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Considerando que é um dos papéis do vereador é ajudar o executivo no cumprimento dos 

seus deveres com a nossa população.

 Considerando que alguns dos nossos Nobres Vereadores inclusive eu já entramos com 

requerimentos junto ao executivo para tomar atitudes administrativas para que a nossa conhecida 

“passagem  sob”  a  Rodovia  Presidente  Dutra  no  bairro  da  Roseira  Velha  no  município  de 

Roseira/SP, tivesse sempre a sua conservação em dia.

 Considerando que recebemos há algum tempo atrás uma carta da Concessionária Nova 

Dutra dizendo que no referido local não é de competência da Administração local cuidar desse 

trecho, pois para Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) esse trecho que liga os 

bairros do Pasin,  em Roseira Velha para quem está indo sentido o bairro do Veloso não faz parte 

do trecho que a  ANTT e a  Concessionária  Nova Dutra  dizem não existir  oficialmente  para 

ambas. Sabemos também que o referido local é de extrema importância para nossos munícipes, 

portanto a ANTT juntamente com a Empresa Nova Dutra poderia estar melhorando o pavimento 

desse trecho através da colocação de fresa no referido local para a manutenção do mesmo. 

  E  pelos  considerandos,  requeiro  à  Mesa,  depois  de  ouvido o  Plenário,  que  o  senhor 

Prefeito Municipal Marcos de Oliveira Galvão, possa estar também enviando um ofício para que 

a ANTT e a Concessionária Nova Dutra, para que ambas possam estar cuidando do trecho que 

dizem que o executivo não pode estar fazendo melhoria no local, ou mesmo fazendo através de 

parceria junto à Nova Dutra a liberação para que a manutenção do referido trecho seja feito pela 

Prefeitura Municipal,  que hoje além de ser passagem para nossa população é também muito 

utilizado pelos alunos da FARO (Faculdade de Roseira). Trata-se de um pedido antigo e de toda 

a população principalmente dos moradores dos bairros de Roseira Velha e do Veloso.

 Que desta se dê conhecimento e envio uma cópia do Requerimento ao Exmo. Presidente 

da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ao Exmo. Presidente da Concessionária 

Nova Dutra, ao jornalista Artur Marques do jornal “O Aparecida”, ao jornalista Cabral do Jornal 

“Comunicação Regional” para conhecimento público.
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Plenário vereador João Caltabiano, 25 de abril de 2011.
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