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Moção Nº 001/2020 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Agrolândia, Estado de 

Santa Catarina. 

 

 

Apresento a V.Exa., nos termos do art. 157 do Regimento Interno, a presente 

Moção de Apelo, a ser encaminhada ao DEINFRA, solicitando providências para evitar 

transtornos na Rodovia SC-112, 

 

Considerando: 

1 – Que a rodovia serve para a mobilidade entre centros urbanos; 

2 – que por esta rodovia circulam veículos de passeio, passageiros e cargas; 

3 – que, para que haja normalidade no fluxo de veículo, a rodovia precisa estar em boas 

condições de trafegabilidade; 

4 - que a rodovia SC-112, no segmento entre Trombudo Central e Agrolândia, tem próximo à 

divisa destes municípios, e dentro do território do município de Agrolândia, mais 

precisamente na localidade Barra do Tigre, dois pontos vulneráveis. 

5 – que prevenir é melhor que remediar; 

6 - que os pontos vulneráreis situam-se: A) – na curva da citada rodovia, no bueiro de 

travessia do Ribeirão do Tigre,   e B) -  próximo às empresas AWK e Serraria Letzow, onde o 

rio Trombudo  chega mais próximo da rodovia; 

7 – que o rio Trombudo, no lugar citado na consideração “6 – A)”, faz uma curva, e na 

ocasião de enxurradas, o volume, velocidade e a força d’água, do mesmo, causa erosão em 

sua margem direita, aproximando-se, o rio Trombudo, cada vez mais da rodovia, no 

mencionado ponto; 

8 – que, se o asfalto da rodovia ceder, como em pequena parte já cedeu, no ponto 

consideração “6 – A”, o trânsito na mesma será comprometido, senão até inviável, o que 

trará transtornos imensuráveis aos municípios de Agrolândia, e por extensão, Atalanta -  cujo 

acesso asfaltado passa por esta rodovia;  

9 – que o DEINFRA é o órgão governamental responsável e competente pela manutenção e 

conservação desta rodovia;  
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Solicitamos máxima urgência, deste órgão governamental, para que analise as mencionadas 

situações e tome as medidas cabíveis e necessárias para evitar transtornos no trânsito dos 

citados trechos da SC-112.  

 

Plenário Vereador Emil Jansen 

Agrolândia, em 31 de janeiro de 2020. 

 

 

 

Ingo Piske 

Vereador Autor 
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