ao local.

Diante disso, requer-se as providências acima indicadas, para que seja melhorado 
o acesso ao Braço do Norte, implementando-se inclusive as devidas sinalizações.

Sendo o que se  pretendia  expor,  subscreve o presente com votos de profundo 
respeito.

Respeitosamente.
Itapoá, 01 de março de 2012.   

 Osni Ocker
                                                       Vereador PR                                                     

F.D.


