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REQUERIMENTO Nº.  021/2015 

“Placas Indicativas do Mosteiro Sagrada Face às Margens da Via Dutra” 

 

O vereador é um importante agente político do município, pois deve representar os 

interesses legítimos de todos os setores organizados e, enfim, de toda a sociedade. Assim sendo, 

requeiro à Mesa, após ouvir o Plenário, que o Exmo. Senhor Ascendino da Silva Mendes, Diretor 

Presidente da Concessionária CCR NovaDutra, nosinforme qual a possibilidade de colocar 

Placas Indicativas do Mosteiro Sagrada Face às Margens da Via Dutra, nos dois sentidos? 

Que deste se dê conhecimento ao Senhor Prefeito Municipal, Jonas Polydoro e ao Padre 

Sérgio Henrique Aparecido Cardoso, ocs (Superior da Casa). 

 

Justificativa 

 

A cidade de Roseira recebe peregrinos, notadamente católicos, que ao visitarem as 

cidades de Aparecida e Guaratinguetá, param em nossa cidade para conhecer o Mosteiro da 

Sagrada Face, pertencente à Congregação dos Oblatos de Cristo Sacerdote. O Mosteiro possui 

arquitetura de estilo medieval e uma pintura da Sagrada Face feita pelo fundador da mesma 

congregação, padre Januário Baleeiro de Jesus, que é objeto de oração e devoção de milhares de 

fiéis que por ali passam. 

Devido à importância histórica e religiosa do Mosteiro para o Vale do Paraíba em geral, e 

para Roseira em particular, considero importante a colocação de placas indicativas do Mosteiro 

Sagrada Face às margens da Via Dutra, pois isto contribuirá para aumentar o número de 

peregrinos neste local.  

A cidade de Roseira, é importante salientar, faz parte do “Vale da Fé”, de acordo com o 

projeto apresentado em 2013, na Assembleia Legislativa Paulista, pelo deputado Fernando Capez 

(PSDB), portanto tem sua importância no contexto religioso do Estado de São Paulo. 

Estou repetindo este pedido porque acredito na sua relevância para a cidade, para o 

mosteiro e para os peregrinos que passam pelo Vale do Paraíba.  

Como muito bem destaca em sua página na internet: Empresa socialmente responsável, o 

Grupo CCR investe no desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atua por meio de 

projetos que beneficiam usuários e comunidades. 
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De forma proativa, a companhia busca fomentar o desenvolvimento das regiões em que 

está inserida com o objetivo de diminuir eventuais impactos ambientais e proporcionar 

benefícios sociais aos diversos públicos com os quais se relaciona. 

Dentro dessa perspectiva, espero contar com o apoio e a parceria da CCR e a Prefeitura 

para a realização deste justo pedido.   

Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 02 de março de 2015. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor do Requerimento 

 

 

 

 

 

 

 


