
 

 

 

 

 

 

Indicação nº 2582, de 2019 
 

Indica ao Sr. Governador, que em conjunto aos órgãos 
competentes, determine a elaboração de estudos e adoção de 
providências, quanto a manutenção de diversas rodovias estaduais. 

 

 

Autoria: Deputada Adriana Borgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RGL Nº  5916/2019



 
 

 
INDICAÇÃO Nº 2582, DE 2019 

 

INDICO, nos termos do artigo 159 do Regimento Interno, 
ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, que em conjunto aos órgãos 
competentes, determine a elaboração de estudos e adoção de providências, 
quanto a manutenção como segue,  da Rodovia Amador Bueno da Veiga SP-
62, entre o KM 137 ao KM 144, que liga as cidades de Taubaté  e 
Pindamonhangaba do Estado de São Paulo.  

• Recapeamento, altura do KM 137 (jardim Gurilândia 
– Taubaté/Flor do Vale – Tremembé) ao KM 140 (Jardim Araretama/Cidade 
Jardim – Pindamonhangaba); 

• Sinalização Vertical e Horizontal, altura do KM 137 
(jardim Gurilândia – Taubaté/Flor do Vale – Tremembé) ao KM 140 (Jardim 
Araretama/Cidade Jardim – Pindamonhangaba); 

• Limpeza e reestruturação, altura da ponte sobre Rio 
Una, divisa de Pindamonhangaba e Tremembé; 

• Construção de Galerias pluviais, em toda extensão 
da Rodovia; 

• Duplicação/Alargamento de trevo, altura do KM138, 
de frente ao presídio CPP Edgard Magalhães Noronha de Tremembé e 
adjacentes; 

• Instalação e melhoria de iluminação em toda 
Rodovia em questão. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Em atendimento ao Sr. Ismael Marques Nogueira, usuário 
da Rodovia aqui supracitada, solicitou providência quanto a manutenção e 
melhoria da via, onde atualmente encontra-se em péssimo estado de 
conservação, trazendo riscos aos usuários. Ainda salienta que conforme 
protocolo 997325, via Ouvidoria do DER, responsável pela gestão da Via, 
obteve uma resposta insatisfatória, sem previsão exata de manutenção. 

Vale salientar, que foi publicado em noticiários da Região, 
obra de revitalização do trecho urbano da rodovia SP-62. As primeiras 
intervenções aconteceriam na pista sentido Quiririm, no trecho da avenida 
Carlos Pedroso da Silveira com a avenida dos Imigrantes (em frente ao Samu). 
Segundo a prefeitura, o período de intervenções nesse trecho é de 
aproximadamente de 30 dias. O trecho da rodovia a receber as melhorias vai 
do distrito de Quiririm até as proximidades do viaduto da avenida Charles 
Schneider. São 6,3 quilômetros de extensão, entre o km 123,7 e km 130, 



 
 

englobando as avenidas Carlos Pedroso da Silveira, Charles Schneider e 
Emílio Amadei Beringhs. O convênio tem prazo de 19 meses. Metade do valor 
é de responsabilidade da prefeitura e a outra metade foi viabilizada por meio de 
emendas parlamentares junto ao governo do Estado. 

 

Na expectativa da atenção do Exmo. Sr. Governador, sua 
equipe e órgão correspondente, solicitamos a apreciação desta, e nos 
deixamos a disposição pata quaisquer esclarecimentos, e ainda aproveitamos 
a oportunidade para apresentar os protestos da minha estima e consideração. 

 

Sala das Sessões, em 14/08/2019. 

 

a) Adriana Borgo 


