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Assunto: manifesta apoio à reforma emergencial na pavimentação
asfáltica nas rodovias estaduais SC-417 e SC-416
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,
ao Presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura, Excelentíssimo Sr.
Wanderley Teodoro Agostini, ao Secretário do Estado de Infraestrutura,
Excelentíssimo Sr. João Carlos Ecker, e à Secretário de Desenvolvimento Regional
de Joinville, Excelentíssima Sra. Simone Schramm, com o objetivo de informar e
sensibilizar Vossas Excelências sobre a situação de risco que se encontram as
rodovias SC-417 e SC-416 e a necessidade de manutenções emergenciais.
No mês de maio do ano de 2015, a região nordeste de Santa Catarina
apresentou elevado índice pluviométrico e precipitações, e associado ao aumento do
tráfego de veículos e caminhões nas rodovias SC-417 e SC-416, diversos pontos
dessas duas rodovias apresentaram deterioração na pavimentação asfáltica, e
diversos buracos foram formados ao longo da pista.
Na noite do dia 26 de maio de 2015, por exemplo, foi amplamente
noticiado nos principais veículos de comunicação de Garuva, Itapoá, Joinville e
Guaratuba-PR, que um buraco se formou na SC-417 e surpreendeu cerca de 50
motoristas numa única noite. Entre as avarias nos veículos, destaque para um ou
dois pneus furados, rodas quebradas, suspensões e para-choques danificados,
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entre outros. O maior risco ficou por conta dos motociclistas, já que a dimensão do
buraco potencializa um grave acidente especialmente para esses veículos.
Na mesma semana, os moradores que utilizam as rodovias
interditaram a rodovia SC-417 para alertar as autoridades sobre a grave situação.
Com a chuva, e principalmente no período noturno, a situação é realmente muito
perigosa, e demanda respostas emergenciais dos setores competentes do Governo
de Santa Catarina.
Enquanto parlamentares e representantes da população afetada,
cumpri-nos informar e sugerir medidas para a solução do grave problema dos
buracos nas duas rodovias. Destaca-se que a região nordeste de Santa Catarina,
especificamente os municípios de Garuva e Itapoá, apresentam historicamente um
elevado índice pluviométrico, o que corrobora para uma diferenciação no
acompanhamento das manutenções nas rodovias desta região.
Portanto, para evitar demandas judiciais por possíveis ações de danos
materiais contra o Governo do Estado, e melhorar a segurança e qualidade no
trânsito nas duas rodovias, é importante uma ação efetiva do Governo para a
solução do problema. A rodovia SC-417 precisa de um recapeamento permanente
em determinados pontos, pois a base da rodovia está comprometida. A princípio, são
apenas trechos entre o município de Garuva e o entroncamento de acesso a Itapoá
que necessitam de ações emergenciais. Já a rodovia SC-416 é uma rodovia recém
inaugurada e que precisa de acompanhamento principalmente nos períodos
chuvosos.
Por fim, destaca-se a importância das duas rodovias para o adequado
funcionamento do Porto Itapoá e da movimentação de cargas de contêineres no
referido trecho. É uma via de valor estratégico para a arrecadação estadual,
especialmente do ICMS gerado na movimentação da cargas. E que a segurança dos
cidadãos, trabalhadores e turistas, deve ser garantida pelo Governo Estadual nas
rodovias SC-417 e SC-416.
É a Moção.
Câmara Municipal de Itapoá/SC, em 29 de maio de 2015.
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ANEXO

Figura 01. Vista aérea das rodovias SC-417 e SC-416, bem como do acesso ao Porto Itapoá.
Fonte: ACQUAPLAN – RIMA DO PORTO ITAPOÁ.
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