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Trem CPTM - Campinas: Edital será publicado
O vereador Lorival, participou de reunião realizada
em São Paulo na última quinta-feira, 10/05, o diretor
da CPTM (Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos), para discutir sobre a extensão dos
Trens da CPTM até a cidade de Campinas.
Além de Lorival, estiveram presentes à reunião,
representantes do Sindicato dos Ferroviários das
Empresas Ferroviárias Paulistas, Srs. Mattias e
Ariovaldo Boninni, o vereador Reginaldo Lorenzon
(Louveira) e a vereadora Ana Tonelli (Jundiaí).
A reunião foi realizada no com o Diretor de
Planejamento da Empresa, Dr. Silvestre, que após
amplos esclarecimentos, confirmou que já está
prestes a ser publicado o edital para contratação da
Empresa que executará o estudo e o desenvolvimento
do projeto funcional que prevê a extensão dos Trens
da CPTM até a cidade de Campinas.
O diretor informou que o desenvolvimento do
projeto funcional está estimado em 12 meses, sendo
que o prazo começa a contar somente após a sua
efetiva contratação. Passada a 1ª fase será realizado
estudo de viabilidade financeira e técnicooperacional.
O diretor disse ainda que para a viabilização da
implantação também dependerá de outros fatores,
inclusive da participação do governo federal, já que a
malha ferroviária hoje operada pela ALL/MRS é
federal.
Entre outras ações a serem tomadas, já está sendo
agendado uma reunião com a direção da ALL –
América Latina Logistica S/A, que é a detentora da
Concessão do referido trecho.
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Reunião na Sede da Empresa
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CPI que apura fraude na Prefeitura
ouve mais 4 testemunhas

Ação permanente em defesa da Extensão do
Trem da CPTM até Campinas

www.facebook.com/cptmcampinas

Gabinete Itinerante visita bairros da Cidade

Foi realizada na tarde da última quarta-feira
(09/05) a terceira oitiva da CPI das Senhas que
investiga irregularidades no uso de senhas de
acesso aos arquivos da municipalidade para
fraudar o sistema de arrecadação. Nessa terceira
rodada de depoimentos foram ouvidos 3
Servidores do Departamento de Execução Fiscal e
1 Diretor do Departamento da Receita da
Prefeitura.
Todos os servidores convocados foram citados na
sindicância realizada pela Prefeitura para apurar as
mesmas denúncias que a CPI das senhas também
apura. Também foram convocados para depor dois
cidadãos que acabaram por justificar a ausência e
solicitaram outra data e se comprometeram a
prestar depoimento em outra ocasião.
Na abertura dos trabalhos, Lorival (PT), cobrou o
prefeito Marcos José da Silva (PMDB) para que
determine o envio de documentos solicitados pela
CPI através de diversos ofícios, sendo que o
primeiro datado do dia 3 de abril. “Mais de um
mês se passou e nenhum dos documentos
solicitados foi encaminhado”, disse.
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Lorival também leu um novo ofício datado de 9 de
maio, onde reitera os pedidos anteriormente feitos
pela CPI, dando ao prefeito Marcos 72 horas para
o envio dos mesmos sob pena de abertura de
processo de cassação de seu mandato.
A TV Câmara, por meio do canal 99 da NET,
transmitiu ao vivo os depoimentos dos
convocados.

