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COMISSÃO DE ASSUNTOS METROPOLITANOS  

E MUNICIPAIS (CAMM) 

16.04.2019 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Havendo número 

regimental, declaro aberta a reunião especial de eleição de presidente e vice-presidente 

da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais para o primeiro biênio da 19ª 

Legislatura. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados: Coronel 

Nishikawa, Douglas Garcia, Dr. Jorge do Carmo, Luiz Fernando Teixeira Ferreira, Rafa 

Zimbaldi, Deputado Cezar – o Cezar é só Cezar? –, Maria Lúcia Amary, Estevam 

Galvão, Thiago Auricchio, Gilmaci Santos – Gilmaci, você está em todas as comissões? 

–, Ricardo Mellão, também está em todas, Bruno Ganem e o Professor Kenny. Pergunto 

aos membros deste colegiado se há a indicação de algum nome para o cargo de 

presidente da Comissão. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - A palavra, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Está com a palavra. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Eu queria indicar para 

presidir a Comissão, o grande deputado, ex-vereador da cidade de Campinas, presidente 

da casa, foi presidente da Câmara de Campinas, nosso grande deputado Salvador 

Zimbaldi. Salvador, não, Rafael Zimbaldi, eu estou lançando o pai dele. Rafael 

Zimbaldi. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Está indicado o 

deputado Rafael Zimbaldi. Pergunto: existe mais alguma indicação de algum deputado? 

Não havendo mais nenhuma indicação, coloco em votação o nome do deputado Rafael 

Zimbaldi para presidir esta Comissão. Está em votação. Os deputados favoráveis 

permaneçam como estão. Está aprovado. Declaro eleito presidente da Comissão de 

Assuntos Metropolitanos e Municipais o deputado Rafael Zimbaldi a quem convido 

para assumir os trabalhos. 
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* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Rafael Zimbaldi. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Boa tarde a todos, quero 

inicialmente agradecer os nobres deputados, a confiança, é uma Comissão tão 

importante, a Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais, dizer que é uma 

honra, uma das comissões mais importantes da Casa, aliás, uma das poucas comissões, 

se eu não me engano, é a CCJ e esta, que são as comissões que têm 13 membros, se eu 

não me engano, mas agradecer a honra de poder estar na Presidência desta Comissão. 

Agradecer em especial ao Luiz Fernando, que fez a indicação, mas agradecer a todos os 

membros desta Comissão: Coronel Nishikawa, deputado Douglas Garcia, Dr. Jorge do 

Carmo, o Luiz Fernando, o Cezinha, Maria Lúcia Amary, Estevam Galvão, que nos deu 

a honra de presidir esta Comissão, nosso, se eu não me engano, nosso decano aqui da 

Comissão, o deputado Thiago Auricchio, o Gilmaci Santos, o Ricardo Mellão – nosso lá 

da região metropolitana, deputado também de Campinas, da região de Campinas –, o 

Bruno Ganem, de Indaiatuba, Professor Kenny. 

Agradeço a oportunidade de estar presidindo e dizer que nós, com certeza, 

teremos muito trabalho pela frente. Agradecemos a presença aqui do Fernando Hiro, 

que representa o nosso secretário de Transportes Metropolitanos, o Baldy, está aqui 

presente o pessoal da EMTU também aqui.  

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Cadê o Hiro, que eu não 

estou vendo? 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Hiro lá no fundo, 

Fernando Hiro. Obrigado pela presença, Hiro. Bem, dando sequência nos nossos 

trabalhos. Pergunto aos membros do colegiado se existe alguma indicação para o cargo 

de vice-presidente desta Comissão. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Pela ordem. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Tenho o prazer e o orgulho de indicar o 

meu grande Luiz, amigo, deputado Luiz Fernando Teixeira Ferreira, para candidato a 

vice-presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Pois não. Mais algum 

deputado? 

 

O SR. RICARDO MELLÃO - NOVO - Pela ordem, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Pela ordem, Ricardo 

Mellão. 

 

O SR. RICARDO MELLÃO - NOVO - Gostaria de indicar o deputado 

Douglas Garcia para a Vice-presidência desta Comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - O deputado Douglas 

Garcia. Mais algum deputado? 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Pois não. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Solicito a Vossa Excelência, se 

possível, suspender os trabalhos por dois ou três minutos para ver se há algum acordo, 

algum consenso. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - O.k., deputado. Então 

suspendo por cinco minutos para que a gente tente fazer uma composição. 

 

* * * 
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- A reunião é suspensa. 

 

* * * 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Pois não, deputado 

Douglas. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Cheguei a conversar com o deputado Luiz 

Fernando, não há acordo. Então acho melhor a gente votar mesmo. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Está o.k., deputado. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Pois não, deputado 

Estevam. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Solicito a Vossa Excelência, então, já 

que não há acordo, que faça a votação nominal. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Pois não, nós faremos a 

votação nominal. Então nós temos a candidatura do deputado Luiz Fernando e do 

deputado Douglas Garcia. Eu pergunto ao deputado Coronel Nishikawa. Como vota?  

 

O SR. CORONEL NISHIKAWA - PSL - Por questão de coerência, voto no 

meu colega de bancada, do PSL, para que seja o nosso vice-presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Pois não. Deputado 

Douglas Garcia um voto. O próprio deputado Douglas Garcia. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Deputado Douglas Garcia. 
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O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Pois não, dois votos. 

Deputado Jorge do Carmo? 

 

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Sim, Sr. Presidente, vou votar 

aqui no meu colega, o Luiz Fernando. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Luiz Fernando, um voto. 

Deputado Luiz Fernando, como vota? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Douglas Garcia não me 

pediu voto, então vou votar em mim mesmo, Sr. Presidente. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Você também não me pediu. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Deputado Cezar? 

 

O SR. CEZAR - PSDB - O Luiz Fernando me pediu voto, o Luiz Fernando. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Pois não, deputado Luiz 

Fernando. Deputada Maria Lúcia Amary? 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Voto no deputado Luiz Fernando. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Deputado Estevam 

Galvão? 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Luiz Fernando, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Deputado Thiago 

Auricchio? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PR - Voto no amigo e conterrâneo da região 

do ABC, deputado Luiz Fernando. 
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O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Deputado Gilmaci Santos? 

 

O SR. GILMACI SANTOS - PRB - Sr. Presidente, o Douglas não me pediu, 

mas mandou emissário pedir, mas o Luiz Fernando veio pessoalmente pedir, voto Luiz 

Fernando. 

 

 O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Deputado Ricardo 

Mellão? 

 

O SR. RICARDO MELLÃO - NOVO - Douglas Garcia. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Deputado Bruno Ganem? 

 

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Deputado Luiz Fernando. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Deputado Professor 

Kenny? 

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Luiz Fernando, Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - E este deputado vota 

também, para vice-presidente, no Luiz Fernando. Com dez votos então declaro eleito 

vice-presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos Municipais o deputado Luiz 

Fernando, o qual convido a ocupar assento à Mesa. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Pois não, Estevam. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Presidente, apenas para cumprimentá-lo 

pela eleição como presidente desta Comissão, que eu considero de grande importância, 

presidente, principalmente neste momento que nós estamos vivendo e assistindo uma 

quantidade de tragédias aqui, ali, acolá, principalmente quando se refere aos temporais, 

às enchentes etc. A responsabilidade de V. Exa. é muito grande, mas V. Exa. está de 
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parabéns, V. Exa. não terá tanta dificuldade porque vai dividir com um deputado 

brilhante, que é o deputado Luiz Fernando, que eu parabenizo também por ter sido 

eleito vice-presidente. Eu também sou da Região Metropolitana, faço parte desta 

Comissão e espero muito trabalho. Parabéns. 

 

 O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Obrigado, deputado 

Estevam Galvão, para mim, com certeza, é uma honra, mas não só do Luiz Fernando, 

precisarei do apoio de todos os deputados, que, aliás, para mim está sendo – além de 

novato na Assembleia Legislativa –, vai ser um aprendizado muito grande estar aqui 

presidindo esta Comissão. Antes de passar aos próximos deputados, eu queria passar a 

palavra ao deputado Luiz Fernando para que ele faça uso da palavra. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Sr. Presidente, mais uma 

vez quero te parabenizar, tenho certeza que o senhor há de conduzir os trabalhos aqui 

com muita qualidade, com muita. Eu diria o seguinte, o deputado Estevam colocou a 

importância desta Comissão e precisa de um presidente desse nível, e eu tenho certeza 

que nós estamos muito bem representados.  

Saudar essa deputada linda, e te agradecer mais uma vez Maria Lúcia, pelo 

apoio, pelo voto. Agradecer ao Cezar, ao meu sempre amigo, irmão, a pessoa que 

aprendi a amar, o deputado Estevam Galvão. Thiaguinho, muito obrigado. Coronel 

Nishikawa, idem, quero dizer da importância dessa atuação pela Região Metropolitana, 

pela região do ABC, mas assim pelo Estado todo. Bruno Ganem, obrigado pelo apoio. 

Dr. Jorge, meu amigo, irmão, muito obrigado. E também ao Mellão e ao Douglas. 

Parabéns, Douglas, pela candidatura e eu acho que a ideia agora é trabalharmos todos 

juntos, para quem sabe, ao final desta legislatura, a gente deixar um Estado melhor ou 

que a gente ajudou a construir um Estado melhor. 

Então parabéns a vocês, muito obrigado e queria, Sr. Presidente, parabenizá-lo 

mais uma vez pela eleição. E tenho certeza que o senhor pode contar com todos nós 

aqui para conduzir os trabalhos junto com o senhor.  

 

A SR. MARIA LÚCIA AMARY- PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Você me permite?  

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Primeiro as damas. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Deputada Maria Lúcia. 

 

A SR. MARIA LÚCIA AMARY- PSDB - A única. Bem, primeiro, boa tarde, 

cumprimentar o deputado Zimbaldi, o deputado Luiz Fernando. Com certeza nós 

estamos todos aqui dispostos a trabalhar bastante. Eu gostaria de sugerir se não seria 

possível marcarmos hoje que data, que dia e que horário nós faríamos as próximas 

reuniões, para nós podemos organizar a agenda nossa. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Deputado Dr. Jorge, já 

respondo, deputado, é que eu tenho uma sugestão, não sei se surgirá mais, a minha 

sugestão é a seguinte: terça-feira é um dia bem mais complicado aqui para os deputados, 

que nós temos reuniões de bancadas normalmente, nós temos Colégio de Líderes. Na 

legislatura anterior era toda terça-feira às 15 horas. Eu não sei se nós juntos – depois eu 

falando pessoalmente com cada um –, para a gente decidir junto um novo dia, um novo 

horário, que eu acho que seria mais prudente. Ou se quiserem já sugerir uma outra data 

e um outro horário, porque eu acho que terça-feira às 15 horas, pelo menos para o meu 

gabinete, é bastante tumultuado, eu acredito que para todos os gabinetes, todos os 

mandatos, seja a mesma coisa. Não sei se algum deputado tem alguma sugestão ou se 

nós depois definimos, um a um, conversando e sugerindo. Pode ser? 

 

O SR. CORONEL NISHIKAWA - PSL - Terça-Feira é muito ruim. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Então eu concordo, eu 

acho que ou na quarta, ou na quinta. 

 

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Eu acho que terça é ruim, mas definir agora 

vai ser complicado porque a gente pode bater com outras comissões que os deputados 

estão participando também. Então podemos definir depois. 
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O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - A Assessoria está 

colocando alguns horários. Vamos fazer o seguinte, podemos definir, e aí depois eu vou 

pegar direitinho aqui, aí eu converso com cada deputado, a gente tenta chegar numa data 

melhor, mas acredito que de repente na quarta-feira se nós conseguirmos encaixar aqui 

eu acho que seria o ideal para todos. Deputado Jorge. 

 

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Obrigado, Sr. Presidente. 

Primeiro parabenizá-lo por essa eleição, dizer que para mim foi uma honra votar aqui no 

deputado Rafael Zimbaldi e também votar no meu colega de bancada, o deputado Luiz 

Fernando. Tenho certeza que tanto o Sr. Presidente como o vice-presidente irão fazer 

um trabalho brilhante. Quero enfatizar que eu também sou do extremo da zona leste, 

logo ali na Região Metropolitana de São Paulo, onde nós temos, a exemplo de toda e 

qualquer região metropolitana, muitos problemas, especialmente problemas da ordem 

de enchentes.  

E quero também ressaltar que eu sou advogado de formação, milito no 

movimento de posse e propriedade da terra, regularização urbana e fundiária, que é uma 

demanda – salvo melhor juízo – que tem muito a ver também com esta Comissão. Nós 

não temos aqui a comissão de Habitação, uma comissão específica, mas entendo que 

nesta Comissão nós possamos, Sr. Presidente, discutir esses problemas. São problemas 

também metropolitanos das regiões metropolitanas e da Grande São Paulo, 

especialmente das regiões periféricas. Quero depois, no decorrer do andamento da 

Comissão, trazer à baila esse assunto porque eu entendo ser pertinente. Uma vez que 

nós não temos a comissão específica aqui de Habitação. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Com certeza. 

 

O SR. CORONEL NISHIKAWA - PSL - Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Pois não, deputado 

Nishikawa. 

 

O SR. CORONEL NISHIKAWA - PSL - Primeiro parabenizá-los pela 

eleição. 
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O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Obrigado, deputado. 

 

O SR. CORONEL NISHIKAWA - PSL - Tinha conversado antes até, o meu 

amigo, grande amigo lá do ABC, o Luiz Fernando, que as demandas nossas serão 

sempre as mesmas, pode ter certeza disso. Nós temos problemas de mobilidade na nossa 

região, foi prometido um modal de trem aéreo, agora estão falando em ônibus. Nós 

vamos brigar pelo metrô aéreo e, principalmente, no que se refere à preocupação de 

todas as regiões metropolitanas, que são as grandes enchentes que nós sofremos nas 

nossas regiões. 

Já cheguei a falar com o Sr. Governador para empenhar dinheiro, empenhar 

esforços, para fazer a limpeza do Rio Tamanduateí e Rio dos Couros. Foi prometido, 

com ajuda do governo federal, fazer o piscinão do Jaboticabal, já está, parece que até o 

final do ano deve se dar o início. Então, podem contar conosco na sua região, eu sou da 

região de Marília originalmente, fui adotado por São Bernardo porque eu tenho título de 

cidadão são-bernardense, e contem com nosso trabalho. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Eu que agradeço, 

deputado. 

 

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Pois não, o deputado 

Bruno Ganem. 

 

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Primeiro, quero agradecer e parabenizar o 

nosso presidente Rafa Zimbaldi pela condução dos trabalhos, pela vitória. Também ao 

vice-presidente, Luiz Fernando, cumprimentar o deputado Douglas também por 

participar do processo. Quero, enfim, falar a respeito aqui um pouquinho da Comissão, 

desse assunto que é tão importante.  

Cada deputado constrói o seu trabalho dentro de um formato, vamos dizer assim, 

de interação com a população, e muitos estão diretamente com o cidadão. É o meu caso, 

é através das redes sociais, através das ruas, e eu acredito que 80% das demandas que 

vêm do cidadão – daquela pessoa, da dona Maria, do seu João – são demandas 

municipais. E aí que eu quero, claro, chamar mais uma vez a responsabilidade dos 
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nossos trabalhos aqui, porque, com certeza – como aqui já foi dito, inclusive pelo nosso 

presidente, pelo Rafa –, é uma Comissão das mais importantes, porque o cidadão está 

cobrando as questões que são inerentes ao Município, e o Município muitas vezes não 

tem a condição necessária para prover isso.  

Os municípios quando você pega a fatia do bolo orçamentário, o Município ele 

pega uma fatia do bolo, dos problemas, enorme, e uma fatia orçamentária não tão 

grande assim. E claro que, isso falando do ponto de vista de recursos, mas é muito mais 

complexo do que isso, conflitos de interesse e assim por diante. Então esta Comissão 

tem um papel muito importante que é fazer com que esses cidadãos – a dona Maria, o 

seu João – possam efetivamente ver seus problemas, ver a sua qualidade de vida 

melhorada. E o Estado tem uma responsabilidade muito grande, e, portanto, esta Casa 

da mesma forma. Parabéns mais uma vez aos eleitos, e vamos unir forças para um 

estado de São Paulo cada vez melhor. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Com certeza, obrigado, 

deputado Bruno Ganem. Mais, Douglas. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA – PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Pois não. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Gostaria de parabenizar o deputado pela 

vitória, o deputado Luiz Fernando também, ambos presidente e vice-presidente, por 

mais que V. Exas. queiram cassar meu mandato, eu gostaria de dizer que eu não tenho 

absolutamente nada contra os senhores, e que a gente consiga fazer um bom trabalho 

aqui nesta Comissão. Enfim, que a gente consiga trabalhar aqui nos próximos dias e 

para qualquer dia que os senhores marcarem, meu mandato aqui vai estar disponível 

para a gente poder trabalhar. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Obrigado, deputado. Mais 

algum deputado? Gostaria de fazer aqui uma sugestão aos deputados se todos toparem 

na quarta-feira às 11 horas da manhã. Tudo bem? 

Pode ser às 11? Fica ruim para algum deputado? A preocupação é sobre a 

questão de quórum, mas eu acho que se os deputados assumirem o compromisso, de 
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estarmos juntos. Mais algum deputado quer fazer uso da palavra? O deputado Luiz 

Fernando? Então, agradecer mais uma vez a oportunidade, colocar no nosso trabalho à 

disposição e mais uma vez pedir o apoio de cada um para que nós possamos conduzir 

juntos os trabalhos desta importante Comissão. Obrigado, uma boa tarde a todos. 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião. 

 

* * * 

 


