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PEDIDO DE INFORMAÇÕES N° 40/2018

Assunto:       Requer informações acerca das providências tomadas pela Administração  Municipal  no que
diz   respeito   à   instalação   da   praça   de   pedágio,   com   cabines   avançadas,   na   Rodovia
Presidente Dutra,  no trecho de nossa cidade.

Considerando   que   os   munícipes   de   Jacareí,   principalmente   os   que

possuem  carros,  continuam  inconformados com  a cobrança do pedágio dos automóveis
com placas deste Município;

Considerando  que,  conforme  publicado  em  mídia  impressa  pelo  jornal
"Folha  de  Londrina",  no  ano 2000,  anexo,  o então  presidente do  Consórcio  Nova  Dutra,

Sr.  Evandro Sarubby,  desmente a existência de planos  para construir um  pedágio entre

São  José  dos  Campos  /  Jacareí  e  muito  menos  a  colocação  de  cabine  estendida  na

entrada da cidade;

Considerando  que  a  mesma  notícia  relata  que  o  Sr.  Evandro  Sarubby

esteve  reunido  com  o  então  Prefeito  de  São  José  dos  Campos,  Emanuel  Fernandes

(PSDB),  para  esclarecer esse assunto  que,  na  época, já  causava  polêmica,  e  confirma
ainda que haveria uma praça de pedágio entre Jacareí e Guararema;

Considerando que a população de Jacareí é contra a cabine estendida do

pedágio, principalmente pela absurda cobrança dos carros com placas de Jacareí, ferindo
o direito de ir e vir dos cidadãos de nosso Município; e

Consiclerando  que  esta  Casa  Legislativa  precisa  analisar  os  termos  do

projeto   do   pedágio   da   Concessionária   Nova   Dutra,   principalmente   sobre   a   cabine
estendida localizada na entrada da cidade,  na Avenida Lucas Nogueira Garcez,

REQUEREMOS   à   Excelentíssima   Senhora   Presidente   desta   Casa,

ouvido  e  aprovado  pelo  Egrégio  Plenário,  cumpridas  as  formalidades  regimentais,  seja

encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o seguinte Pedido de lnformações:

1.      A   atual   Administração   realizou   alguma   ação   para   contestar   a

cobrança do pedágio para os carros com placas de Jacareí?

1.1  Em caso positivo, o que foi feito? Apresentar cópia do documento de

contestação e a referida resposta.
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2.      Tendoem vista que a populaçãoquersabero quefoifeito na época

da construção da cabine estendida de pedágio na entrada de Jacareí, foi tomada alguma

ação, na época, contra o referido projeto?

2.1Em  caso  positivo,   o  que  foi  feito  na  época?  Apresentar  cópia  do

documento de contestação e a referida resposta.

3.      Enviar    os    termos    do    projeto    do    pedágio    de    Jacareí    da

Concessionária  Nova  Dutra sobre a cabine estendida  na entrada da cidade,  na Avenida

Lucas Nogueira Garcez.

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos.
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São José dos Campos,SP, 22 (AE) - 0 presidente do consórcio NovaDutra, que
administra a Via Dutra, Evandro Sarubby

desmentiu hoje a existência de planos para construir um pedágio entre São José dos
Campos e Jacareí - tida como uma das regiões de maior concentração de veículos da
rodovia. Ele esteve reunido com o prefeito de São José dos Campos, Emanuel
Fernandes (PSDB), para esclarecer o assunto que tem provocado polêmica entre os
moradores de ambas as cidades. Porém, confirmou que haverá uma praça de
cobrança entre Jacareí e Guararema.
A NovaDutra pretende construir também um novo pedágio nas proximidades do
entrocamento com a Rodovia D. Pedro até dezembro. 0 pedido com o estudo
técnico já foi enviado para o Ministério dos Transportes e o custo da obra girará
entre RS i7 milhões e 2o milhões. Segundo os levantamento da concessionária, dos
6oo mil veículos que utilizam diariamente a rodovia, apenas so mil pagam pedágio.
Os novos postos seriam uma maneira de diminuir a tarifa.
A empresa pretende conseguir a liberação para construir outros dois pedágios no
futuro, um na região de Pindamonhangaba e outro no vale fluminense, na altura de
Resende. Os técnicos da concessionária estudam a viabilidade da instalação destes
novos postos. Atualmente, a NovaDutra tem quatro praças de cobrança em toda
extensão da estrada, sendo duas em São Paulo e as restantes no Rio de Janeiro. 0
faturamento mensal dos pedágios gira em torno de RS is milhões mensais.

Por Júlio Ottoboni
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