
   

   
 

 
 

 
 

 

União Internacional de Transporte Público – UITP  América Latina  

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729 - 5º ANDAR -  CEP: 04538-905 São Paulo – Brazil 

+55 11 3443 6254 – Whatsaap +55 11 95569-0538 - latinamerica@uitp.org 

 

 

 

Subject: Apoio à criação de Agência Metropolitana de Transporte do Estado de São Paulo 
 

Excelentíssima Deputada Edna Macedo,  

 

A União Internacional de Transporte Público – UITP, com grande satisfação recebeu a informados de que V.Exa.  

está trabalhando a criação da AMT/SP Agência Metropolitana de Transportes do Estado de São Paulo por meio 

do Projeto Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei Complementar 45/21 o que demonstra uma característica 

fundamental esperada de todo representante público, que é a preocupação com o bem-estar da sociedade. 

 

Há muito defendemos a criação de uma governança metropolitana de transportes. Devido à sua 

dinamicidade, abrangência e importância, a criação de uma Agência de caráter executivo focada no 

planejamento, gerenciamento e fiscalização, dos distintos modais dos transportes de passageiros, é 

convergente com nossos estudos, entre eles: 

• Um único órgão de atendimento ao passageiro do transporte urbano; 

• Um único órgão de atendimento aos operadores privados prestadores de serviços de transporte nas 

regiões metropolitanas; 

• Otimização e racionalização de custos na prestação de serviços de transporte; 

• A gestão das ligações “intermetropolitanas” pelo órgão que já cuida da gestão do transporte 

metropolitano no Estado de São Paulo. 

É evidente que a junção de órgãos com focos distintos, um relacionado à infraestrutura rodoviária e outro ao 

transporte de passageiros, não deveria sequer ser cogitada, tamanho seu grau de irracionalidade.  

 

Por outro lado, traz alívio saber que vosso projeto prevê a utilização da estrutura física e funcional da EMTU na 

execução de suas atribuições de planejamento, controle e fiscalização. É importante ressaltar que a EMTU é 

uma empresa independente financeiramente do Estado e que já realizou várias concessões de serviços de 

transporte de passageiros com grande sucesso. 

Com o novo conteúdo trazido pelo Substitutivo proposto por V.Exa.  entendemos que esta agência já começará 

com a estrutura e expertise necessárias para o bom atendimento à sociedade. 

 

Declaramos, portanto, nosso apoio ao Projeto Substitutivo proposto por V.Exa. e nos colocamos à disposição 

para quaisquer esclarecimentos que porventura possamos dar. 

 

Cordialmente, 

 
Jurandir Fernandes 

UITP Honorary Chair 

 

Date: Dezembro 6, 2021   
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