
Adiciona

Acrescente-se nova AÇÃO, na 37000-SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS, Programa 3707-
EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA, com a
seguinte redação:

Ações                                   Meta do Período  Ao final do Plano EXTENSÃO DA LINHA 7-RUBI LUZ-JUNDIAÍ ATÉ
100%            LINHA 7-RUBI
CAMPINAS                   ESTENDIDA                 

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 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.”

Pelas razões expostas, é que estamos formalizando a apresentação da presente emenda ao projeto governamental que
institui o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2012-2015, visando assegurar as condições para a efetivação da
extensão da LINHA 7-RUBI – LUZ-JUNDIAÍ até Campinas, durante o referido período orçamentário.
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