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COMISSÃO DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E MUNICIPAIS  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

27/05/2015 

 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –   Havendo número regimental 

declaro aberta a 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Assuntos Metropolitanos  e 

Municipais da 1ª Sessão Legislativa  do primeiro biênio da 18ª Legislatura.  

Registro a presença dos deputados Igor Soares, Márcio Camargo, Carlos Neder, 

Luiz Turco, Luiz Fernando Machado, Cezinha de Madureira. Portanto esses são os 

deputados que estão presentes, e aproveito para agradecer a presença de todos os senhores. 

Nós convocamos essa primeira reunião a fim  de que pudéssemos  definir o 

plano de trabalho dessa Comissão. Nós estamos passando à mão dos senhores... a nossa 

assessoria... já algumas informações  a respeito da Comissão  e a ideia é que em  conjunto 

nós possamos estabelecer o nosso roteiro de trabalho. 

Nós temos alguns projetos, mais especificamente dois projetos tramitando 

nessa Casa  que tratam de questões metropolitanas  que eu já distribui para que os deputados 

possam , para dois  deputados para relatar os projetos , e assim que eles  estiverem relatados 

retornaram  à presidência  para que possamos determinar a sessão para votar esses projetos. 

E acredito que nós poderíamos, independente disso, elaborar um plano de trabalho  

especifico da nossa Comissão.   

Portanto eu queria iniciar essa Comissão já com algumas sugestões e em 

seguida abrir a palavra aos nobres deputados para  que possamos debater essas sugestões e 

agregar  as  sugestões  dos deputados. 

Da parte do Executivo as questões metropolitanas hoje estão centralizadas uma 

parte... A Coordenação das Regiões Metropolitanas  na Casa  Civil através da Subsecretaria 
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de Assuntos Metropolitanos. Fiz um contato com o secretário Edson Aparecido e uma de 

nossas sugestões é que  formalizássemos um  convite para o secretário para que ele pudesse 

comparecer  aqui , a essa Comissão, acompanhado do  subsecretário e das demais pessoas da 

Secretária  que tratam das questões metropolitanas,  para  apresentar para a Comissão o 

plano de trabalho que está em andamento por parte do governo em relação as  Regiões 

Metropolitanas, o que está sendo feito e quais as perspectivas que têm. Portanto essa seria a 

nossa primeira sugestão.     

Em seguida nós temos ainda por parte ainda do Executivo a Secretaria de 

Transportes Metropolitanos, que também é uma Secretaria que atua voltada  para as Regiões 

Metropolitanas na medida em que  opera o Metro, a CPTM e a EMTU e portanto tem  

atuação  senão ainda em todas  as Regiões Metropolitanas, o Metro ainda está aqui em São 

Paulo , a CPTM já extrapola o município de São Paulo e a EMTU  já atua acho que em todas 

as Regiões  Metropolitanas. Portanto também um convite e uma audiência para que o 

secretário  de Assuntos Metropolitanos  Sr. Clodoaldo Pelissioni   pudesse  então também 

comparecer aqui  e fizesse toda  uma exposição do que já se encontra em andamento  e 

eventualmente outros projetos que estão sendo preparados  pela Comissão . 

Portanto seriam dois convites para duas áreas do governo  que estão 

diretamente relacionadas a questão metropolitana .  Essa seria a nossa proposta inicial de 

convites nesse primeiro momento .  E queria ainda sugerir , e ai podemos aprofundar esse 

debate com os deputados aqui ,  um plano federal. Nesse inicio de ano  nós tivemos a 

aprovação do Estatuto da Metrópole a Lei 13.089 de Janeiro de 2015.  Uma lei portanto 

relativamente nova , que estabeleceu uma serie  de regras para as Regiões Metropolitanas. 

Como toda lei nova ela determina algumas tarefas para os  entes federativos, no caso os 

municípios e os estados.  

Nós tivemos também nesse último período o julgamento de uma ação de 

inconstitucionalidade  sobre questão metropolitana por parte do Supremo , que trata  

especificamente da questão do saneamento . A partir de uma  decisão do Rio de Janeiro que 

tinha editado uma lei que  estabelecia que no  caso das Regiões Metropolitanas a titularidade  

do saneamento passava a ser do estado , o Supremo julgou essa  decisão. Portanto são 

assuntos de competência legislativa que  do meu ponto de vista ensejaria talvez que nós 

programássemos um seminário  para debater essa  nova legislação, essas novas formas  que 

têm sido tomadas. E a partir daí ouvindo especialistas, ouvindo pessoas que estão 
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relacionadas a isso,  a gente poder trabalhar o que nós poderíamos  aqui do Estado de São 

Paulo avançar  do ponto de vista da legislação que temos regulando as Regiões 

Metropolitanas.  

Eu quero aproveitar também  para registrar a presença  do deputado  Edson 

Giriboni, o deputado Orlando Morando  e do  deputado Roberto Massafera,  agradecendo  a 

presença de todos. Nós acabamos de iniciar a Reunião e estamos discutindo a proposta de 

um plano de trabalho aqui para a Comissão. E eu estava sugerindo três pontos para iniciar 

esse debate, um convite para o secretário Edson Aparecido da Casa Civil, outro convite ao 

secretário  Clodoaldo Pelissioni  dos  Transportes Metropolitanos, e que nós  debatêssemos  

em função da nova legislação federal e de algumas decisões , e dessa decisão especifica 

tomada pelo Supremo . Um Seminário talvez para que pudéssemos debater essas questões 

metropolitanas, as questões da legislação e o que poderíamos  avançar.  

Portanto feita essa apresentação inicial eu abro a palavra aos senhores 

deputados para que possam se manifestar e que possamos em conjunto trabalhar essa 

questão.  

 

O SR. CARLOS NEDER – PT –  Pela ordem presidente ?  

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Pela ordem o deputado Carlos 

Neder.  

 

O SR. CARLOS NEDER – PT –  Inicialmente quero cumprimentar todos os 

membros da Comissão, e desejando  um profícuo trabalho para todos nós, e  acho importante 

que Vossa Excelência tenha  oferecido o material inicial e já com três  propostas que me 

parecem bem adequadas. Já adianto a minha concordância com  realização  das  reuniões e 

seminário aqui propostos. 

Como nós recebemos o material neste momento eu gostaria de  sugerir que nós 

pudéssemos retornar sem prejuízo às sugestões que foram feitas hoje a sugestão do plano de 

trabalho numa próxima reunião  de tal maneira  que possamos fazer acréscimos, sugestões, 
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seja naquilo  que é competência especifica da Comissão  de acordo com a alteração que foi 

feito no Regimento Interno.  Nós sabemos que desde o dia 15 de Março nós temos novas 

competências na Comissão, cito como  exemplo   antes a Comissão não podia tratar do tema 

de Transportes, e agora o tema de Transportes Metropolitanos  passa a ser  uma competência 

da Comissão e uma atribuição  de cada um  de nós membros da Comissão.   

E há temas em que nós precisaríamos tratá-los de maneira articulada com 

outras Comissões, portanto dependendo  de qual seja o objeto do seminário ou  

eventualmente  de uma subcomissão  nós poderíamos pensar  atuação conjunta  a serem  

combinadas aí com  os responsáveis das outras Comissões.  

Temos aqui um risco que é de concentrarmos o debate na questão  das  Regiões 

Metropolitanas , e a Comissão  trata dos temas metropolitanos mas municipais  no sentido 

mais  amplo. E vários de nós estamos participando  de Frentes Parlamentares que abordam 

temas  importantes  do interior do estado, de pequenos e médios municípios, e que não 

necessariamente estão afetos a outras  Comissões  e podem eventualmente ser abordados 

aqui nesta  Comissão.  

Então eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência que nós façamos uma nova 

discussão para complementarmos aquilo que vai ser  dito hoje aqui  sobre o plano de 

trabalho da Comissão.  

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Pela ordem senhor presidente?  

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Agradeço as palavras do 

deputado Carlos Neder ,  pela  ordem deputado Orlando Morando. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB –  Presidente deputado Davi Zaia 

uma alegria , a primeira Reunião Ordinária que eu participo dessa Comissão , reputo uma  

das mais importantes aqui da Assembleia. Até por que  sem a menor  margem de dúvida 

todos os municípios têm problemas, mas a Região Metropolitana é onde  se concentra os  

maiores problema  em razão  da  própria massa critica humana , da densidade demográfica, 
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do trânsito, enfim  eu tenho certeza que nós teremos aqui  bastante  trabalho , muita 

demanda nesta Comissão.  

Primeiro eu  gostaria de enaltecer o trabalho de Vossa Excelência em nos 

ofertar  um  roteiro de trabalho . Eu acho que organizar as ações da Comissão é muito  

importante até para sabermos o norte de diretriz tomar. Porém como tomei conhecimento do 

mesmo agora, na mesma linha  do nobre  deputado Neder , pediria a Vossa Excelência uma 

sessão para que  pudéssemos avaliar e na próxima semana deliberar  até para que possamos  

sugerir, ou através de requerimento, ou através do gabinete   de Vossa Excelência, para que 

possamos acrescentar aqui alguma sugestão e aí então sim aprovarmos esse roteiro de 

trabalho.  

Mas desde já eu destaco  aqui a importância de ter sido oferecido a Comissão 

num prazo bastante curto esta pauta  de prioridades que Vossa Excelência elencou. Portanto 

eu só pediria para que na próxima reunião pudéssemos deliberar acerca desta sugestão se  

assim for entendimento de toda a Comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Muito bem, mais algum 

deputado?  

 

O SR. CARLOS NEDER – PT –  Pela ordem presidente ? 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Pois não, deputado Carlos 

Neder.  

 

O SR. CARLOS NEDER – PT –  Nós temos  um hábito ruim na Assembleia 

de esquecermos  o que as Legislaturas anteriores fizeram, portanto eu gostaria  de sugerir a  

assessoria da Comissão que fizesse um levantamento de  iniciativas similares, por exemplo, 

adotadas  na  17ª Legislatura de tal maneira  nós pensarmos  se algumas delas deveriam ter 

continuidade ou serem viabilizadas com a nova composição desta Comissão.  
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O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Muito bem. Queria portanto  

para encaminhar essas questões se nós pudéssemos... Estou  plenamente de acordo que esta 

foi a primeira reunião, acabamos de  distribuir esse material aos deputados. Essa questão que 

o deputado Carlos Neder registrou também é importante  pois esta Comissão a partir da 

vigência  dessa Legislatura  ganhou novas competências, especificamente a questão dos 

transportes e no caso  da Região Metropolitana de São Paulo também trânsito .  

Então são questões que foram acrescidas  e que portanto  merecem uma atenção  

de nossa parte.; e também considerando  que seria importante  a analise dos deputados e nós 

termos uma nova sessão  para poder acrescentar novas sugestões  dos deputados. Perguntaria 

se poderíamos encaminhar da seguinte forma, a sugestão  de convite tanto ao secretário 

Edson Aparecido como ao secretário Clodoaldo Pelissioni  como normalmente vamos 

demandar isso,  de fazer uma agenda , se nós já  poderíamos tendo a concordância dos 

deputados já encaminhar  os entendimentos com esses dois secretários para  formalizar o 

convite e poder  fazer os convites ?  

Sem prejuízo de  numa nova reunião  acrescentar novos itens às sugestões que 

fizemos aqui, inclusive , nessa próxima  reunião pensar de maneira mais elaborada essa  

questão de um seminário que eu propus que poderíamos fazer sobre essas questões  

metropolitanas. Aí  essa questão poderia ter  a participação de  todos os deputados e nós 

poderíamos então fechar isso numa próxima reunião.  

Se for esse o entendimento, consulto os nobres deputados, a gente já poderia 

encaminhar dessa forma.  

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB –  Bem deputado Davi Zaia 

primeiro cumprimentá-lo pela praticidade  como conduziu aqui o nosso primeiro encontro 

Ordinário da nossa Comissão , já trazendo encaminhamento de trabalho , é extremamente 

importante que nós tenhamos um roteiro a seguir . Não vejo nenhuma oposição com relação 

ao convite estabelecido para os secretários fazerem as exposições daquilo que  competem  

nas pastas. Mas quero só agregar a Vossa Excelência uma sugestão  por que   entendo 

absolutamente como razoável  essa medida administrativa tomada pelo Governador Geraldo 
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Alckmin de descentralizar  as ações do  Estado especialmente em Regiões Metropolitanas e 

Aglomerados Urbanos.  

 E nesse sentido ,  senhor presidente Davi Zaia , eu queria fazer  uma sugestão, 

um encaminhamento aqui na Comissão, para que nós  tivéssemos a oportunidade de receber 

aqui os presidentes  destas  Regiões Metropolitanas e também os presidentes dos 

Aglomerados Urbanos . Por que eu percebo claramente que há uma demanda  em todas as 

regiões, mas especialmente na minha região , na região  de Jundiaí onde tem a Aglomeração 

Urbana de Jundiaí e nós sentimos claramente a necessidade de um dialogo mais próximo 

com a concessionária a CCR e também com a Agência Reguladora do Transporte no Estado 

de São Paulo.  

Nós temos há alguns anos a previsão de uma obra a instalação de alças na 

rodovia Anhanguera, na Nove de Julho  especialmente em Jundiaí , o trevo da Avenida 

Jundiaí e a Osmundo dos Santos Pelegrini com a ligação sobre a Anhanguera vindo do 

córrego  das Valquírias,  uma região importante  e são  obras importantes. E eu gostaria 

muito de ter por parte  não só da CCR que é a responsável pela execução da obra, mas 

também  da Artesp , como está o encaminhamento para a efetiva  aplicação do recurso e 

execução  da obra.  

E por isso faço o encaminhamento no sentido  de trazer aqui os presidentes de 

Aglomerados, Aglomerações  e Regiões Metropolitanas  e na sequência entender os 

organismos do estado  quais são as ações que estão sendo tomadas para a efetiva 

concretização dessas obras.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Pela ordem senhor 

presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Pela ordem  deputado Cezinha 

de Madureira.  
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O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM –  Inicialmente quero 

parabenizá-lo pelo inicio dos trabalhos e olhando para o nobre deputado já era de imaginar a  

postura do senhor que nós teríamos aqui,  já no inicio  dos trabalhos,  uma boa organização 

já do que nós temos para discutir nos próximos dias. Isso é muito bom. Tenho a certeza de 

que teremos  e tiraremos muitos  proveitos desta Comissão.  E declarar também que , e 

fazendo  coro ao deputado Luiz Fernando, acho que não tem nenhum problema em nós  

seguirmos com esse convite.  Até por que  pode  preencher um pouco mais nossa pauta de 

trabalho para que  possamos ter um ano bastante, já inicialmente para mim que é o primeiro 

mandato, de  muitos trabalhos e serviços prestados com resultados bons para a população do 

Estado de São Paulo, e especialmente como diz esta Comissão para a Região Metropolitana  

de São Paulo. Muito obrigado. 

 

O SR. IGOR SOARES – PTN – Pela ordem senhor presidente ? 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –   Pela ordem deputado Igor 

Soares. 

 

O SR. IGOR SOARES – PTN –  Senhor presidente eu gostaria também de 

parabenizar aqui  pela agilidade que Vossa  Excelência já nos trouxe nessa primeira 

Reunião. O senhor já nos provou como secretário de estado, como deputado, e agora como 

presidente desta importante Comissão da eficiência de vosso trabalho. 

 E quero aqui também  dizer, como Luiz Fernando colocou, da importância em 

ouvir os presidentes  dos Aglomerados, das Regiões Metropolitanas. E  eu gostaria de dar 

uma sugestão,  quem sabe no segundo semestre  que nós possamos fazer essas reuniões nas 

Regiões Metropolitana. Que possamos utilizar algumas Câmaras Municipais e que possamos 

fazer  um trabalho itinerante, Luiz Fernando, para que possamos estar mais próximos dos 

vereadores, secretários municipais, e ouvi-los com uma proximidade maior e quem sabe  a 

gente possa ter  uma direção maior de nosso trabalho aqui.  

Acredito que são cinco Regiões Metropolitanas, dois Aglomerados e uma 

Unidade Regional, portanto em sete viagens, sete visitas nós estaríamos tendo uma 
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proximidade com as Regiões Metropolitanas e podendo trazer para a discussão desta 

Comissão  temas importantes como bem colocou o Luiz Fernando que é da região de 

Jundiaí, mas também temas importantes de todas as Regiões Metropolitanas  e cidades que 

fazem parte do nosso Estado de São Paulo.  

Mais uma vez me coloco a inteira disposição da Comissão e espero fazer parte 

de um grande trabalho realizado por esta Comissão senhor presidente.  

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB –  Pela ordem senhor presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Muito obrigado deputado Igor 

Soares, pela ordem deputado Orlando Morando. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB –  Senhor presidente nós via de 

regra no inicio da Legislatura e até por que  a nossa Constituição Estadual determina  a  

gente ouvir aqui tanto presidentes de empresas como secretários. Eu gostaria desde já deixar 

uma sugestão a Vossa Excelência para que pudéssemos buscar um acordo, e  é o que tem 

sido feito até para poder otimizar o tempo de todos, uma reunião  conjunta entre a Secretaria 

de Assuntos Metropolitanos, Transporte e Infraestrutura, para que pudéssemos convidar o 

secretário  Clodoaldo Pelissioni, o nosso secretário de Transportes Metropolitanos.  

Eu sei que essa discussão já foi iniciada na Comissão de Infraestrutura e  em 

Transportes ainda não por que  a Comissão não foi constituída, o senhor presidente disse. 

Mas desde já se Vossa Excelência pudesse fazer  isso até para  otimizar o tempo  do 

secretário e o nosso também . Seguramente o tema e os assuntos  a serem  questionados 

serão os mesmos, portanto nós poderíamos fazer uma única reunião buscando esclarecer, eu 

acho que nesse  primeiro ,  em especial as diretrizes sobre o comando  do secretário dessa 

importante Secretaria, a mais importante da Região Metropolitana.  

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Pela ordem ? 
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O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –  Pela ordem o deputado 

Giriboni. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV –  Dentro dessa mesma linha do deputado 

Orlando Morando quando se coloca o convite ao secretário Edson Aparecido e ao secretário 

de Transporte Metropolitano eu acharia também  prudente,  em reunião  conjunta com as 

demais Comissões citadas , o convite ao presidente da Artesp para vir  apresentar um pouco 

a visão da Artesp em  relação aos conflito que nós temos aqui nas  várias Regiões 

Metropolitanas do Estado de São Paulo ,  até já pontuados por alguns deputados.  

Eu acho que seria para inicio dos nossos trabalhos essa interação com a Artesp 

tendo em  visto os grandes conflitos que teremos ao longo dos nossos trabalhos.  

 

O SR. CARLOS NEDER – PT –  Pela ordem senhor presidente ? 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Pela ordem o deputado Carlos 

Neder e depois novamente  o deputado Orlando Morando e depois o deputado Márcio 

Camargo. 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT –  Presidente Vossa Excelência trouxe a 

proposta de duas reuniões e um seminário  e depois foram sendo agregadas novas sugestões. 

Eu fiquei em duvida se há uma super  posição de propostas e pergunto a Vossa Excelência 

se nós formos  convidar a Artesp  se seria cabível também nós trazermos  nesta reunião 

trazermos o Departamento de Estradas e Rodagem vinculadas a Secretaria de Logísticas e 

Transportes ? 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB –  Presidente, pela ordem? Minha 

sugestão é nesse sentido, eu acho que aí pedir a colaboração dos pares, até para que 
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possamos respeitar uma  hierarquia, acho que cabe primeiro ouvirmos os secretários. Por 

isso que sugeri ouvirmos o Clodoaldo Pelissioni e na mesma ordem acho que poderíamos 

ouvir o secretário  Duarte Nogueira para que pudéssemos dar este encaminhamento;  por que  

o DER está sobre ele, já  Artesp não mais, hoje está com o secretário Saulo.  

Portanto acho importante primeiro ouvirmos os secretários,  até por que  eles 

têm grandes conhecimentos por que  essas Agências e diretorias  estão subordinadas a eles . 

Passada esta fase de ouvirmos os secretários aí sim poderíamos ouvir presidentes de 

empresas e também superintendentes de agências. É só uma sugestão.  

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Pois não. Deputado Márcio 

Camargo. 

 

O SR.  MÁRCIO CAMARGO – PSC – Boa tarde a todos, boa tarde senhor 

presidente, queria cumprimentá-lo pelo excelente inicio de trabalho,  cumprimentar o Igor 

que deu essa  sugestão. Nós montamos nessa Casa também , senhor presidente, a Frente 

Parlamentar em Defesa da Rodovia Raposo Tavares,  falei agora em Plenário é uma das 

rodovias mais complicadas  na chegada na cidade de São Paulo. É uma rodovia que você 

chega  e tem dois semáforos para entrar, você para para entrar na cidade , sendo que  as 

demais desembocam nas marginais.  

Nessa Frente  Parlamentar nós faremos seis Audiências Públicas nas Câmaras 

que envolvem a Rodovia Raposo Tavares, começando em Mairinque,  São Roque, Vargem 

Grande, Cotia, uma  especifica na região do Butantã e a última aqui na Assembleia 

Legislativa  em novembro desse  ano.  

Mas quero cumprimentar a todos e pedir um grande  empenho,  sei que o 

governador está ao lado da gente, da população que mais precisa, essa população  que sofre 

com o trânsito diariamente, que caí investimentos na região justamente pela escassez das 

rodovias que estamos passando.  

Mas quero cumprimentar mais uma vez e sei que vamos trabalhar bastante aqui 

na sua  presidência,  que é uma pessoa que trabalha bastante,  e conte com  esse seu humilde 

deputado aqui. Parabéns!  
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O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Muito obrigado deputado.  

 

O SR. –  Presidente ? 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Pois não. 

 

O SR. –  Me perdoe,  só para que Vossa Excelência não inicie a sua fala. O 

deputado  Luiz Turco ele fez uma observação muito correta até por que  é muito bem votado 

no município de Itupeva e ele percebeu, senhor presidente,  que na  aglomeração urbana de 

Jundiaí foram inseridos seis municípios e excluído o município de Itupeva. Portanto a 

Aglomeração compreende Jundiaí, Cabreúva, Campo Limpo, Jarinu, Itupeva, Louveira  e 

Várzea Paulista. Então Itupeva  está  faltando Luiz Turco estar louvando aqui os votos 

obtidos no município de Itupeva, e não com a minha felicidade, senhor presidente, mas ele 

obteve e fez aqui a manifestação e eu quero dizer que é correta a manifestação.  

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –     Acho que foi uma falha nossa 

então. Nós vamos de qualquer forma, já fazemos  a inclusão se foi uma falha, se não foi já 

temos um assunto para encaminhar, muito obrigado deputado. 

Nós tivemos aqui então  várias sugestões,  eu queria então propor o seguinte 

encaminhamento, e lembrando que o próprio deputado Carlos Neder também  se referiu 

aqui,  as questões metropolitanas são importantes , mas a nossa  Comissão trata de assuntos 

Metropolitanos e Municipais, portanto o restante do Estado de São Paulo que não está 

abrangido pelas Regiões Metropolitanas é também objeto de  discussão, e talvez aqui já 

algumas sugestões quando falam da Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo , do 

DER e da própria Artesp já com uma ação também em todo o Estado de São Paulo . Acho 

que essa é uma preocupação que devemos ter.  
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As reuniões conjuntas que foram aqui sugeridas elas dependem de que cada 

Comissão aprove isso para que depois possamos  implementar, e a própria Comissão de 

Transporte ainda não tem a eleição da sua direção. Portanto a minha sugestão é que 

pudéssemos encaminhar inicialmente o convite ao secretário Edson Aparecido por que ele 

tem a função de coordenar especificamente a questão das Regiões Metropolitanas, a  própria 

Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos , e da mesma forma com o secretário Clodoaldo  

dos Transportes Metropolitanos.  

E se for, eu não sei se a Comissão de Infraestrutura já aprovou algum convite 

ao  secretário... 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB –  Presidente pela ordem ? 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Pois não. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB –  A gente tem  adotado uma prática 

e em especial esse parlamentar, de  todo o  requerimento termos uma pauta para aprovação, 

até por que  a nossa Constituição determina isso. Então não gostaríamos de abrir esse 

precedente por que hoje  seria uma atribuição pacífica, mas aqui nós temos  o campo da 

situação e da oposição e para fazer valer a coerência  eu não vou abrir mão o dia  que 

tivermos algum pedido e aí  temos que respeitar. Portanto todo o requerimento vamos fazer 

constar em pauta e aí sim  poder deliberar sobre eles. Não é nenhuma ingerência, estou 

apenas seguindo a nossa Constituição e o Regimento Interno. 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Nós tínhamos  discutido, 

deputado, de fato os convites  regulares que as  Comissões fazem  eles têm esse 

procedimento  que Vossa  Excelência acabou de registrar. Mas nós temos também um 

dispositivo da Constituição  que é o 52A, que estabelece que todo secretário semestralmente 

tem que comparecer na Comissão afim para prestar  os esclarecimentos. Então nesse caso 

especifico não haveria  essa necessidade do requerimento  aprovado formalmente como os 
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demais requerimentos que normalmente surge a convocação ou de um  fato especifico ou de 

uma demanda  especifica. Nesse  caso nós  estaríamos apenas dando cumprimento àquilo 

que já está previsto.  

Portanto pergunto se nesse caso já poderíamos entrar em contato com o  

secretário dos Transportes Metropolitanos e com o secretário  da Casa Civil baseado  no 

Artigo 52A da Constituição... 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB –  Pela ordem senhor presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Pois não. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB –  Não tenho a Constituição toda em 

mente, eles são obrigados a vir anualmente na Assembleia  

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Semestralmente  

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB –  Semestralmente. Eu pediria que 

fosse constado em pauta por que  ele tem que vir na  Assembleia e não especifica em quais 

Comissões. No caso o secretário  chefe da Casa Civil ele  tem na hierarquia do governo do 

estado praticamente uma ascensão sobre todas as  secretarias, portanto ele começaria a 

trabalhar praticamente aqui na Assembleia. Então se constado em pauta a gente facilita o 

trabalho  para otimizar e  fazermos reuniões conjuntas. 

E também a nossa Constituição no Artigo 52 não determina que não seja 

pautado o assunto.  Até por que  em determinado  momento nós podemos viver uma crise e 

o campo  da situação possa inclusive pedir vista afim de proteger  os (ininteligível 31’38’’) 

do seu governo. Portanto eu pediria a benevolência de Vossa Excelência para que não 

precisássemos levar o assunto a uma questão de ordem para  que a Presidência tenha que 

esclarecer.  
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O SR. CARLOS NEDER – PT –  Pela ordem presidente ? 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Pela ordem deputado Carlos 

Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT –  A sugestão do deputado Orlando Morando  

tem razão de ser  e é o procedimento normalmente adotado , e se não for deveria ser, em 

todas as Comissões.  Por que  é  mediante a um requerimento escrito que nós fazemos 

discussão e posteriormente a votação. Entretanto eu gostaria de levantar uma discussão por 

que  eu entendo que  a Presidência da Comissão têm algumas prerrogativas que vão além 

daquelas de nós membros da Comissão.   

 E acho que não há uma incompatibilidade, por exemplo, de Vossa Excelência 

na condição de presidente da Comissão de  propor aqui convites  a determinadas autoridades 

em beneficio do nosso plano  de trabalho  ou para que possamos agilizar os contatos.  

Então sem  discordar do deputado Orlando Morando eu me pergunto  se nós 

não poderíamos ter duas maneiras de agir e se de  fato não é isso que vem acontecendo na 

maioria das Comissões hoje na Assembleia? O requerimento dos deputados membros tem 

que ser de acordo com o que reza o Regimento Interno , inscritos previamente e colocados 

em pauta para  devida  votação, seja uma moção, seja  outra proposta qualquer.  

Vossa Excelência também é membro da Comissão, mas entendo que Vossa 

Excelência têm prerrogativas, por exemplo, de organizar eventos pela própria Presidência da 

Comissão, e não se  confunde isso com a obrigatoriedade da vinda de  representantes do 

Poder Executivo a cada  semestre. Isso eu tenha visto em várias outras Comissões, o 

presidente também tem a iniciativa de propor e colocar em pratica atos que entenda 

importantes para o funcionamento da Comissão.  

Então deixa isso um pouquinho em  aberto  e peço que a assessoria , Vossa 

Excelência e o próprio deputado Orlando Morando  considerem essa possibilidade também, 
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um grau de liberdade que a Presidência da Comissão tem e nós  temos observado isso em 

várias Comissões Permanentes.  

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Bem de fato o 52A é  o 

comparecimento do secretário perante a Comissão a que estejam  afetas as suas atribuições. 

Claro que talvez nós vamos ter aqui alguma discussão de qual é a Comissão, a própria  

questão dos Transportes, a  Comissão dos  Transportes pode também já que trata de 

Transportes Metropolitanos,  mas acho que isso não impediria que a gente fizesse esses 

contatos. 

De qualquer forma julgo que vamos proceder a formalização dos requerimentos 

e a aprovação aqui para que possamos encaminhar essas questões. Portanto providenciarei 

esses requerimentos, farei o protocolo e peço  que todos os  deputados que apresentaram 

aqui verbalmente sugestões de convocação, independente de outros que possam ser feitos,  

que façam  então os requerimentos no sentido de que  já foi apresentado aqui, como foi 

falado o convite para o DER, secretário dos Transportes, Artesp e outras sugestões que 

foram feitas, que os deputados formalizem junto à Secretaria da Comissão para que nós 

possamos  votar esses  requerimentos na próxima reunião.  

Em relação ao convite do secretário da Casa Civil  que  tem lá a Subsecretaria 

de Assuntos Metropolitanos e poderia eventualmente entender  que a Subsecretaria estaria 

afeta e poderia estar aqui, falo isso por que  conversei com o secretário e ele manifestou o  

interesse dele mesmo estar presente aqui para poder  falar das questões  metropolitanas 

acompanhado do subsecretário e dos demais diretores e pessoas que  ocupam cargos na sua 

Secretaria e que tem a ver  com  questões metropolitanas, mas o secretário resolveria.  

E como nós  temos um tempo até para poder  ouvi-os ainda no primeiro 

semestre , e nós temos mais  um mês, estamos em Maio e temo Junho,  um mês  de trabalho, 

vamos logo em seguida estabelecer o nosso  cronograma de reuniões. Dependendo do 

cronograma estabelecido nós teremos  poucas  reuniões ainda nesse semestre. E formalizado 

isso, independente disso manteríamos um contato para já ir adiantando algumas eventuais  

agendas para que pudéssemos cumprir e sendo aprovado posteriormente aqui pela 

Assembleia.  
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Portanto faço esse encaminhamento  para adotar como regra esse procedimento 

que tem sido comum , apesar da manifestação do deputado Carlos Neder, portanto todos nós  

faremos esses  requerimentos e aprovaremos aqui na nossa próxima Reunião.  

 

O SR. CARLOS NEDER – PT –  Pela ordem  presidente ? 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –   Pois não. 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT –  Gostaria de sugerir a Vossa Excelência  que 

solicite  ao serviço de taquigrafia que agilize a  transcrição desta  reunião e que este  material 

nos seja encaminhado com agilidade por que  foram  várias as sugestões e nem todos 

anotamos e  de posse da transcrição, da degravação, nós poderíamos contribuir  ainda mais 

para completar  o plano de trabalho.  

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Perfeitamente, vamos 

encaminhar isso junto a nossa Secretaria. Registro também a presença do deputado Atila 

Jacomussi, membro efetivo dessa Comissão. Passaria agora para que nós pudéssemos 

estabelecer o calendário  e as datas  das Reuniões Ordinárias da nossa Comissão. Nós na 

Reunião que procedemos a  direção aqui da direção da Comissão  combinamos de quarta-

feira ser os dias das nossas Reuniões .  

 A Secretaria da Comissão já me passa as mãos, e como têm deputados que 

ocupam cargos em mais de uma Comissão, eu vejo que as quartas-feiras têm várias 

Comissões que já têm Reuniões Ordinárias. Eu particularmente sugeri as quartas-feiras por 

que  as terças-feiras têm Colégio de Lideres e eu tenho participado como líder do meu 

partido  dessas reuniões.  Mas consulto se poderíamos manter incialmente as quartas-feiras 

como  dia destas  Reuniões? 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB –  Pela ordem senhor presidente ? 
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O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Pois não. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB –  Acho que a título precário 

nenhum problema , até por que  nós temos ainda Comissões  que não foram definidas,  e que 

eventualmente membros daqui pode se tornar presidente de alguma outra Comissão. E o 

segundo questionamento é se o senhor pretende ter  reuniões semanais ou quinzenais ?  

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Nossa sugestão é reunião 

quinzenal inicialmente.  

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB –  Facilitaria também por que  a 

gente pode buscar intercalar . Eu acho que  a título, nem vou usar o título precário, mas fica 

pré-estabelecido e se necessário  a gente volta a sugerir, mas eu concordo com essa data e 

esse  horário.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Pela ordem senhor presidente 

? 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Pois não.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Tendo em vista o 

pronunciamento anterior do senhor falando  sobre o  tempo que é pouco, tempo para  o 

convite aos secretários, a agilizar a agenda, eu  gostaria de sugerir ao senhor que nesse 

primeiro semestre nós afim de ter bastante resultados nos trabalhos, que nós fizéssemos as 

reuniões  semanalmente até ter  uma estrutura legal  do inicio dos trabalhos, e assim 
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posteriormente  poderíamos  mudar, quem sabe, para quinzenalmente. Só para deixar 

registrado aí essa opinião. 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT –  Pela ordem senhor presidente ? 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT –  Eu acho  que é razoável a preocupação do 

deputado Cezinha pelo menos a próxima poderia ser feita  no prazo de uma semana. Por que  

se nós deixarmos para concluir esse plano de trabalho daqui a quinze dias, e só então 

aprovarmos os requerimentos  e expedir os convites nós não faremos praticamente nada  no 

primeiro semestre a medida que teremos o recesso parlamentar em julho.  

Portanto eu estou propondo aqui na linha do  que Vossa Excelência está 

sugerindo que pelo menos a próxima reunião seja feita em uma  semana para que possamos 

concluir esse plano de trabalho e decidir acerca dos requerimentos. 

 

O SR. –  Pela ordem senhor presidente. Quero sugerir ao senhor como o seu 

dialogo é muito fácil com o secretariado , tendo em vista  a historia de trabalho do senhor, 

mesmo  antes da próxima reunião  para aprovar aqui os requerimentos, se o senhor  já 

tivesse na próxima reunião um diálogo mesmo que informal para já termos  as datas dessas 

reuniões com os secretários.  

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Acho uma boa sugestão para 

que possamos encaminhar. Se fossemos adotar semanalmente a semana que vem é a semana 

que temos um feriado na quinta-feira, então muito  provavelmente... claro quarta-feira é um 

dia normal  de trabalho aqui na Assembleia , mas talvez tenhamos alguma  dificuldade de 

organizar isso tudo.  
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 E de fato para fazer todas as semana nós temos aqui, estou olhando, sete 

Comissões que já definiram quarta-feira como  o seu dia de Reunião Ordinária, inclusive a 

CCJ e a Comissão  de Finanças que pelo volume de projetos que têm que analisar têm 

reuniões semanais, as outras não obrigatoriamente. Com exceção da Comissão de Ciência e 

Tecnologia  que está aqui as quartas-feiras, mas estabeleceu o horário das 11h , todas as 

outras seis estão  com horário a tarde. 

Então talvez nós pudéssemos fazer a próxima reunião com quinze dias, 

pulamos a semana que vem, faríamos a próxima reunião, tomaria essa iniciativa de já 

adiantar uma conversa com os  secretários de já reservar uma agenda,  e submetendo aqui e 

tendo aprovação  só efetivaríamos isso o que permitiria que ainda no mês de Junho nós  

pudéssemos ouvi-os. E aí estabelecer depois  o  cronograma de nosso trabalho normalmente. 

 

O SR. IGOR SOARES – PTN –  Pela ordem senhor presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –   Deputado Igor. 

 

O SR. IGOR SOARES – PTN –  Eu queria aqui me manifestar e dizer o  

respeito que nós temos pelas  colocações  dos nobres deputados, só que eu acredito que 

nesse inicio, e é uma proposta  que eu  faço aos demais colegas, que nós possamos 

estabelecer um critério de quinze em quinze dias, e depois com o andamento dos trabalhos aí 

sim  avaliarmos se  há necessidade de reuniões semanais. Haja vista a demanda que  nós 

teremos por fazer parte de  mais Comissões, inclusive uma  Comissão que também é na 

quarta-feira de Infraestrutura, que é importante, portanto  principalmente os deputados novos 

que chegam a essa Casa como o Márcio, o Atila , Cezinha, entre outros, nós ainda estamos 

nos adequando. O nosso amigo Orlando que já tem uns cinquenta anos aqui, não sei  não 

fica velho , não é ?   

Então é a título de proposta, até para que pudéssemos nos organizar melhor  e 

aí sim  se houvesse uma necessidade, uma demanda, que dentro  de trinta, quarenta  dias 

Cezinha, acho que já daria para ter uma noção. Eu entendo  a sua...  
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O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM –  Oh! Amigo eu entendo ao 

contrario, por que  quanto mais trabalho nós teríamos aqui  a possibilidade de nos 

desenvolvermos mais. Eu até entendo o trabalho... 

 

O SR. IGOR SOARES – PTN –  Mas  a questão é a seguinte Cezinha, a 

minha preocupação  é de nós não  executarmos um bom trabalho, por que  eu faço parte de 

outra  Comissão também as quartas-feiras , então a título de uma proposta, e aí sim, depois 

se  houver , e até os deputados terão a  grandeza de se ausentar ou até de pedir que seja  

retirado o nome de alguma Comissão para que possa  se dedicar de fato à Comissão e que é 

a minha vontade aqui nesta Comissão.  

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB –  Pela ordem presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Deputado Orlando Morando.  

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB –  Como a  prerrogativa é legal de 

Vossa Excelência , a preocupação aqui de todos é a mesma. Eu acho que a gente delegar ao 

senhor a necessidade  por que  tem semana que tem uma pauta muito extensa e  se acumular  

ficaria muito para quinze dias. Aí fica no seu bom senso , que o senhor tem, de avaliar 

quando necessário. Acho que deixa pré-estabelecido  quinzenal, por exemplo, para semana 

que vem que já tem uma pauta mas aí já fica  via de regra  quinzenal e quando o senhor 

entender da necessidade pauta, até por que  é uma  prerrogativa de Vossa Excelência.  

 

O SR. CARLOS NEDER – PT –  Pela ordem presidente ? 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Deputado Carlos Neder  
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O SR. CARLOS NEDER – PT –  Vossa Excelência há de  se lembrar que nós 

dois fazemos parte da Comissão de Ciência e Tecnologia e o deputado Orlando Bolçone 

imaginou um evento para o dia dez,  e nós solicitamos que fosse realizado um debate muito 

importante no dia dezessete. E a razão é que nós teremos nesse período do dia dez , dia treze  

o 5º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores e foi  exatamente por essa razão que  

nós solicitamos  e a data foi repensada. Mas estou dizendo isso apenas   a título de esclarecer 

a  minha ausência aqui  no dia dez, mas encaminharei as sugestões independente de poder 

estar  na reunião. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM –  Pela ordem presidente ? 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM –  Só para discordar do meu 

nobre colega companheiro Orlando Morando  eu aceito a  sugestão dos quinze dias. E  

deixar aqui também um pouco mais a cargo, até acho que isso  é uma coisa que devemos 

respeitar e avaliar muito,  falando aqui sobre o que  deputado Igor falou de nós sermos mais 

novos,  inclusive eu sou mais novo na idade do que o Orlando Morando ele já deve ter  

cinquenta anos de  parlamento. Mas deixar aí a cargo dos mais velhos nos trabalhos 

parlamentares  que realmente pode ser até precipitado uma opção, ou seja, uma opinião que 

eu possa dar aqui em querer  adiantar os trabalhos, mas é  na vontade mesmo de trabalhar. 

Mas deixar a cargo dos mais velhos o conselho de sabermos o  que é melhor para o bom 

andamento da Comissão, mas  deixando aqui registrado que minha  opinião é que 

incialmente as reuniões  sejam semanalmente.  

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB –  Pela ordem presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –  Deputado Orlando Morando. 
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O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB –  Responder aqui ao Cezinha  que  

eu sempre meço a idade pelo estado de espirito. Você sabe que eu tenho um amigo que o pai 

foi pai agora aos  78 anos, nesse aspecto ele está mais jovem do que eu que estou com 40 de 

idade e só doze de parlamento  aqui da Assembleia . E olha que eu nem olhei a sua cobertura 

deputado, mas acho que o senhor é mais jovem que eu. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM –  É muito trabalho que faz cair 

os cabelos.  

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Só para registrar  se fossemos 

seguir regimentalmente as reuniões são semanais e o presidente de fato pode eventualmente 

convocar. Nós estamos aqui fazendo uma combinação até por que  isso  facilita que os 

deputados possam organizar  o seu trabalho , e talvez aqui junto com alguns deputados  que 

já tem mais de um mandato... 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM –  Alguns até sem cabelo, vou 

olhar para esquerda senão denuncia. 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Mas continuam jovens 

também. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM –  Continuam jovens. 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Acho que  a regra quinzenal 

dada  a característica da nossa Comissão, por que  ela não tem  tantos projetos para  analisar,  

portando ela demanda que nós  deputados elaboremos  a pauta e levantemos os assuntos, 

isso permitiria inclusive que os deputados se debruçassem sobre aquilo que vai ser discutido,  

então nós agendaríamos a próxima reunião para o dia dez.  
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Eu sei que tem essa pendencia do deputado Carlos Neder, mas como seria  uma 

reunião praticamente para aprovamos os requerimentos não impede  que os deputados 

encaminhem. Não vejo nesse momento nenhum requerimento de grande polêmica, nós 

estamos começando os trabalhos e isso poderia ser aprovado e nós teríamos tempo ainda de 

realizar, ouvir os encaminhamentos, e a partir daí estabelecer. Portanto na próxima quarta-

feira dia dez e peço então mais uma vez a todos os deputados que encaminhem os 

requerimentos  com as suas sugestões para a Secretaria de Comissão, encaminhe isso com 

antecedência.  O melhor é o quanto antes para que possamos disponibilizar.  

Agora o limite máximo é  48h antes  da realização  da reunião da Comissão, 

portanto o que chegar com menos de 48h  aí não  conseguimos colocar na pauta para a 

reunião imediatamente, mas tudo que chegar  com 48h de antecedência vai ser colocado na 

pauta da reunião do dia dez.  

 

O SR.  ATILA JACOMUSSI – PCdoB – Pela ordem presidente ? 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –    Pela ordem deputado Atila. 

 

O SR.  ATILA JACOMUSSI – PCdoB –  Foi determinado, foi dado essa 

sugestão das reuniões quinzenais e dentro das necessidades pode se tornar semanal, o 

horário dessas reuniões quinzenais já está determinado  presidente?  

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS   –   Nós vamos manter as 15h30m 

ainda essa reunião, assim como  fizemos hoje. Aproveito  também só para  registrar aqui, a 

nossa assessoria informa que de fato o município de Itapeva, Itupeva, estou mudando , se 

fosse Itapeva seria mais longe, seria do deputado Edson Giriboni, então de Itupeva  faz parte 

da  Aglomeração Urbana de Jundiaí e foi uma  falha  nossa na digitação e não constou no 

material que foi distribuído aos senhores  deputados. 

Agradeço, portanto a presença  de todos e não  havendo mais assuntos a tratar 

declaro encerrada a presente reunião. 



25 

 

 

 

*      *      * 

 

 

 

 


