
 

 

     

REQUERIMENTO Nº 56/09 

Considerando que a Concessionária Nova Dutra, tem realizado muitas 

melhorias, proporcionando melhores condições de tráfego aos usuários. 

Considerando que a intenção da empresa é de respeitar todos que utilizam a 

Rodovia Presidente Dutra, dando a elas maior segurança. 

 Considerando que Roseira, cada dia que passa vem crescendo continuamente e 

aumentando o número de pessoas que precisam se locomover até as margens da citada 

rodovia, atravessá-la para embarcar e desembarcar.  

 Considerando que em Roseira já aconteceram acidentes fatais, principalmente 

em dois locais de travessia, os quais nos chocaram e hoje, observando o trabalho desta 

empresa esperamos que possam cada dia mais melhorar esta rodovia, proporcionando 

assim, maior segurança a todos. 

 Pelos considerandos requeiro à Mesa, após ouvir o Plenário, que solicite ao 

senhor Maurício Soares Negrão, Presidente da conceituada empresa Nova Dutra, a 

construção de duas passarelas, sendo uma nas proximidades do km 78, para atender a 

população do bairro de Roseira Velha, uma vez que o bairro não é atendido por linhas 

de ônibus intermunicipais e as pessoas são forçadas a embarcar e desembarcar às 

margens da rodovia Presidente Dutra, necessitando fazer a travessia, colocando em risco 

suas vidas e, a outra, na entrada do município de Roseira, que dá acesso a rua Dom 

Epaminondas, para atender as pessoas que retornam de São Paulo, de São José dos 

Campos e os estudantes que retornam de Taubaté, desembarcam e necessitam também 

fazer a travessia, com os mesmos riscos acima citados.  

 Que deste se dê conhecimento ao senhor Prefeito Municipal Marcos de Oliveira 

Galvão, para que reforce este justo pedido. 

 Plenário vereador João Caltabiano, 16 de março de 2009. 
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