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Requerida: Prefeito Municipal de Andradina

Assunto: informar sobre estudos e providências para melhora o transito de veículos e pedestres,
bem çomo construção de u¡n ¡gyo trevo, da fua Bandeirantes com a rodov[a SP-563 Gal. Euclides
de Oliveira Figueiredo, rota única de acesso à região urbana do Jardim Santa Cecíiia, atualmente
em desenvolvimento e com grande população.

JUSTIFICATIVA
O vereador Hernani da Bahia

foi procurado por diversos munícipes, em especial

o

, residentes na região do Jardim Santa Cecília, composta por este e Jardim Bela
Vista, Residencial Quinta dos Castanheira (2 módulos), Residencial Água Viva, Jardirn
Bandeirantes, munícipes que reclamam das dificuldades de acesso à esta região urbana em
Sr. Odair Carlos

expa nsã o.
É fato conhecido que a regiäo do Jardim Santa Cecília é seB¡reda dg r:estante da
pela
cidade
"Rodovia da lntegração" (SP-563)e a rota de acesso-preferencialou mesmo única de
fato - é a rua Bandeirantes através do viaduto sob a rodovia. Com a expansão da região do Jardim
Santa Cecília, composta de bairros residenciais, assim como contígua ao Parque lndustrial, houve
um grande impacto no trânsito, aumentando significativamente o fluxo de veículos -- apenas no
Residencial Quinta dos Castanheira foram mais de 500 famílias assentadas. Em consequência, e
pela falta de um melhor planejamento, surgiu um gargalo no trânsito entre o bairro e a região
central da cidade que poderia ter sido previsto,

Os principais problemas apontados pelos moradores são:

l-. viaduto estreito: apenas duas faixas;

2. problemas de drenagem: alaga facilmente; e
3. precário acesso
percurso
no
acidente
do trevo.

a

pedestres: calçada estre¡ta sob

o viaduto e alto risco de

Seria necessário promover estudos urgentemente para melhorar a estrutura no
local, através de entendimentos com o Governo do Estado, assim como viabilizar a implantação
em curto prazo de uma nova rota de acesso, devidamente estruturada, inclusive para pedestres, a
partir de outro ponto da rodovia.
Do exposto, REQUER, com fundamento no arT. I42,5 3e, X, do Regimento lnterno,
seja oficiado a Sua Excelência Sre. Prefeito Municipal de Andradina, para que informe, através dos
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setores competentes da Administração Municipal, com relação ao viaduto/trevo
Bandeirantes com a rodovia SP-563:

da

av.

a) Há estudos e planejamento de providências visando a melhoria da estrutura e
segurança de trânsito no local? (construção de um novo trevo) Esclarecer e detalhar, inclusive
prazo para execução.
b) Em caso negativo, pede-se estudar o assunto.
c) Há estudos e planejamento visando a implantação de nova rota de acesso à
região do Jardim Santa Cecília? Esclarecer e detalhar, inclusive situação atual e previsão para
execução.

Sala das Sessöes

"Ver. ManoelTeixeira de Freitas"
Andradina, SP, 08 de Fevereiro de 202L.
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