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É do conhecimento desta Comissão de Mérito, o fato do Município de ter sido 

contemplado com um valor de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), pelo Programa 

de Aceleração do Crescimento - PAC2-, do Governo Federal. 

A finalidade dessa verba era de viabilizar iniciativas importantes na área da 

mobilidade urbana e sua disposição em contribuir com o desenvolvimento e a qualidade de vida 

da nossa Cidade. Diante disso, inicialmente optou-se pela implantação do Veículo Leve sobre 

Trilhos - VLT. 

Entretanto, conforme nos traz informações a mensagem do Poder Executivo, os 

estudos realizados apontaram que o VLT requer um número elevado de passageiros 

transportados para que sua viabilidade seja possível sem onerar excessivamente a Prefeitura 

Municipal com subsídios que garantam o seu pleno funcionamento, sendo que ao final do 

estudo, a tarifa deste modelo seria incompatível com o valor praticado atualmente, mostrando-se 

economicamente inviável.  

A presente proposta versa pela revisão da tecnologia que seria adotada, substituindo 

o VLT pelo sistema "Bus Rapid Transit" – BRT, um sistema com foco a atender de melhor 

maneira o município, no que diz respeito a qualidade de mobilidade urbana. 

Visto que tal mudança possibilitará à Cidade atender um número maior de 

passageiros sem perder a qualidade e modernização. 

Esta Comissão na analise de mérito entende que a matéria encontra-se em condições 

de ser apreciada pelo plenário.   

Em 13 de dezembro de 2013.  

 

 

 

Dilermando Dié   Luiz Mota   Macedo Bastos 

Presidente    Revisor   Relator   

  

mailto:camara@camarasjc.sp.gov.br

		2013-12-16T15:36:42-0300
	CARLOS ALBERTO MACEDO BASTOS:40454983891


		2013-12-17T14:53:28-0300
	CARLOS ALBERTO FERNANDES PINTO:07453290805


		2013-12-17T17:56:28-0300
	DILERMANDO DIE ANTONIO DE ALVARENGA:00533062870




