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Ata da Reunião do Parlamento Metropolitano da RMC mandato 2013-2014 realizada 

na cidade de Paulínia em 29 de agosto de 2013.  

 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e treze, às nove horas, reuniram-se 

na Câmara Municipal de Paulínia, Estado de São Paulo, sito à  

Rua Carlos Pazetti, 290 – Vista Alegre, para realizarem a reunião de agosto do 

Parlamento Metropolitano da RMC, os seguintes representantes das Câmaras 

Municipais da RMC (Região Metropolitana de Campinas) que integram o colegiado do 

Parlamento:  

Lourivaldo Messias de Oliveira (Valinhos), Marcos Roberto Bolonhenzi (Paulínia), 

Alfredo Chiavegato Neto (Jaguariúna), Rubens Donizete Nunes (Vinhedo), Josmar Luck 

(Artur Nogueira), Luiz Carlos Rossini (Campinas), João Batista Andrade (Cosmópolis), 

João Rodrigues Pereira (Cosmópolis), Salvador Figueredo de Souza (Engenheiro 

Coelho), Edivaldo de Souza Araújo (Hortolândia), Cleuzer Marques de Lima 

(Hortolândia), Adailton Sá dos Santos (Hortolândia), José Nazareno Gomes 

(Hortolândia), Hélio Alves Ribeiro (Indaituba), Vitório Massaru Bando (Itatiba), 

Ademilson Jeferson Paes (Paulínia), Custódio Campos de Oliveira (Paulínia), Felipe 

Sanches (Santa Bárbara D’Oeste), Celso Ávila (Santa Bárbara D’Oeste) e Rodrigo Vieira 

Fagnani (Valinhos). A ausência do 2º vice-presidente Paulo Pereira Filho (Hortolândia) 

foi justificada. 

O mestre de cerimônias pediu que compusessem a mesa: o presidente do Parlamento, 

Lorival Messias de Oliveira, o 3º vice-presidente e anfitrião, Marcos Roberto 

Bolonhenzi, o 4º vice-presidente, Alfredo Chiavegato Neto, o 1º secretário, Rubens 

Nunes, e os palestrantes convidados: Peter Walker, secretário de adjunto de 

Transportes Metropolitanos, representando titular da pasta no ato e o presidente da 

EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), Joaquim Lopes. 

Depois de formada a mesa, o mestre de cerimônias pediu que todos ficassem em pé 

para execução dos Hinos Nacional e do município de Paulínia, antes de iniciar os 
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trabalhos. Após a execução dos hinos, a palavra foi aberta ao anfitrião da manhã, o 

vereador de Paulínia, Marquinho Fiorella, que enfatizou a importância da Câmara de 

Paulínia em sediar o encontro que tem como tema o transporte público, num 

momento em que o Brasil se mobiliza por essa questão.  

Em seguida, o presidente do Parlamento deu início a leitura do expediente da presente 

sessão. Não havendo nenhuma manifestação do colegiado quanto à ata da última 

sessão, a mesma foi declarada aprovada.  

O presidente pediu ao 4º vice-presidente que lesse o Ofício nº 170/2013 recebido pelo 

Ministério da Educação em resposta a Moção nº1/2013 de Apelo para criação da 

Universidade Federal na RMC.  

Em seguida, pediu ao 1º secretário que lesse o Ofício CD-RMC nº035/2013 recebido 

pelo Conselho de Desenvolvimento da RMC em resposta ao Requerimento nº 1/2013 

sobre a composição das tarifas regionais do transporte público municipal. 

Ficou deliberado na reunião que o modelo de requerimento seria encaminhado às 

câmaras para que elas mesmas solicitassem junto aos poderes executivos, essas 

planilhas para composição da tarifa. Sobre a Moção de Apelo para criação da 

universidade federal, o presidente comunicou que o documento seria entregue 

pessoalmente, no dia de hoje, a presidenta Dilma Rousseff que estaria em visita a 

Campinas.   

Após a leitura do expediente, o presidente determinou que a equipe da Secretaria de 

Transportes Metropolitanos desse início as apresentações sobre os projetos estaduais 

para melhoria na mobilidade urbana da região, item nº 1 da ordem do dia.  

Walker explicou as competências da secretaria e áreas abrangentes, reforçando alguns 

dos desafios para os próximos anos, passando pelas mobilizações atuais. Citou como 

exemplo a cidade de Londres, a segunda mais populosa da Europa, em que o 

transporte individual é penalizado.  

O secretário ainda abordou alguns números da secretaria que atende 39 municípios 

nas regiões metropolitanas de São Paulo, Santos e Campinas, incluindo as regiões de 

Sorocaba e Vale do Paraíba que compõem a macro metrópole.  Disse que são 173 

municípios na macrometrópole  que correspondem a 27% dos municípios paulistas, e  
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que até 2010 eram  30 bilhões de habitantes, representando 73% da população do 

Estado e um PIB de 83% do Estado e 27% do Brasil. 

Walker também falou sobre as morosidades no órgão público e a complexidade dos 

processos para instalação de novos corredores, como adquirir as licenças ambientais e 

as desapropriações, chegando até 48 meses para se ter uma licitação.    

Representando a EMTU, o diretor-presidente, Joaquim Lopes, falou sobre o 

andamento das obras para ampliação do Corredor Noroeste que será estendido até as 

cidades de Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara d'Oeste. Serão 24,5 km de 

corredor e o investimento será  de R$ 160 milhões.  

Afirmou que além deste trecho, estão em desenvolvimento os projetos de obras para 

o trecho de 3,7 km  entre Campinas e Sumaré, que representam um investimento de 

R$ 70 milhões. Enfatizou que todas estas obras serão entregues em 2014.  

Citou que o objetivo dessa obra é aumentar a competitividade dos ônibus em relação 

ao carro, tornando a viagem mais curta e com maior oferta de horários.  

Também colaborou com as explanações o gerente de Planejamento da EMTU, Ivan 

Regina, que detalhou os impactos sócios econômicos para a região com o novo 

corredor: o aumento de terminais em operação, aumento na frota, representando 

uma oferta 34% maior, e a diminuição do tempo entre as viagens.  

Segundo o especialista, a distância média percorrida pelas pessoas que utilizam o 

corredor passará de 46 minutos para 35 minutos, uma economia de 3 milhões de 

hora/ano.  Destacou também a redução mensal de 300 toneladas de CO2 na região.  

O chefe do Departamento de Planejamento e Transporte da CPTM, Rodrigo Alencar, 

disse que a intenção da CPTM é implantar uma rede de alta capacidade de trens, para 

que os pólos metropolitanos (Campinas, Santos Sorocaba e São José dos Campos) 

tenham um tempo de viagem de até  50 minutos.  

Destacou que as conexões têm que ser rápidas para serem competitivas com o ônibus 

e o carro, e com poucas paradas, mas com serviços de alta qualidade, como: serviço de 

bordo e wi-fi. 

 Alencar disse ainda que a CPTM está finalizando a contratação de projeto básico 

executivo para implantação de trem expresso entre São Paulo a Campinas com parada 

em Jundiaí, totalizando 50 minutos de viagem.  De acordo com ele, a CPTM também 

está desenvolvendo o projeto de extensão regional dessa linha até Campinas e, em 
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conjunto, estuda a possibilidade de um serviço metropolitano que atenderá Valinhos, 

Vinhedo e Louveira, propiciando uma rede integrada. 

O especialista também disse que a partir de 2020, estudos deverão ser feitos para 

interligação entre Piracicaba, Limeira e São José do Rio Preto e outras ligações 

transversais como Sorocaba, Campinas e Ribeirão Preto.   

Estimou que até janeiro de 2014 deve estar pronto o projeto executivo do trem de 

passageiros de Jundiaí a Campinas e até julho do ano que vem deve ser finalizado o 

estudo da rede metropolitana sobre trilhos. 

Rodrigo Alencar pediu auxílio dos vereadores para que cobrem das prefeituras as 

informações solicitadas (pontos de ônibus próximos, plano diretor, etc.) que ajudarão 

no estudo de viabilidade sobre o projeto dos trens.  Segundo ele, apenas os municípios 

de Valinhos, Campinas e Paulínia entregaram.  

Após a explanação dos especialistas, os vereadores que integram o colegiado puderam 

tirar suas dúvidas e fazer questionamentos sobre os projetos apresentados durante 30 

minutos.  

Em seguida, o presidente do Parlamento deu continuidade aos demais itens da ordem 

do dia. A discussão do item nº 2 sobre a extinção dos pontos facultativos em órgãos 

públicos, proposta pela vereadora de Jaguariúna, Jacinta Heijden, foi adiada, pela 

ausência da mesma na reunião. 

O item nº 3 da pauta, Moção de Apelo ao Ministério da Educação para a preservação e 

valorização das APAES em todo o Brasil foi aprovado e, seguindo as deliberações da 

mesa, deverá ser encaminhado às câmaras municipais um modelo de documento para 

que cada legislativo faça a sua.  

Finalizado os itens constantes na ordem do dia, o vereador Lorival, deu divulgação aos 

informes gerais. Por causa das sessões ordinárias da Câmara de Americana, a reunião 

do Parlamento, com o aval do colegiado, foi alterada para as últimas sextas-feiras de 

cada mês.  

A inclusão do município de Morungaba na Região Metropolitana de Campinas também 

foi relatada pelo presidente do Parlamento, que ficou de viabilizar o convite para que o 

presidente da Câmara de Morungaba integre o colegiado do Parlamento 

Metropolitano, a exemplo da iniciativa do Conselho de Desenvolvimento da RMC. 
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Apesar disso, Lorival Messias de Oliveira explicou que para o município ser 

incorporado oficialmente ao bloco das dezenove cidades, depende de um decreto do 

governador do estado.  

Após o informes, o presidente Lorival convocou todos os presentes para a próxima 

reunião ordinária do Parlamento Metropolitano da RMC a ser realizada no próximo dia 

27 de setembro às 9h na Câmara de Itatiba, tendo como tema central as novas regras 

sobre iluminação pública, entre outros assuntos.   

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Parlamento agradeceu a presença de 

todos e declarou encerrada a reunião. *************************************** 

 

Paulínia, 29 de agosto de 2013. 

 

Lorivaldo Messias de Oliveira     José Campos Filho 

Presidente                 1º Vice-Presidente 

 

 

Paulo Pereira Filho      Marcos Roberto Bolonhenzi 

2º Vice-Presidente      3º Vice-Presidente 

 

 

Alfredo Chiavegato Neto     Rubens Donizete Nunes 

4º Vice-Presidente      1º Secretário 

 

 

Paulo Sérgio Vieira Neves 

2º secretário     


