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1. TEMA
Desenvolvimento Urbano, Econômico e Sociodemográfico
Habitação e Vulnerabilidade Social
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento
Área de Risco (Defesa Civil)
Mobilidade, Transportes e Logística

2. TÍTULO DA PROPOSTA
Acessibilidade e Mobilidade
3. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
Venho por meio de esta apresentar minha proposta de melhoria no quesito mobilidade e acessibilidade,
em torno ao Residencial Anauá, Parque Remanso das Águas e acesso a SP 101 sentido Campinas, que
está em situação precária atualmente colocando em risco a vida dos cidadãos que residem nessa
localidade e necessitam transitar, tanto de veiculo quanto andando.
Construção de um Acesso rua ou ponte ligando o Residencial Anauá ao Parque Remanso das Águas,
através da ligação da Rua Pataxó á Rua 03 atualmente impossível devido ao Córrego Anchieta que passa
entre ambos, forçando a trafegar pela Estrada Municipal Sabina Baptista de Camargo, aonde não existe
acostamento e passagem para pedestre, nem mesmo calçada.
Aterramento do lago jacuba na altura do Parque Remanso das Águas e construção de um corredor para
passagem da água do lago jacuba e águas provenientes da chuva, como solução para o problema de
assoreamento e mato que está tomando conta do lago, ocasionando mau cheiro, acumulo de lixo e
alagamentos com as chuvas em torno, impossibilitando a passagem de veículos e pedestres tendo que
aguardar baixar, em épocas de chuvas.
Alargamento e construção de acostamentos e ciclovia em toda a Av. Sabrina Baptista de Camargo e a da
Servidão 5, frente a penitenciarias, aonde o trafego e um transtorno devido a atender distrito industrial
e residencial, fica muito lento e perigoso com apenas duas mãos ida e volta, para Carros, Motos,
Caminhões, Bicicletas e Pedestres, principalmente quando um veiculo quebra ou acontece acidente,
além de um linha de trem que passa piorando ainda mais a situação, essas avenidas que dão acesso a SP
101 que liga Campinas, Hortolândia e Monte Mor.
4. REFERÊNCIAS
Acredito que uma obra desse tamanho que envolve acesso a Campinas, Hortolândia e Monte Mor, tem
maior resultado no trabalho conjunto entre Estado e Municípios e até mesmo participação Federal, para
que se concretize o mais rápido possível.

