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kREUNIÃO

VereadoresdeSãoJosédos

Camposvãose reunircoma

ANTTnapróximasemana

kPRESSÃO

Oobjetivoépressionaraagên-

cia reguladoraa liberaracons-

truçãodemarginaisnaViaDu-

traemSãoJosé

kFECHAMENTO

Noencontro,osparlamenta-

res tambémvão tratardo fe-

chamentodoacessoàrodovia

noViadutoSanta Inês

kHORÁRIO

Areuniãoseránaquarta, 16h

Fechamento do acesso à estrada no Santa Inês faz parte da pauta

SÃOJOSÉDOSCAMPOS

Uma comissão formada

por seis vereadores da

Câmara de São José dos

Campos vai se reunir na pró-

xima quarta-feira com técni-

cosda ANTT (AgênciaNacio-

nal de Transportes Terres-

tres) para tratar de proble-

mas na via Dutra.

O encontro será na sede

da agência reguladora, às

16h, em Brasília.

Segundo o presidente da

comissão, vereador Roberto

do Eleven (Pros), o foco prin-

cipal será a construção de

pistas marginais no trecho

da rodovia no município.

“Vamos cobrar da ANTT a

liberação de projetos para a

construção das marginais”,

afirmou o parlamentar.

O pedido dos vereadores

se baseia em informação da

CCR NovaDutra, concessio-

nária da rodovia, de que

aguarda sinal verde da agên-

cia para prosseguir com pro-

jetos das marginais.

O fechamento do acesso à

rodovia embaixo do viaduto

Santa Inês, região leste, na

pista sentido São Paulo, tam-

bém será tema do encontro.

“Vamos aproveitar para

tratar da rodovia como um

todo”, afirmou Eleven.

Também integram a co-

missão Dulce Rita (PSDB),

LuizMota (Pros), Shakespea-

re Carvalho (PRB), Juliana

Fraga e Tonhão Dutra (PT).

Análise. O fechamento do

acesso no km 139,4 aconte-

ceu no dia 18 deste mês. Ele

ocorre nos horários de pico

de movimento, entre 7h e 9h

e entre 17h e 19h.

A concessionária infor-

mou que a intenção é melho-

rar as condições de tráfego

na região durante os horá-

rios de pico e separar o tráfe-

go urbano do tráfego de lon-

ga distância naquele segmen-

to da rodovia.

O secretário municipal de

Transportes, Luiz Marcelo

Silva Santos, afirmou que foi

necessário fazer adequa-

ções semafóricas na avenida

General Motors, que passou

a opção para os motoristas.

Ele afirmou que houve au-

mento de tráfego no corre-

dor e que há congestiona-

mento na altura da Vila In-

dustrial, onde há acesso à

Dutra, nas proximidades do

Macro Atacadista. Já o tráfe-

go nos corredores dos bair-

ros, não houve alteração sig-

nificativa, segundo ele. l

SAIBAMAIS

“VamoscobrardaANTTa liberaçãode
projetosparaaconstruçãode viasmar-
ginaisnaDutra emSãoJosé”
ROBERTODOELEVEN(PROS)
VEREADOR

Metadogrupodeseis parlamentaresé cobrarprojetosparamelhorara rodovia

TRANSPORTES COMISSÃO DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ SE REÚNE COMANTT

Câmara pede liberação
demarginais naDutra

“Tivemosque fazeradequaçãonos semáfo-
rosdaavenidaGeneralMotors.Nos bairros,
nãohouvemudança significativa”
LUIZMARCELOSILVASANTOS
SECRETÁRIODETRANSPORTESDESÃOJOSÉDOSCAMPOS
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