
Requerimento nº 53/2014

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 Processo de Licença Ambiental e reabertura

do  Canal  da  Boca  da  Barra  do  Saí,  para  atendimento  de  reivindicação  da

comunidade local.

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  as  ações,  de  forma objetiva,  foram tomadas  pela  Prefeitura  de

Itapoá com relação ao problema no acesso das canoas dos pescadores artesanais da

comunidade pesqueira da Barra do Saí, a partir do movimento/protesto ocorrido no dia

12 de setembro de 2014, com o bloqueio da SC-416 no período da manhã.

2. Existe  algum  impedimento  ambiental  de  projetos  elaborados  pela

Prefeitura para viabilizar a liberação do canal de acesso dos pescadores.

3. Quais os estudos e projetos em andamento sobre o tema, tais como a
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dragagem do rio,  remoção da areia ou construção de um trapiche. Que soluções o

município de Itapoá decidiu ser adotado ao caso dos pescadores.

4. Ainda sobre dragagem, existe alguma novidade sobre o Projeto Orla ou

Projeto de Dragagem do litoral de Itapoá, para tentar conter/amenizar o problema da

erosão costeira no Município. A partir das audiências públicas promovidas no ano de

2013, quais os andamentos dados ao referido Projeto.

Justificativa

As informações solicitadas são necessárias para verificar as condições

emergências  da  situação  da  comunidade  pesqueira  da  Barra  do  Saí.  A  Câmara

Municipal de Itapoá está disposta em discutir e viabilizar soluções para o problema dos

pescadores, mas não há projetos oferecidos pelo Poder Executivo de Itapoá. 

Os protestos dos pescadores no dia 12 de setembro de 2014 foi motivado

pelo  grave  problema  no  canal  de  acesso  da  "Boca  da  Barra",  do  Rio  Saí  Mirim.

Conforme o relato dos pescadores, a comunidade pesqueira da Barra do Saí busca

uma solução definitiva para a situação do acesso das embarcações de pesca na foz do

rio Saí Mirim. O assoreamento e a falta de dragagem resultam em riscos de acidentes

e dificuldade de acesso das embarcações de pesca.

O presidente da Associação de Pescadores da Barra do Saí, Pedro Silva

Fernandes, acompanhado dos outros pescadores membros da associação, estiveram

no dia 08 de setembro de 2014 na Câmara Municipal de Itapoá. No espaço regimental

concedido  pelo  vereador  Carlito  Joaquim  Custódio  Jr.,  e  após  aprovado  por

unanimidade  do  plenário,  o  Sr.  Pedro  explanou  para  todos  os  presentes  sobre  a

situação dos pescadores da Barra do Saí e as dificuldades no acesso/retorno ao mar.

Conforme a Associação dos Pescadores, é preciso uma solução definitiva

para  o  problema  do  canal  de  acesso  na  foz  do  Rio  Saí  Mirim,  na  Barra  do  Saí.

Conforme os pescadores, a Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (FATMA)

não liberou a licença ambiental para as obras necessárias para a solução definitiva do

problema.

Outro  problema  preocupante  é  com  relação  ao  processo  da  erosão

costeira da orla de Itapoá. No ano de 2013 a Prefeitura realizou audiências públicas

para a comunidade, com a apresentação de um projeto para efetivar a dragagem e

despejo  dos  sedimentos  na  engorda  da  praia.  Entretanto,  os  vereadores  que
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subscrevem não foram mais informados sobre o andamento do referido Projeto, assim

requeremos,  nos termos regimentais,  informações para  Vossa Excelência  sobre  do

Projeto.

Encaminhamos  em  anexo  fotos  para  ilustrar  as  manifestações  e  as

dificuldades de acesso das embarcações na boca da Barra do Saí.

Atenciosamente,

Carlito Joaquim Custódio Jr.

Vereador - PR

Osni Ocker

Vereador – PR

Márcia Regina Eggert Soares

Vereadora – PSDB

Geraldo Rene Behlau Weber

Vereador – PSDB
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ANEXO – FOTOS DOS PROTESTOS E DE PESCADORES COM DIFICULDADE DE

ACESSO NA BOCA DA BARRA DO SAÍ
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