INFRAESTRUTURA
Para melhorar sistema viário da cidade, prefeitura lança obra do
Terminal de Ônibus Oeste
06/07/2018

Mais uma importante obra da prefeitura será iniciada neste mês. Trata-se do Terminal de
Ônibus Oeste, que funcionária onde atualmente é realizada a Feira Municipal, ao lado da
estação de trens. Veja fotos
O novo terminal será importante para organizar os ônibus que atualmente param na Av. dos
Expedicionários e garantir maior conforto aos usuários de 10 linhas que atendem o lado oeste
da cidade. Além disso, vai promover uma maior fluidez do trânsito, principalmente em frente
ao shopping. O local contará com banheiros, quiosques de atendimento e futuramente terá
espaços comerciais.
A expectativa é de que a obra seja entregue até o final do segundo semestre, e que beneficie
mais de 25 mil pessoas diariamente. O investimento para a realização da construção do
terminal é de aproximadamente R$ 6 milhões, sendo uma parceria firmada entre a prefeitura
de Franco da Rocha e o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Fumefi (Fundo
Metropolitano de Financiamento e Investimento).
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O lançamento da obra foi realizada na manhã desta sexta-feira (6), e contou com a presença
de dezenas de pessoas.
Durante a cerimônia, o prefeito Kiko ressaltou a importância desse investimento feito no
município. "Essa obra promete contribuir com a organização do nosso sistema viário. E com a
cidade mais organizada, vai garantir mais qualidade de comércio, qualidade para que as
pessoas possam transitar, embelezar a cidade e trazer cada vez mais orgulho, podendo
recepcionar bem quem vem de fora".
A obra vai beneficiar os cidadãos que utilizam as linhas de ônibus do lado oeste da cidade.
"Ele vai ser conectado até a saída da estação de trem, ou seja, para garantir que o cidadão
que pega o trem, tem uma viagem cansativa, não tenha que sair na chuva, ou no sol, ou ficar
na rua. Vai poder vir ao terminal pegar os ônibus com segurança", garantiu o prefeito.
Ainda em sua fala, Kiko afirmou que a população poderá participar da escolha do nome do
terminal, por meio de um concurso que será lançado em breve pela prefeitura.
Na sequência, o secretário de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, Renelis Pedroso, fez
a assinatura do contrato para dar início a obra.
Além do prefeito Kiko, também participaram da atividade o Deputado Federal Marcelo
Squassonios, Winderson Anzelotti, que é secretário-executivo do FUMEFI e os vereadores,
Eric Valini, George, Valdir da Santa Casa, Alex Caixa, Emerson Gemeos, Neiva Hernandez,
Josineto.
(Texto: Ewerton Geniseli - Foto: Orlando Junior)
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