
Requerimento nº 50/2014

Itapoá, 17 de outubro de 2014.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

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

Itapoá-SC

Assunto:  requer  informações  sobre  o  abandono  da  obra  de  pavimentação  e

urbanização na Avenida Beira Mar, entre a 1ª e 2ª pedra, na Rua Bento Francisco

da Silva.

Excelentíssimo Prefeito,

Os vereadores que subscrevem requerem informações, 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, sobre as seguintes questões:

1. Quais  os  motivos  para  a paralisação da obra  de urbanização na Rua

Bento Francisco da Silva nos meses de agosto e setembro,  e  se  a  retomada dos

trabalhos verificada nos últimos dias está sujeita a novas paralisações.

2. A comunidade pesqueira foi  procurada e ouvida para a realização das

obras. E se existe previsão de rampas de acesso para as embarcações pesqueiras.

3. O projeto da obra, não previsto especificamente nas Leis Orçamentárias,

garantirá o adequado fluxo de veículos na alta temporada com pontos de escape.
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4. Cópia do projeto de referida obra e cópia do contrato administrativo nº

61/2014, em formato digital para o e-mail recepcao@camaraitapoa.sc.gov.br.

Justificativa

As informações solicitadas são necessárias para verificar as condições

atuais e futuras da obra, já que não foi debatida e apresentada previamente para a

comunidade  local.  Trata-se  de  obra  muito  importante  e  que  há  muitos  anos  é

reivindicada  pelos  moradores  e  frequentadores  de  Itapoá,  entretanto  não  há

publicidade e informações sobre o projeto da obra.  Outra questão apontada é que

pescadores  relatam  a  ausência  de  rampa  de  acessos  para  as  suas  respectivas

embarcações. Outro problema apontado é com relação ao sistema de escoamento das

águas,  em  que  não  há  manilhamento  fluvial  paralelo  ao  longo  da  pista  para

escoamento no rio Mendanha (fluxo normal das águas na região), e as bocas de lobo

podem  ficarem  entupidas  com  o  movimento  das  marés.  Os  moradores  também

questionam a paralisação da obra e os eventuais transtornos para o término da obra no

limite do estabelecido no contrato, no dia 26/12/2014, na alta temporada. Comerciantes

e moradores estão preocupados, e pedem a verificação se os trabalhos retomados nos

últimos dias sofreram novas paralisações. Por fim, há uma preocupação com o fluxo de

veículos, em virtude da ausência de acostamento e de área de escape. Os munícipes

questionam  como  funcionará  o  fluxo  adequado  de  veículos,  independente  de

problemas mecânicos, por exemplo. 

Encaminhamos  fotos  para  ilustrar  os  problemas  apontados  no

Requerimento.

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 OBRA DE URBANIZAÇÃO DA RUA BENTO FRANCISCO DA

SILVA, EM ITAPEMA DO NORTE, NO DIA 17/10/2014
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