
Requerimento nº 49/2014

Itapoá, 17 de outubro de 2014.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

ATT.: Exmo. Sr. Sérgio Ferreira de Aguiar – Prefeito.

Itapoá-SC

Assunto: requer  informações  da  Secretaria  de  Obras  sobre  a  situação  de

precariedade da Estrada Cornelsen, acesso norte de Itapoá.

Excelentíssimo Prefeito,

Os vereadores que subscrevem requerem, conforme dispõe o art. 17 da

Lei Orgânica de Itapoá e o art. 123, § 3°, inciso X do Regimento Interno desta Casa de

Leis,  e  também  conforme  disposições  contidos  na  Lei  12.527,  de  18/11/2011,  as

seguintes questões informações:

1. Qual o planejamento e ações da Secretaria Municipal de Obras para a

manutenção da Estrada Cornelsen, em relação aos serviços de sinalização de trânsito

(placas e pinturas de faixas). Existe alguma empresa contratada para esta finalidade?

Se existir, qual o CNPJ da empresa e o valor do contrato?

2. Existe  algum procedimento  de  controle  para  monitorar  os  buracos  na

Estrada, e realizar as manutenções emergenciais.

3. Qual o procedimento adotado pela Secretaria de Obras para realizar a

roçada do acostamento da Estrada Cornelsen.

4. Qual a possibilidade de serem fixados mini tachões ao longo das faixas.
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Justificativa

As  informações  solicitadas  são  necessárias  para  verificar  os

procedimentos adotados pela Prefeitura de Itapoá na conservação do adequado fluxo

de  veículos  pela  Estrada  Cornelsen.  Os  vereadores  que  subscrevem  e  diversos

munícipes verificaram graves problemas na referida  Via,  que inclusive  colocam em

risco os cidadãos que utilizam o acesso norte de Itapoá, especialmente no período

noturno e com chuva.

Conforme apurado pelos vereadores, em diversos pontos da estrada não

há acostamento, em função da falta de roçadas periódicas nos acostamentos da pista.

As placas de sinalização já estão desbotadas e muitas vezes ficam escondidas no

mato  alto  do  acostamento,  o  que  proporciona  risco  de  acidentes  de  trânsito,

especialmente no período de verão, já que os motoristas habituados com a estrada

conhecem o percurso, deferentemente de muitos veranistas e turistas. Outro ponto é o

desgaste  natural  da  pista  e o  surgimento  de buracos que aumentam os riscos de

acidentes, e a demora para a correção por meio de operações tapa-buracos. Por fim,

nota-se  que  nos  últimos  dias  foi  efetivado  a  pintura  da  faixa  de  sinalização,  que

inclusive há muito  tempo não era feita.  Todavia por  se tratar  de  uma Estrada não

urbana e com pouca iluminação, recomenda-se além da pintura periódica, a fixação de

mini tachão refletivos para delinear faixas e/ou pistas em pavimentos.

Encaminhamos,  em  anexo,  fotos  para  comprovar  os  problemas

apresentados.

Atenciosamente,

Márcia Regina Eggert Soares

Vereadora – PSDB

Osni Ocker

Vereador – PR

Carlito Joaquim Custódio Jr.

Vereador - PR

Geraldo Rene Behlau Weber

Vereador – PSDB
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ANEXO – FOTOS DA ESTRADA CORNELSEN NO MÊS DE OUTUBRO/2014
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