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REQUERIMENTO Nº. 017/2011

                        Considerando que é dever do Vereador requerer providências em favor do

bem estar  da  população,  na qual  está  inserida  a  segurança  do  tráfego  de veículos  pela

Rodovia Estadual SP-62, que liga Roseira – Aparecida, Roseira – Pindamonhangaba. 

                         Considerando que as defensas metálicas, colocadas na cabeceira do viaduto

sobre a linha férrea, sentido Roseira x Aparecida, fixado em suportes de madeira, que se

deteriorou com tempo, ficando as defensas soltas, perdendo a sua eficácia na prevenção de

acidentes, precipitação de veículos, conforme ocorria antes da sua instalação pelo DER.

                         Considerando que na referida Rodovia, sentido Aparecida x Roseira, por

onde passa uma tubulação para escoamento da água, de um lado para o outro da referida via,

devidamente sinalizada pelo DER, em razão da erosão no local,  que, suprimiu parte do

acostamento, por onde transita inúmeros romeiros, em direção à cidade de Aparecida, para

pagamento de promessas, bem como cidadãos Roseirenses que utiliza a referida via para

realizar  as  suas  atividades  cotidianas,  trabalho  e  outras  obrigações,  sendo  os  mesmos

pedestres e ciclistas, ficando obrigados a se desviar para o leito carroçável dos veículos, com

risco para a própria segurança e dos usuários da via.

                         Considerando que, se verifica ainda, que alguns pontos de excesso de

umidade,  provocam  a  elevação  do  leito  carroçável  da via,  obrigando  em  algumas

circunstâncias,  os veículos,  a  desviar  do ponto de elevação,  pela  contramão de direção,

colocando em risco a própria segurança e de outros usuários.

                          Considerando que, os reparos realizados pela empresa responsável, resultado

de observação, nem sempre retiram o excesso, e/ou, acumulo de asfalto, se limitando a tapar

o buraco com massa asfáltica, que também deve merecer uma atenção especial no preparo do

solo, para que o material tenha a aderência necessária e, não se solte em pouco tempo depois

do reparo realizado.

                         Considerando que, a cabeceira de uma ponte sobre o Ribeirão dos Pombos,

encontra-se em desnível,  também provocando  o desvio de ciclistas e  veículos,  já  tendo

ocorrido acidente no local, com vitima fatal.

                         Considerando expediente recebido pelo Conselho Comunitário dos Direitos

Civis, da Direção do DER, informando providências, para a reconstrução de redutores de

velocidade, no bairro do Veloso, no bairro do Barretinho e no bairro do Pedro Leme, por
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onde inúmeras pessoas realizam a travessia da referida via, de uma forma especial crianças e

idosos.     

                    Pelas considerações mencionadas, requeiro a Mesa Diretora, depois de Ouvido o

Plenário, que o EXMO SR Presidente da Câmara Municipal de Roseira, requeira ao ILMO

SR Diretor do DER em Taubaté;

• Providências para fixação das defensas na cabeceira do viaduto sobre a linha

férrea, de preferência, fixadas em suportes metálicos.

• Realização de serviços na saída da canalização, que apresenta erosão, de forma

a recuperar o acostamento e, evitar a sua expansão.

• Realização de serviços para supressão do desnível da cabeceira da ponte sobre

o Ribeirão dos Pombos que passa pela rodovia.

• Reconstrução de redutores de velocidade, nos bairros do Veloso, do Barretinho

e do Pedro Leme, que foram retirados pelo DER, para maior segurança da

travessia da via estadual, a exemplo do que ocorre no trecho que passa pelo

Distrito de Moreira César e na via de acesso às indústrias.

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

Roseira, MD Marcos de Oliveira Galvão, 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, 21 de Fevereiro de 2011.
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