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REQUERIMENTO Nº 152 /2019 

 

 

Senhores Vereadores, 

 

 

Requeiro à Mesa, depois de ouvido o Plenário e dispensadas as 

formalidades de praxe, para que seja encaminhado à Empresa Expresso Metrópolis 

Transportes e Viagens Ltda. o pedido para atender aos moradores das imediações da 

Vila Jorge Zambom com os serviços do transporte público na modalidade 

interurbano com a linha Campinas-Jaguariúna, e vice-versa. Em especial, 

incluindo-se ao percurso atual trechos dos seguintes logradouros: Avenida 

Pacífico Moneda e Rua Pedro Lana.  

Com cópia à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Empresa 

Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) 

 

 

JUSTIFICATIVAS 

 

 

Em especial, trata-se de ampliar o percurso do ônibus intermunicipal 

em aproximadamente 800 metros para atender, principalmente, aos moradores que 

residem nos condomínios Residencial Recanto Jaguary e Recanto das Palmeiras, 

além dos que residem em um loteamento nas proximidades. 

Atualmente, o percurso do ônibus intermunicipal inclui a Avenida 

Silvio Rinaldi, até a rotatória próxima ao Condomínio Pitangueiras. Ou seja, a 

indicação é para que seja acessada a Avenida Pacífico Moneda (percorrendo cerca de 

350 metros) até a Rua Pedro Lana (percorrendo outros 450 metros – até as 

proximidades do número 51), passando pelos condomínios e loteamento já 

mencionados.  

Inclusive, uma das possibilidades é de se aplicar ao presente pedido 

horários intercalados para atender ao trajeto, não necessariamente em todos os 

horários da linha, conforme adequação à demanda dos moradores. 

A presente indicação também se justifica pelo número de moradores 

que se deslocam diariamente daquela região até o município vizinho. Informações 

extraoficiais apontam que no condomínio Recanto Jaguary residem cerca de 600 

moradores, por exemplo. Eles percorrem o trecho a pé para ter acesso ao ponto de  
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ônibus que serve a linha interurbana, localizado na Avenida Silvio Rinaldi. Ou seja, a 

situação exclui ou dificulta a mobilidade de uma parcela da população. 

O trajeto sugerido para a ampliação da linha interurbana é 

atualmente atendida por uma linha urbana. Porém, cabe ressaltar que não há o  

 

serviço de integração entre os dois serviços, exigindo em alguns o desembolso 

adicional da tarifa de R$ 2,50 nesse deslocamento por parte do usuário.  

Cabe ressaltar que o trajeto desse percurso ampliado já está 

contemplado com uma infraestrutura de ruas asfaltadas e sinalizadas, bem como 

pontos para embarque e desembarque em paradas oficiais, já utilizadas pela linha 

urbana que atende a região e rotatórias para as manobras dos veículos. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 6 de Setembro de 2019. 

As.) VEREADORA CÁSSIA MURER MONTAGNER 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade em Sessão 

Ordinária de 09 de setembro corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 10 de setembro de 2019 

 

 

 

 
VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 

Presidente 
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