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REQUERIMENTO Nº 157 /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 de diversos bairros 

da cidade de Jaguariúna com os serviços de transporte público para o 

deslocamento da área central de Jaguariúna até a Unidade Básica de Saúde 

(UBS) do bairro Nova Jaguariúna II. 

A UBS está em funcionamento desde a primeira quinzena do último 

mês de abril e até o presente momento não há nenhuma linha urbana de ônibus que 

atenda aos usuários desses serviços de saúde para o embarque/desembarque no 

estabelecimento citado, em benefício ao acesso da população aos serviços públicos 

de saúde. 

Com cópia à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Empresa 

Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

A UBS do bairro Nova Jaguariúna está localizada na Rua Januário 

Elizeu de Navarro, nº 680, com atendimento à população das 7h às 16h, de segunda a 

sexta-feira. Segundo informações divulgadas pela Prefeitura, os serviços prestados 

são programados para atender cerca de nove mil moradores dos seguintes bairros: 

Centro, Nova Jaguariúna I, II e III, Carlos Gomes, Colina do Castelo, Fazenda Santa 

Úrsula, Fazenda Santa Júlia, Jardim Dona Iká I, II e III, Jardim Bela Vista, Jardim 

Botânico, Jardim Paraíso, Jardim Venturini, Monte Belo, Santa Maria, São Caetano, 

Tanquinho, São João I e II e Jardim Tonini. 

Sabe-se que os serviços de Saúde em questão atendem a diferentes 

perfis de público, inclusive pessoas idosas, adultos com crianças de colo, com 

dificuldade de locomoção e/ou limitações em decorrência de problemas de saúde,  
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entre outras particularidades que dificultam o deslocamento desde os pontos de 

ônibus mais próximos, disponíveis até o momento, até a UBS.  

Câmara Municipal de Jaguariúna, 10 de Setembro de 2019. 

As.) VEREADORA CÁSSIA MURER MONTAGNER 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade em Sessão 

Ordinária de 17 de setembro corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 18 de setembro de 2019 

 

 
VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 

Presidente 
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