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Foi realizada na manhã do dia 21 de outubro de 2019, no 
auditório da Braz Cubas Educação, em Mogi das Cruzes, uma audiência pública convocada 
pelo Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Agência de Transporte do Estado 
de São Paulo (ARTESP), onde foram definidas algumas ações que serão tomadas com 
relação à Rodovia Mogi-Bertioga e a rodovia Mogi-Dutra. 

Dentre essas propostas, uma das intenções do Governo do 
Estado de São Paulo e da ARTESP, apresentada em seus projetos, é a instalação de uni 
pedágio na Rodovia Mogi-Dutra (SP-88), junto ao quilômetro 45, conforme confirmado pelo 
Sr. Giovanni Pengue Filho — Diretor-Geral da ARTESP. 

A construção da praça de pedágio no referido trecho da ligação 
rodoviária Mogi das Cruzes -Via Dutra é uma proposta única e exclusiva da Agência de 
Transportes do Estado de São Paulo (ARTESP), que estabeleceu uni plano de concessão 
para a iniciativa privada de uma série de estradas estaduais, a maioria delas localizadas no 
litoral da Baixada Santista e no caminho para o Litoral Norte. 

A partir desse anúncio a Câmara Municipal, a Prefeitura 
Municipal e a população mogiana em geral vêm se manifestando contra a instalação de um 
pedágio naquele local; pois, entendemos que a cobrança de pedágio na Mogi-Dutra não 
contribuirá com o desenvolvimento de nosso Município e causará um impacto negativo na 
economia c em vários setores que utilizam essa via para escoar os seus produtos 

Os moradores de Mogi das Cruzes e região, nunca tiveram 
melhorias naquela região, ao contrário, são totalmente esquecidos pelo Governo Estadual e 

- completamente isolados, não há no local nenhuma infraestrutura adequada à sociedade. 

A estrada Mogi-Dutra foi construída na década de 1970, todos 
os custos para essa importante via de ligação rodoviária foi da Prefeitura Municipal de Mogi 
das Cruzes, não tivemos apoio nenhum do Governo Federal e a posta atualmente para 
justificar que o pedágio será benéfico para a cidade é a du ação de apenas um pequeno 
trecho da estrada. 
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Devemos, portanto, reconhecer urgentemente a necessidade de 
realizarmos novos estudos para outras soluções para a rodovia Mogi-Dutra, mais viáveis e 
que não penalizem a população. 

Lamentamos profundamente a solução apresentada pela 
ARTESP e Governo do Estado e, esperamos realizar um diálogo aberto com a finalidade de 
sensibilizar as autoridades competentes para que possam construir mecanismos capazes de 
abolir, de uma vez por todas, com a infeliz ideia de implantar um pedágio na Mogi-Dutra. 

Assim, diante de toda a explanação, apresento o presente 
trabalho para constituição de uma Comissão Especial de Vereadores, no sentido de que a 
Câmara Municipal possa proceder a estudos e diligenciar junto à Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo (ARTESP) e ao Governo do Estado de São Paulo, manifestando o 
repúdio da população mogiana referente ao projeto de instalação de pedágio na Rodovia 
Mogi-Dutra; rogando por novos estudos que possam melhorar as condições da rodovia 
naquela região, mas que, nunca penalizem a população com a cobrança de alguma tarifa. 

Portanto, são essas as razões que nos levam à apresentação do 
Projeto de Resolução, aguardando que o mesmo receba o beneplácito do ínclito Plenário. 

Sala das Sessõek, em 11,44er de 2021. 
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, Vereador — PSDB 
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(Dispõe sobre constituição de Comissão 
Especial de Vereadores e dá outras 
providências). 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES RESOLVE: - 

Art. 1° - Fica constituída uma Comissão Especial de 
Vereadores, nos termos do artigo 54, da Resolução n.° 005/2001 (Regimento Interno), 
composta por 03 (três) Membros, com a finalidade específica de proceder a estudos e 
diligenciar junto à Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) e ao Governo 
do Estado de São Paulo, manifestando o repúdio da população mogiana referente ao projeto 
de instalação de pedágio na Rodovia Mogi-Dutra; rogando por novos estudos que possam 
melhorar as condições da rodovia naquela região, mas que, nunca penalizem a população 
com a cobrança de alguma tarifa. 

Art. 2° - O prazo de funcionamento da Comissão Especial a 
que se refere o artigo anterior será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da 
publicação desta Resolução. 

Art. 30 - As despesas decorrentes com a execução desta 
Resolução correrão à conta das dotações próprias consignadas no Orçamento atribuído à 
Câmara Municipal. 

Art. 4" - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Sessões, em 11 de maio de 2021. 

MAU O D ASSIS MARGA -
Vereador — PSDB 
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COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORCAMENTO 

Projeto de Resolução n° 012/2021 

Iniciativa de autoria do Nobre Vereador: Mauro de Assis Margarido 

Proposição: constituição de Comissão Especial de Vereadores, com a finalidade específica de 

proceder estudos e diligenciar junto à Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) 

e ao Governo do Estado de São Paulo, manifestando o repúdio da população mogiana 

referente ao projeto de instalação de pedágio na Rodovia Mogi-Dutra 

Na sua justificativa, o Nobre Autor expõe as razões que o motivou a apresentar 

referida matéria ao crivo do Egrégio Plenário. 

A Comissão Permanente de Justiça e Redação, em breve relatório de folhas 04, 
conclui pela normal tramitação da proposta, face a ausência de óbices jurídicos. 

Após análise detalhada da matéria, sob a ótica desta Comissão Permanente de 
Finanças e Orçamento, estando ausentes os óbices de natureza financeira, é o parecer pela 
normal tramitação do Projeto de Resolução n° 012/2021 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda 

PEDR 

TOS 

I 

JOSE FRANCINARIO V. DE MACEDO 

Membro 

URA 

Presidente-Relator 

EDUARDO '141ROSHI OTA 

Mem 

MARCOS PAULO TAVARES FURLAN 

Membro 
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Gabinete do Vereador 
Mauro de Assis Margarido 

Mogi das Cruzes, 28 de junho de 2021 

Senhor Presidente, 

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência, com base no artigo 
153, § 10, da Resolução n° 5, de 23 de abril de 2001 (Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes), a retirada do Projeto de Resolução n° 12/2021, de minha 
autoria, de Constituição de CEV — com a finalidade especifica de proceder estudos e 
diligenciar junto à Agência de Transportes do Estado de São Paulo (ARTESP) e ao 
Governo do Estado de São Paulo para a não instalação da praça de pedágio prevista 
para a Rodovia Mogi -Dutra. 

Atenciosamente 

MAURO DE ASSIS MARGARIDO 
Vereador — PSDB 

Ao 
Excelentíssimo Senhor 
Vereador OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes - SP 

Com base base no §10 do artigo 153 do 
Regimento Interno defiro o solicitado. 
À Secretaria Legislativa para as 
providências cabíveis. 

G.P., em 09 de agosto de 2021. 
1

Otto Fábio Flores de Rezende 
Presidente da Câmara 


