
Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

URBANA

VISITA AOS TERMINAIS DE TRANSPORTE URBANO CENTRAL, VILA ARENS E

TERMINAL RODOVIÁRIO - 03 de novembro de 2015, às 15:00 horas

Ata da Reunião da Comissão de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (CIMU) da 16"

Legislatura da Câmara Municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, realizada aos três dias

do mês de novembro de dois mil e quinze, com início às quinze horas, sob a presidência do

vereador Paulo Eduardo Silva Maierba, com a presença dos vereadores membros da

comissão José Adair de Souza, José Carlos Ferreira Dias, Márcio Petencostes de Sousa e

Rafael Antonucci, das assessoras parlamentares Viviane Cristina Soares, lolanda de

Oliveira e do assessor parlamentar Pedro Nolasco Camargo Guimarães, conforme lista de

presença assinada (ANEXO 1). Os vereadores saem do prédio anexo da Câmara às quinze

horas e dez minutos para iniciar suas visitas aos terminais urbanos e terminal rodoviário. Na

vistoria ao Terminal Central "Màrio Covas" constata-se grande número de usuários e

usuárias e intenso fluxo de veiculos, algumas linhas aparentam lotação, especificamente as

linhas com destino ao Terminal Eloy Chaves. Em diálogo com passageiros e pessoas que

trabalham no local, constata-se que o terminal precisa de melhorias na limpeza, refeitório

para trabalhadores, melhor sinalização dos horários dos ônibus, aprimoramento da

segurança e apropriação adequada do monumento público da entrada do terminal. Destaca-

se que o painel eletrônico que apresentava os horários e previsões de chegada das linhas

faz muita falta. Uma moradora da região da Vila Alvorada ressalta a necessidade de

reformulação da linha 526-lpês que não está servindo adequadamente à mobilidade dentro

do próprio bairro. Constata-se a necessidade de melhor esclarecimento sobre o papel da

Transurb e da Secretaria Municipal de Transportes na limpeza e reparos do Terminal. Ás

quinze horas e cinquenta minutos os vereadores partem para o Terminal Rodoviário "José

Alves". Verificam que o terminal encontra-se em condições de limpeza e higiene adequadas

ao atendimento da população, contudo sentem falta de serviços que proporcionem mais

conforto à população, como relógios públicos e farmácia. Relatam necessidade de

fortalecimento da segurança do Terminal no periodo noturno. Às dezesseis horas e trinta

minutos partem para o Terminal Vila Arens, onde estacam a presença de muito comércio
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e
vereador Rafael Antonucci

ilegal, velocidade excessiva dos ônibus dentro do terminal e insegurança de pedestres

oriundos da estação ferroviária na travessia na Avenida União dos Ferroviários. Decidem

pela elaboração de um requerimento ao plenário para esclarecer as funçôes da Transurb,

das empresas que prestam serviço e da Secretaria Municipal de Transporte na limpeza,

manutenção e segurança dos terminais. A reunião é encerrada pelo Presidente ás

dezessete horas e vinte minutos, momento no qual a comitiva retorna á Câmara Municipal.

Para registro, lavra-se esta ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos senhores

membros da Comissão de Infraestrutura e Mobilidade Urban a 16" Legislatura da Câmara

Municipal de Jundiaí (2015/2016):

Presidente vereador Paulo Eduardo Silva Malerba

vereador José Adair de Souza

vereador José Carlos

vereador Márcio Petencostes de
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ANEXO 1
REUNIÃO ORDINÁRIA - 03 DE NO

L15TADE PRE5EN

Membros

Presidente Ver. Paulo Eduardo Silva Malerba

Ver. José Adair de Souza

Ver. José Carlos Ferrei a Dia

Ver. Márcio Pentecostes de S III

Ver. Rafael Antonucci
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