
REQUERIMENTO Nº 00001

Câmara Municipal SJCampos
Sec. Expediente
Protocolo:

Requer à Câmara Municipal de São José dos
Campos que oficie a Concessionária CCR Nova
Dutra, sobre a possibilidade de fazer um
levantamento de  número de acidentes envolvendo
animais de grande porte ocorridos na Rodovia
Presidente Dutra, no trecho em que corta as 16
cidades do Vale do Paraíba –entre Queluz e
Jacareí.

Senhora Presidente

Requeiro, nos termos regimentais da lei, que oficie a CCR Nova Dutra sobre o levantamento de
dados de acidentes ocorridos no período de 1º de janeiro de 2014 a 15 de outubro do mesmo
ano. Requeiro ainda informações sobre o mesmo tipo de acidente no ano de 2013.
Peço informações também sobre o número de vítimas e se houve registros de mortes.

Justificativa: Devido a um acidente automobilístico causado pelo surgimento inesperado de um
animal de grande porte na Rodovia Dutra ocorrido comigo, vereador Tonhão Dutra, considero
importante o levantamento dos dados para reforçar o pedido de maior fiscalização na rodovia,
além de novos investimentos na construção de marginais, o que poderá garantir maior
segurança ao usuário da rodovia.
No meu entendimento, é evidente a falha na prestação do serviço pela concessionária, que é a
responsável pela adequada e segura trafegabilidade na via.
Em 10 de outubro de 2014, eu, Tonhão Dutra trafegava pela rodovia, próximo a Caçapava,
quando fui surpreendido por uma vaca na pista ocasionando o acidente. Sofri lesões leves na
boca e no supercílio, além de dores fortes de cabeça. O acidente ocorreu às 21h40.

Destaco que a Nova Dutra como prestadora de serviços públicos, deve ser responsabilizada por
atos como esse.

A relação estabelecida entre a concessionária da rodovia e o usuário da estrada é de consumo, o
que determina o reconhecimento da responsabilidade objetiva pelo fato do serviço. Cabe à
concessionária fornecer serviços adequados, eficientes e seguros.

Ciência(s): 1) DR. ASCENDINO MENDES, Diretor-Presidente, NOVADUTRA -
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A, Rod. Presidente Dutra , km
184, CAIXA POSTAL 183, Morro Grande, 07500-000, Santa Isabel - SP ; 2) TEREZINHA DE
ALMEIDA, Gerente de Jornalismo, TV VANGUARDA PAULISTA - REDE GLOBO, Av.
Dep. Benedito Matarazzo , 9403, Jd. Augusta, 12216-580, São José dos Campos - SP ; 3)
FERNANDO MAURO MARQUES SALERNO, Diretor, JORNAL "O VALE", Rua Santa
Clara , 417, Vila Adyana, 12243-630, São José dos Campos - SP ; 4) Beatriz Rosa, Setor de
imprensa/TV, CÂMARA DE SJCAMPOS, Rua Des. Francisco Murilo Pinto, 33, A/C
Gabinete, Vila Santa Luzia, 12209-535, São José dos Campos - SP.

Plenário "Mário Scholz", 20 de outubro de 2014

Ver. TONHÃO DUTRA - PT
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