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OFiCIO N° 009/2022 

Camara Municipal de Urania/SP, 21 de  fevereiro  de 2022.  

Ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Infraestrutura, 
TARCÍSIO GOMES DE FREITAS  

DAVID  RODRIGUES MENESES, Vereador da Câmara Municipal de Urânia/SP, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas, vem respeitosamente â ilustre presença de Vossa Excelência informar e 
solicitar o que segue: 

Prezado Ministro, 

Como é sabido desde o inicio do século XX, as ferrovias passaram a exercer um importante papel para o 
desenvolvimento econômico do Brasil e, não diferente, diversas cidades do interior paulista nasceram e se 
desenvolverem impulsionadas pelos benefícios advindos das linhas férreas. Neste contexto, se insere a cidade de 
Urania/SP, que é imensamente agradecida aos benefícios trazidos pela ferrovia que a transcende. 

Porém, infelizmente, hoje tem sido motivo também de medo, tensão e prejuízos para a população, uma vez 
que desde a sua criação, não há um viaduto para transpor essa linha férrea. 

Acontece Ministro, que com o passar dos tempos, a atividade ferroviária em nossa região cresceu de forma 
exorbitante. As composições cada vez maiores e mais robustas, com até dois andares, trafegam diversas vezes ao dia 
em meio ao nosso município. 

A historia da nossa cidade é dotada de diversos acidentes envolvendo o trem, onde várias pessoas perderam 
suas vidas ou ficaram gravemente feridas. 

Como dito acima, com o intenso trânsito das gigantescas composições ferroviárias em vários momentos 
durante o dia, o deslocamento de um lado para o outro da cidade acaba sendo impedido, não raras as vezes por cerca 
de mais vinte minutos em cada passagem. 0 caso se agrava quando o citado impedimento se da para ambulâncias, 
viaturas policiais, e demais situações de emergência do dia a dia. 

Assim Excelência, tendo em vista a existência de relatos sobre um projeto para construção de um viaduto a 
cargo da empresa concessionária, venho pedir encarecidamente que este Ministério faça gestão junto à Rumo Malha 
Paulista S.A, solicitando informar o que segue: 

a) Existe algum projeto para a construção de um Viaduto sobre a linha férrea em Urânia/SP? 
b) Em caso positivo, qual data prevista para dar inicio a execução do projeto? 
c) Em caso de existir um projeto, em que estágio se encontra e qual a previsão de conclusão? 

Aproveitando o ensejo, solicito respeitosamente a Vossa Excelência que sejam envidados esforços deste 
Ministério, no sentido de ajudar a cidade de Urânia/SP a resolver este problema que tanto tem causado aflição a sua 
população. 

As respostas dos questionamentos podem ser encaminhadas diretamente à Câmara Municipal de Urania/SP, 
aos cuidados deste subscritor, localizada na Avenida Presidente  Kennedy,  n° 1474, Centro, Urânia/SP, CEP 157600-
000, ou através do endereço eletrônico davidrodmen@yahoo.com.br. 
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