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TEOR
Remaneja recursos orçamentários para a SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS,
Programa 3707-EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS -
PITU EM MARCHA, com o objetivo de viabilizar as condições iniciais para a extensão da LINHA 7-RUBI
LUZ-JUNDIAÍ até CAMPINAS , ligando por meio desta linha ferroviária a Região Metropolitana de São
Paulo, o Aglomerado Urbano de Jundiaí e a Região Metropolitana de Campinas, operando transporte
público ferroviário nas cidades de LOUVEIRA, VINHEDO, VALINHOS e CAMPINAS.

Funcional / Programática

OR

Programa/Ação/Produto/Meta

EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA

ENCARGOS GERAIS

ENCARGOS GERAIS

UO FN SFN PG NPA GD FR
VALORES EM R$ 1,00

DOTAÇÃO REMANEJAMENTO +/-

JUSTIFICATIVA
Os trens de passageiros que garantiam o transporte diário de milhares de pessoas entre Jundiaí e Campinas,
e vice-versa, encontram-se já há algum tempo desativados.

Tal fato tem feito com que as autoridades dos municípios envolvidos, assim como os dirigentes das classes
empresariais e dos trabalhadores e outras lideranças locais se mobilizem em torno da justa bandeira pelo
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retorno do trem de passageiros, com parada obrigatória nos municípios de Valinhos, Vinhedo e Louveira.

A aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 13/2011, do Executivo, que cria a Aglomeração Urbana de
Jundiaí , constituída pelo agrupamento dos municípios de Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu,
Jundiaí, Louveira e Várzea Paulista, em sessão realizada nesta Assembléia Legislativa no dia 17/8, torna
mais fácil viabilizar esta medida. Até porque, em resposta a um pedido de informações encaminhado no ano
passado, pela representação do PCdoB nesta Casa de Leis, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos
informou por meio do Despacho CPG nº 034, datado de 27 de abril de 2010, que "... esta secretaria teve seu
decreto funcional alterado em março de 2010, de forma a permitir inicialmente os estudos para ligações em
atendimento aos Aglomerados Urbanos que vierem a ser constituídos e ligações às regiões metropolitanas,
inclusive para atender este importante eixo entre as regiões metropolitanas de Campinas e São Paulo." 

Ainda recentemente, dia 12/8, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Paulistas realizou,
no recinto da Prefeitura de Campinas, uma concorrida Audiência Pública para se discutir a importância de se
estender a linha da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) até Campinas. Na oportunidade, o
coordenador da Frente Parlamentar de Logística e Transporte, o Deputado Estadual Pedro Bigardi (PCdoB)
ressaltou;"É preciso debater novas alternativas de mobilidade no Estado, essa extensão da linha até
Campinas é essencial, pois em uma região como a nossa de intenso desenvolvimento é preciso oferecer
mais alternativas de transporte."

Por outro lado, sob a designação de "Levantamento Prévio" um estudo preliminar feito por técnicos e
especialistas do setor, que serviu de base para a quantificação de valor desta nossa emenda, demonstra
que:

1) O trecho Jundiaí-Campinas é uma continuidade da atual Linha 7da CPTM e foi considerado que a via se
mantém duplicada com a utilização de apenas uma das vias pela concessionária privada para o transporte
de carga.

2) Foi considerada a recuperação apenas de uma das vias (aquela hoje não utilizada no transporte de
cargas) para o restabelecimento do transporte de passageiros no trecho Jundiaí e Campinas, abrangendo
estimativamente as seguintes intervenções:

a) INFRA E SUPERESTRUTURA
     Revisão e intervenções em parte das contenções, das obras de arte corrente e especiais, troca de 50%
de dormentes, brita, trilhos e AMV e geometria da via, ao custo estimado de R$ 5,0 milhões por quilômetro.

b) REDE AÉREA AUTOTENSIONADA E SUBSTAÇÕES
     A rede aérea do trecho foi toda retirada e deverá ser totalmente restabelecida ao custo de R$ 4,0 milhões
por quilômetro, a cada 5 (cinco) quilômetros uma subestação de 8 MW ao custo estimado de R$30 milhões
por subestação;

c) SINALIZAÇÃO
     Reinstalação de todo o sistema de sinalização (semafórica/cancelas) ao custo de R$ 1 milhão por



quilômetro;

d) REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESTAÇÕES
     Devem ser consideradas adaptações e melhorias nas estações de Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos e
Campinas, cuja situação atual é desconhecida;

e) MATERIAL RODANTE
     O custo atual de cada trem unidade moderno com 8 carros, sendo 4 carros motorizados, é da ordem de
R$ 30 milhões.

Pelas razões expostas, é que estamos formalizando a apresentação da presente emenda ao presente
projeto governamental que orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2012, visando
assegurar as condições iniciais para a efetivação da extensão da LINHA 7-RUBI – LUZ-JUNDIAÍ até
Campinas, durante o referido exercício orçamentário.


