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Assunto: manifesta apoio à duplicação da SC412, mais especificamente no
trecho compreendido entre o entroncamento da SC412 com a Estrada Palmital, até o
entroncamento da SC412 com a SC415, na cidade de GaruvaSC.
A Câmara Municipal de Itapoá, Estado de Santa Catarina, por unanimidade,
apresenta, nos termos regimentais, a presente MOÇÃO DE APOIO ao Governador do Estado
de Santa Catarina, Excelentíssimo Sr. Raimundo Colombo, pela duplicação da SC412, mais
especificamente do trecho compreendido entre o entroncamento da SC412 com a SC415
(Mina Velha) até o entroncamento da SC412 com a estrada Palmital (Saída do contorno de
Garuva). Para ajudar na localização do trecho, segue em anexo o mapa e as imagens do
trecho referido.
Com as obras já autorizadas para a construção do Contorno de Garuva, através
da assinatura da ordem de serviço em evento realizado no dia 25 de janeiro de 2013 na cidade
de Garuva/SC, esperase muito em breve que a nova estrada facilitará o acesso a cidade de
Itapoá/SC, com substancial redução dos congestionamentos na alta temporada na SC412. A
referida obra possibilitará uma rota alternativa aos veículos, especialmente por evitar o
semáforo de Garuva.
Porém, há de se notar um possível estrangulamento no trecho de
aproximadamente 5,2km, conforme a localização apresentada nos mapas e fotos em anexo.
Com a saída do novo contorno de Garuva na SC412, muitos veículos que utilizarem o novo
acesso estarão sujeitos a enfrentar grandes filas num curto trecho. Assim, como sugestão
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desta Casa Legislativa, pedimos encarecidamente ao Excelentíssimo Governador Raimundo
Colombo e ao Excelentíssimo Secretário de Infraestrutura Valdir Cobalchini, para
viabilizarem um estudo sobre a possibilidade de duplicação do referido trecho.
Tal obra será de suma importância para os itapoaenses e das atividades de
transporte e logística do Porto Itapoá que se deslocam entre a Br101 e a cidade de Itapoá.
A Câmara Municipal de Itapoá manifesta o seu apoio à construção da
duplicação desse trecho, e destaca o grande apreço que os itapoaenses terão pelo Governo do
Estado de Santa Catarina, caso aconteça a viabilização dessa importante obra para Itapoá e
para o desenvolvimento econômico do Estado de Santa Catarina.
Ante o exposto, ouvido o Plenário e atendidas as formalidades regimentais,
REQUEREMOS fiquem constando da Ata desta Sessão Legislativa, a Moção de Apoio nº
04/2013.
É a Moção.
Câmara Municipal de Itapoá, em 21 de março de 2013.
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ANEXO – Localização do trecho do pedido de duplicação da SC412

Mapa 1 – Foto aérea

Mapa 2 – Foto aérea com imagem mais próxima
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Mapa 3 – Foto aérea com imagem mais afastada, compreendendo a cidade de
Garuva/SC

Foto 1 – Entroncamento da SC412 com a SC415 (Mina Velha).
* Foto desatualizada, pois a obra já está concluída pelo Governo do Estado.
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Foto 2 – Entroncamento da SC412 com a estrada do Palmital. Vista do sentido Itapoá
Garuva.

Foto 3 – Entroncamento da SC412 com a estrada do Palmital. Vista do sentido
GaruvaItapoá.
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