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REQUERIMENTO Nº 160/09

Considerando que por várias legislaturas a edilidade roseirense vem insistindo na solicitação 

de asfalto no acostamento da rodovia SP 62, entre as cidades de Roseira e Aparecida.

Considerando que o citado trecho é muito utilizado por pedestres e ciclistas, onde muitos 

acidentes fatais já ocorreram devido as condições que a torna intransitável pelos buracos, lama e 

mato em seu leito, obrigando ao cidadão dividir o leito carroçável com os veículos, tornando assim 

eminente o risco de acidentes.

Considerando que é importante ressaltar que o referido trecho faz parte do “Caminho da Fé”, 

muito utilizado por romeiros que vão cumprir  suas promessas na cidade de Aparecida,  além de 

muitos cidadãos roseirenses que residem nos bairros de sua proximidade.

Pelos considerandos, requeiro, ao Exmo. Senhor Dr. José Serra, DD. Governador do Estado 

de São Paulo, estudos para viabilização do asfalto no acostamento da rodovia SP 62, no trecho 

acima mencionado.

Ressalto ainda, através do mesmo, a necessidade de recapeamento da citada rodovia entre o 

trecho que compreende as cidades de Pindamonhangaba e Roseira que se encontra em mau estado 

de  conservação,  onde  operações  tapa  buracos  não  estão  resolvendo  o  problema  devido  a 

precariedade em que se encontra o asfalto.

Que deste se dê conhecimento ao Diretor Regional do DER, senhor Jorge Jobram, ao Dep. 

Est. Luís Carlos Gondim, as Associações de Bairro do município e ao jornalista Artur Marques do 

Jornal O Aparecida.

Plenário vereador João Caltabiano, 19 de outubro de 2009.
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