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REQUERIMENTO Nº. 007/2011

                        Considerando que é dever do Vereador requerer providências em favor do

bem estar da população, na qual está inserida a segurança e a conservação da passagem das

travessias sob o leito carroçável da Rodovia Presidente Dutra.

                      Considerando que ao longo da Rodovia Presidente Dutra, estão localizadas

inúmeras comunidades, e/ou, localidades, nem todas contempladas com as obras de arte,

pontes,  viadutos  e  passarelas  de  pedestres,  necessárias,  para  que  pedestres  e  veículos

transponham o leito carroçável da referida rodovia com segurança.

                         Considerando que a estrutura da Rodovia Presidente Dutra, é dotada de

inúmeras passagens subterrâneas, na ocasião conforme informações de populares serviam

para escoamento das águas e para a passagem de gado, o que ainda acontece nos dias de

hoje, porém que, dada à ocupação demográfica ao longo da rodovia, tem servido para a

passagem de pedestres e veículos de pequeno porte.

                       Considerando que algumas dessas passagens, que hoje são utilizadas para

transposição da rodovia, de forma segura, sem risco para o tráfego de veículos, conforme

acontecia  no  passado,  através  de passagens  de nível,  são desprovidas  da infra-estrutura

necessária e conservação, muitas vezes solicitadas as Prefeituras Municipais, sendo estas

passagens,  de  domínio  federal  e  estando  em  tese,  sob  a  administração  e  operação  de

concessionárias.

                         Considerando que no ano de 2010, o Conselho Comunitário dos Direitos

Civis  de  Roseira,  solicitou  por  escrito,  através  do escritório  da  ANTT  em  Roseira,

encaminhada  em  mãos  pelo  seu  Presidente,  informações  sobre  a  competência  para  a

realização de melhorias e serviços de conservação, não obtendo resposta até esta data.

                         Considerando que, esta infra-estrutura, passagens subterrâneas, já existentes,

que permite a passagem de veículos de pequeno porte e pedestres, atenua a falta de viadutos

e  passarelas,  na  quantidade  suficiente  para  atender a  demanda,  face  ao  crescimento

populacional da região do Vale do Paraíba.  

                         Considerando que, em Roseira, temos 02 (duas) passagens, uma em

condições insatisfatórias, próximo a uma Faculdade, que recebe inúmeros acadêmicos de

cidades  da  região  e  que  dela,  passagem,  se  vale  para  chegar  à  faculdade,  e  outra,

pavimentada  e  melhor  conservada,  que  tem  servido  a  população  local,  e,  os  próprios
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usuários da Rodovia Presidente Dutra, em operações de retorno e acesso, sentido Rio de

Janeiro.  

                         Pelas considerações mencionadas, requeiro a Mesa Diretora, depois de

Ouvido  o  Plenário,  que  o  EXMO  SR  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Roseira,

encaminhe  o  presente  requerimento  ao  ILMO  SR Presidente  da  ANTT através  do  seu

escritório em Roseira,  solicitando informações sobre a competência e a responsabilidade

pela conservação e melhoria das condições das passagens sob o leito da Rodovia Presidente

Dutra em Roseira.  

                         Que se dê conhecimento por escrito, ao EXMO SR Prefeito Municipal de

Roseira,  a Direção da Faculdade de Roseira, FARO, ao ILMO SR Diretor do Jornal “O

APARECIDA” e ao ILMO SR Diretor do Departamento de Jornalismo da Rádio Aparecida,

para conhecimento público.   

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de Fevereiro de 2011.
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