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REQUERIMENTO Nº 027/2014 

Considerando que a Rodovia SP 62, que passa pelo nosso município, denominada 

Caminho da Fé, por dar acesso ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, é muito 

utilizada por romarias a pé e a cavalo, e também por moradores de nossa cidade que residem 

nos bairros próximos a ela. 

Considerando que a citada rodovia não dispõe de acostamento asfaltado, onde o leito 

carroçável é dividido entre os usuários e veículos, tornando o trecho propício a acidentes 

como já ocorreram, inclusive com vítimas fatais. 

Considerando que nós vereadores somos cobrados ainda sobre a necessidade do 

recapeamento entre Pindamonhangaba e Aparecida que não se encontra em bom estado de 

conservação, devido a tantos remendos existentes e também pelo seu tempo de uso. 

Considerando que em resposta ao Requerimento nº 059/2013, fomos informados de 

que a licitação para o início das obras estava prevista para ser realizada no segundo semestre 

de 2013. 

Considerando que acreditamos no trabalho do Governo do Estado que muito fez e tem 

feito pelo nosso município como recentemente contemplou nossa cidade com dois micro 

ônibus, um caminhão, creche em construção, dentre outros, importante ressaltar que o 

Governo do Estado tem contado sempre com o apoio da população roseirense que agradece 

pelo carinho e atenção que o município tem recebido. 

Pelos considerandos, requeiro, após ouvir o Plenário, ao Exmo. Dr. Geraldo Alckmin, 

DD. Governador do Estado de São Paulo, a viabilização do acostamento da SP 62, entre a 

cidade de Roseira e Aparecida o qual corresponde aproximadamente 5 km, e o recapeamento 

da mesma rodovia entre Pindamonhangaba e Aparecida. 

Que deste se dê conhecimento ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro e 

ao Exmo. Senhor Dep. Estadual Luiz Carlos Gondim. 

   Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de abril de 2014. 
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