
MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 001/2019 DE 20 DE MARÇO DE 2019 

 

Os vereadores que esta subscrevem, nos termos do Regimento Interno 

desta Casa, propõem a seguinte: MOÇÃO DE REPÚDIO CONTRA O 

CONTRATO DE CONCESSÃO DAS RODOVIAS (SP 284 e SP 425)  

 

Considerando que a pouco mais de sete anos o governo do estado 

conclui as obras de recuperação da SP-284, denominada Rodovia Manilio 

Gobbi (trecho Assis – Paraguaçu Paulista) e Rodovia Prefeito José Gagliardi 

(trecho Paraguaçu Paulista – Quatá). Foram investidos R$ 54,7 milhões nas 

obras, que foram concluídas em dezembro de 2011; 

 

Considerando que a Rodovia Prefeito Homero Severo Lins recebeu 

investimentos de mais de R$ 85,27 milhões para melhorias a pouco mais de 

seis anos entre Quatá e Martinópolis; 

 

Considerando que a pouco mais de um ano o governo do estado 

concluiu a duplicação e modernização da Rodovia Assis Chateaubriand (SP- 

425) cujo investimento chegou a casa de R$ 213,3 milhões; 

 

Considerando que o Governo do Estado de São Paulo está no poder a 

menos de quatro meses e que se quer visitou nossa região na condição de 

governador eleito:  

 

Penso que já pagamos esta conta e que o governo demonstra não 

conhecer a realidade da nossa região, essa atitude penaliza 

consideravelmente o povo do oeste paulista. Pedagiar estas rodovias é 

transferir a responsabilidade que é do governo para a população, que mais 

uma vez sofrerá os impactos diretamente, principalmente a classe 

trabalhadora, estudantes e empresários, os quais terão que suportar mais um 

ônus pelo preço dos serviços em troca da duplicação das rodovias, que mais 



uma vez está sendo empurrado para o povo pagar a conta. Por sermos 

representantes do povo, através da presente Moção de Repúdio, temos a 

obrigação de deixar registrado o descontentamento geral com o recebimento 

dessa notícia, que vai somente agravar a situação das pessoas que necessitam 

diariamente trafegar por nossas estradas, quando essa obrigação seria 

exclusivamente do Governo do Estado. Solicito a Secretaria desta Casa para 

enviar cópia desta moção a Diretoria da Artesp e ao Governador do Estado 

de São Paulo Sr. João Dória. Esta moção segue assinada por mim Marcos 

Rogério Ramello Gazeta e pelos demais vereadores que quiserem assim 

concordarem. 

  

   Sala das Sessões, 20 de março de 2019. 

 

 

Marcos Rogério Ramello Gazeta  

               Vereador 

 


