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Ofício 032/2021 

 

Jaguariúna, 20 de Agosto de 2021 

 

Ao 

Excelentíssimo Sr. 

MARCIO GUSTAVO BERNARDES REIS 

Prefeito Municipal  de Jaguariúna-SP 

 

REF: RETORNO DA ZONA AZUL  

 

A Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna entidade com 40 anos, 

que representa os setores do Comércio, Prestador de Serviço e Indústria, que 

tem como missão o fomento de negócios, incentivar a cultura do associativismo 

e com isto fortalecer o desenvolvimento econômico em nosso município, vem 

novamente informar e solicitar em regime de urgência o que se segue: 

A- É do conhecimento do poder público (Oficio 058/2019), que desde 02 de 
fevereiro de 2019, encerrou-se a concessão e consequentemente a 
prestação de serviço para a exploração do Estacionamento Rotativo 
(zona azul) , na área localizada no centro de nossa cidade. 
 

B- Desde a referida data iniciamos tratativas com a Secretaria de Mobilidade 
Urbana para verificar sobre o retorno, novo formato, novos valores como 
forma de contribuir para o rápido regresso, já que através de pesquisa 
feita pela ACI Jaguariúna, constatamos que 72% das pessoas, 
aprovavam o retorno, além de darem  sugestões para melhoria, a qual 
entregamos ao secretário municipal Sr. Josino da Silva. 

C- A Associação Comercial visitou em 2019 diversas cidades que tem o 
referido sistema, trouxe projetos, leis sobre o formato de operação, ilei 
sobre como se fomenter o comércio através do sistema, atitudes visando 
contribuir para o retorno rápido do Sistema.  

D- Na oportunidade a previsão é que se voltasse a operar ainda no ano de 
2019 (palavras do Secretário e divulgadas na midia), porém passaram se 
os meses e nada de ser implantado, até que em 13 de Dezembro de 2019, 
aprovou-se pelo Decreto Lei 4103/2019, novas normas, procedimentos, 
espaços para que se pudesse fazer nova licitação(sem constar subsidio 
ao comércio que é o maior usuario e gerador de receita para o espaço). 

E- Em  Abril/2020 abriu-se o processo licitatório, porém não foi adiante e 
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nada foi explicado ao comércio e a população sobre tal motivo, e 
novamente nada do retorno do estaciionamento rotativo na área central 
da cidade, culminando com uma situação caótica nas datas de maior pico 
do comércio. 

F- Tivemos eleições municipais, V.Excelência foi  vencedor do pleito e o 
Secretário de Mobilidade Sr. Josino continuou a frente da pasta, o que 
para nós poderia ajudar a acelerar este processo que estava a anos 
parado, então no inicio do ano conversamos novamente e nos foi 
prometido que no 1 semestre teriamos a licitação, porém até a presente 
data, nada de nova licitação. Nosso comerciante já esta impaciente e 
verificando que dificilmente teremos ainda este ano o retorno, e que o 
caos no trânsito se instalará novamente, ocasionando perdas de clientes 
e receitas, pois o cliente já informou que a falta de local para estacionar é 
um dos maiores problemas para ele não comprar na área central do 
municipio. 
 

Após os relatos acima gostaríamos de contar com sua compreensão, atenção 

e atuação junto as Secretarias responsáveis para que se ande este processo de 

retorno do estacionamento rotativo,  estamos vivendo a mais de 17 meses um 

momento delicado de perda de clientes e receitas devido a Pandemia do Novo 

Coronavírus, e no entendimento de nossos comerciantes medidas poderiam ter 

sido tomadas, para que na retomada da economia, nossos clientes possam 

estacionar na área central. 

Esperando contar com sua sempre preciosa atenção, colocando-nos à inteira 

disposição para eventuais esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para 

renovar elevados votos de apreço e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

-------------------------------------------------- 

João Rodrigues dos Santos  

Presidente- Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna 

Gestão 2019/2022 


