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REQUERIMENTO 0777/2021
Requeiro à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o Plenário, que seja oficiado à CCR/SPVIAS
e a ARTESP - Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo e do DD.
Governador do Estado de São Paulo, DD. Secretário de Desenvolvimento Regional do
Estado de São Paulo, sobre a possibilidade de fazer terceiras faixas na Rodovia
Francisco Alves Negrão – SP 258, de Capão Bonito a Itararé.
JUSTIFICATIVA
É sabido que o município de Itapeva, capital dos minérios é a sede da 16ª Região
Administrativa do Estado de São Paulo (Sudoeste Paulista) e por ela passa a Rodovia
Francisco Alves Negrão – SP 258, a qual de Capão Bonito a Itararé, a mesma não é duplicada
e tem poucas faixas adicionais. Vale-nos mencionar que referida rodovia está sob a concessão
da CCR e que nessa extensão, existem 02 (duas) praças de pedágios. Com a colocação de
terceiras faixas em sua extensão, acredita –se que diminuirá acidentes e pode melhorar o
desenvolvimento da região, voltando os olhares e interesses das grandes empresas que
poderá se instalar nos municípios para geração de emprego e renda, desenvolvendo as
cidades. O município de Itapeva, foi recentemente apontado como sendo o maior produtor de
soja do Estado de São Paulo, possuindo o segundo maior espaço territorial do Estado. Além da
grande produção de soja, podemos destacar grãos em geral, madeira de reflorestamento,
minérios e possui forte potencial agropecuário. Porém, até o presente momento, não houve a
duplicação da referida rodovia, o que vem criando barreiras para o desenvolvimento da região,
então pede-se no mínimo algumas terceiras faixas, promessa feita pelo Governador João Doria
em seu discurso em campanha no Município de Capão Bonito. Sem mais para o momento,
renovo nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração.
Palácio Vereador Euclides Modenezi, 30 de julho de 2021.
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