CÂMARA MUNICIPAL DE PRATÂNIA
- Estado de São Paulo -

MOÇÃO DE APELO
Nº 01/2016

“Moção de Apelo ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado de São Paulo, Geraldo
Alckmin, para que tome as providências cabíveis,
no sentido de suspender a instalação de novas
praças de pedágios na rodovia SP255 antes das
audiências públicas específicas para esta
finalidade, visando a garantia da total
transparência do ato público e possibilitando a
efetiva participação das comunidades dos
municípios servidos pela Rodovia SP255”.

Senhores Vereadores,

Considerando que o Governo do Estado de São Paulo anunciou a
instalação de 25 novas praças de pedágio, sendo quatro em estradas da nossa
região;
Considerando a programação da construção de um pedágio na SP-255,
rodovia João Mellão, no quilômetro 228, entre Pratânia e Avaré e ainda no
quilômetro 167, no trecho entre Barra Bonita e Jaú;
Considerando que constou das matérias veiculadas que a implantação
das novas praças de pedágios ocorrerá antes das obras de duplicação da Rodovia
SP255;
Considerando que não foi realizada audiência pública para definição
dos locais dessas praças de pedágios, valores dos pedágios, bem como valores das
obras de contrapartida;
Considerando que toda cobrança de pedágio antes da definição da
contrapartida da concessionária, em audiência pública, é ilegal;
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Assim, ante o exposto, propomos à Mesa, na forma regimental e
consultado o Egrégio Plenário, que na pauta dos trabalhos da Câmara Municipal
de Pratânia, seja inserida esta MOÇÃO DE APELO ao Exmo. Senhor
Governador Geraldo Alckmin.
Propomos ainda, com as formalidades legais, o encaminhamento de
cópia da presente Moção aos municípios servidos pela Rodovia SP255.

Plenário “Dulvar Corrêa Barboza”, 10 de março de 2016.

Davi Pires Batista
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