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REQUERIMENTO Nº 116/2018 

 

Senhores vereadores, 

 

O ônibus da linha 715 da EMTU – Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos de São Paulo percorre as cidades de Jaguariúna/Campinas, 

passando por fim, dentro da UNICAMP – Universidade Estadual de São Paulo. Esse 

ônibus passa por muitos pontos dentro da cidade de Campinas, levando em torno de 

04 (quatro) horas para chegar até a UNICAMP, onde estudantes, trabalhadores e 

pacientes precisam chegar à tempo dos seus compromissos, o que não acontece, pois 

a demora causa grande transtorno para todos, prejudicando seus horários. Muitas 

pessoas se deslocam de VAN ou automóveis próprios para a UNICAMP e PUC, em 

razão da pouca frota de ônibus intermunicipais que ligam Jaguariúna àquela 

localidade, e isso é uma situação bastante crítica, uma vez que nem todos têm 

dinheiro disponível para viagens constantes dessa natureza. 

O mais importante e urgente a fazer para resolver definitivamente 

esse problema, é aumentar gradativamente a frota de ônibus para atender de forma 

eficaz, todos os usuários que dependem da referida linha, e para tanto, Requeiro à 

Mesa, dentro das formalidades de praxe e ouvido o plenário, para que seja oficiado à 

EMTU - Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, solicitando 

daquela Empresa, para que possa acrescentar os horários abaixo relacionados, 

na linha 715, (Jaguariúna/Campinas) para melhor atender aos usuários que 

precisam chegar na UNICAMP e PUC I, em tempo hábil para resolver suas 

questões. 

 06H40 IDA / 12H05 VOLTA; 

 12H50 IDA/ 16H05 VOLTA; 

 18H05 VOLTA. 

Secretaria da Câmara Municipal, 25 de abril de 2018. 

Ass.) VEREADORA CÁSSIA MURER MONTAGNER 

VEREADOR DAVID HILÁRIO NETO 

VEREADOR ÂNGELO ROBERTO TORRES – Neguita Torres 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade em Sessão 

Ordinária de 08 de maio corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 09 de maio de 2018. 

 

 
VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA 

Presidente 


