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Assunto: Manifesta Apoio a retomada da obra de pavimentação na Vila da
Glória, em São Francisco do Sul, até o município de Itapoá.
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, com o objetivo de sensibilizar para a
necessária retomada da obra de pavimentação na Vila da Glória, em São Francisco do Sul, até o
município de Itapoá.
Atualmente, o Porto Itapoá está em processo de viabilizar a ampliação do
empreendimento. Além disso, é possível notar um aumento significativo na quantidade de
turistas e veranistas, que frequentam as praias de Itapoá e Vila da Glória nos finais de semana,
feriados e na alta temporada. Esse fluxo de veículos em decorrência do progresso empresarial e
turístico do município de Itapoá demandam ações do Poder Público.
Sendo assim, temos a esperança da conclusão desta ligação rodoviária totalmente
pavimentada até Joinville, em que reduzirá pela metade a distância em relação ao atual percurso.
Após análise e aprovação por unanimidade pelos Excelentíssimos vereadores de
Itapoá, chegouse ao pedido de suma importância ao Governo do Estado de Santa Catarina, com
apelo para Vossa Excelência e para os Excelentíssimos Deputados Estaduais de Santa Catarina,
conforme segue:
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A conclusão da obra de asfaltamento no trajeto da Costa do Encanto é uma
medida estratégica para o desenvolvimento econômico e turístico do Estado de Santa Catarina
em especial dos municípios de São Francisco do Sul, Itapoá, Araquari, Joinville, Garuva e
cidades do litoral paranaense. A rodovia é uma continuação da mesma via denominada Costa do
Encanto e possuí valor estratégico para o desenvolvimento econômico de nosso Estado. Além
dos veranistas e moradores há uma grande quantidade de turistas que utilizam a mesma via de
acesso. A conclusão do asfalto entre a Vila da Glória e Itapoá, proporcionará uma nova dinâmica
de pujante desenvolvimento econômico para todo o litoral norte catarinense e litoral paranaense.
Para exemplificar os problemas de congestionamento da SC417, é possível verificar na
matéria do Jornal A Notícia, do dia 28/12/2014, sob o título “Movimento é intenso nas rodovias
estaduais e federais da região Norte de SC”. A rodovia que dá acesso às praias de Itapoá e
Guaratuba (PR) é a mais congestionada (SC417). As filas de congestionamento são formadas
por automóveis de veranistas e caminhões com destino/origem aos Portos de Itapoá e Paranaguá.
Sobre a conclusão da obra de asfaltamento da Costa do Encanto, tratase de uma
medida necessária para fazer frente ao aumento no fluxo de veículos para o município de Itapoá.
Tal rodovia vai se tornar o acesso principal do Município para os veículos leves e a partir da
perspectiva de forte crescimento econômico e populacional de Itapoá, tornase muito importante
para a continuidade desse crescimento a contrapartida do Estado no oferecimento da conclusão
de tão esperada e necessária infraestrutura adequada para a região.
Assim, como sugestão desta Casa Legislativa, pedimos encarecidamente ao
Excelentíssimo Senhor Governador Raimundo Colombo e ao Excelentíssimo Secretário de
Infraestrutura, para viabilizarem a conclusão da obra de asfaltamento da Costa do Encanto, na
Vila da Glória e Itapoá.
Tal obra será de suma importância para os moradores da Vila da Glória, de Itapoá,
veranistas, turistas, com impacto na economia do nordeste catarinense.
Destacase o grande apreço dos itapoaenses pelo Governo do Estado de Santa
Catarina, caso aconteça a conclusão dessa importante obra e serviço para Itapoá e São Francisco
do Sul, além da grande contribuição para o desenvolvimento econômico ao Estado de Santa
Catarina.
É a Moção.
Câmara Municipal de Itapoá/SC, em 18 de Junho de 2016.
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