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COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (CTC) 

05.10.2021 

 

* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Rafa Zimbaldi.  

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - ... Transportes e Comunicações 

da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. 

Registro, com muito prazer, a presença dos nobres deputados, deputado Rodrigo 

Gambale, confirmando a presença. 

 

O SR. RODRIGO GAMBALE - PSL - Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Obrigado. Deputado Enio 

Tatto.  

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Presente, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Obrigado. Deputado Maurici. 

 

O SR. MAURICI - PT - Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Obrigado. Deputado Carlos 

Cezar.  

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Pela ordem, presidente. Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Obrigado. Deputada Carla 

Morando. 
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A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Presente, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Obrigado. Deputado Cezar.  

 

O SR. CEZAR - PSDB - Presente, abençoado.  

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Obrigado. Deputado Milton 

Leite Filho. Ausente. Deputado Rafa Zimbaldi. Presente. Deputado Ricardo Madalena. 

Estamos vendo o deputado Ricardo Madalena, aí depois se puder só confirmar a sua 

presença, deputado Ricardo Madalena, estamos vendo o vídeo, Vossa Excelência. 

Deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor. Ausente. Deputado Léo Oliveira. 

Ausente. E deputado Roberto Morais. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Obrigado, deputado Roberto 

Morais. Deputado Alexandre Pereira. Ausente no conector, então, eu solicito à secretária 

a leitura da Ata da reunião anterior. Pela ordem, Rodrigo Gambale. 

 

O SR. RODRIGO GAMBALE - PSL - Solicitar a dispensa da leitura da Ata.  

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - É regimental o pedido de Vossa 

Excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 

Item 2. Ordem do Dia, Projeto de lei para deliberação, então, item 1. Proposição do 

Projeto de lei 1.153 de 2019, de autoria do deputado Roque Barbiere que denomina Maria 

Marques Fantini o viaduto localizado no quilômetro 545 da Rodovia Feliciano Sales 

Cunha, SP 310, em General Salgado. Relator foi o deputado Alexandre Pereira, que 

relatou conclusivamente, favorável conclusivamente.  

Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.  

Item 2. Moção nº 194/2021, de autoria do deputado Rodrigo Ganem, que aplaude o 

Sr. Edgar Pereira Armond, pelos esforços na realização de estudos na apresentação do 

projeto inicial para construção da estrada de rodagem da Rodovia dos Tamoios. O relator 

foi o nosso deputado Carlos Cezar, que foi favoravelmente na forma de substitutivo 

apresentado conclusivamente.  
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Em votação. Deputados favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado.  

Item 3. Moção de autoria do deputado Roberto Morais, que apela à Agência 

Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, Artesp, a fim de que sejam suspensas 

as cobranças de tarifas de pedágios concedidos na operação de concessionária eixo, 

compreendendo a Rodovia Geraldo de Barros SP 304, que liga Piracicaba a São Pedro. 

Relator foi o deputado Ricardo Madalena, que relatou favoravelmente à moção.  

Em votação. Deputados favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Não sei se 

o deputado Roberto Morais quer falar alguma coisa. Acho que não. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Presidente.  

 

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

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Pela ordem. Olha, na verdade, é o 

seguinte. Nós estamos indignados que a Rodovia Eixo, e também o DER, deixou os três 

quilômetros em Piracicaba até... nessa rodovia, de São Pedro até Klabin, três quilômetros 

que não foram concluídos, não foram colocados nessa concessão. Isso é um absurdo, 

então, estou pedindo, eles estão dizendo que têm três anos para concluir isso. Eu gostaria 

que os nobres pares concordassem com esse requerimento. Por que como é que pode 

deixar três quilômetros, na região de Piracicaba, sem estar colocado, numa rodovia, que 

nós vamos ter 1.300 quilômetros? Então, eu agradeço a todos por aprovarem esse 

requerimento. É um absurdo o que a Eixo, o DER e a Secretaria de Estado de Transportes 

fizeram conosco. 

  

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Obrigado, deputado Roberto 

Morais.  

Próxima Moção nº 210/2021, também de autoria do deputado Roberto Morais, que 

apela para a Artesp a fim de que sejam suspensas as cobranças de tarifas de pedágio 

concedidas na operação da concessionária Eixo, compreendendo a Rodovia Hermínio 

Petrin, a SP 308, que liga Piracicaba a Charqueada. Deputado Ricardo Madalena relatou 

favoravelmente à moção.  

Em votação. Os deputados favoráveis permanecem como estão. Aprovado.  

Item 5. Moção 211, também de autoria do Deputado Roberto Morais, que apela à 

Artesp, a fim de que sejam suspensas tarifas de pedágio concedidas na operação da 
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concessionária Eixo, compreendendo a Rodovia SP 191, ligando Ipeúna a Santa Maria da 

Serra. Deputado Ricardo Madalena relatou favoravelmente.  

Deputados favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado.  

Item 6. Requerimento 06/2021 de autoria do deputado Carlos Giannazi da 

convocação do Secretário de Transportes Alexandre Baldy, para esclarecer à Comissão 

permanente sobre a notícia de privatização de diversas linhas da CPTM, como 

decorrência da greve de servidores, numa evidente ameaça ao direito sindical dos 

trabalhadores. Em discussão. Não havendo deputados para discutir, em votação. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Pela ordem, o deputado 

Roberto Morais.  

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Eu peço vista.  

 

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

Item 7. É regimental o pedido de Vossa Excelência.  

Item 7. Requerimento 07/2021, de autoria do deputado Maurici, deputado membro 

desta Comissão presente aqui para realização de reunião conjunta com a Comissão de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Comissão de Transportes e 

Comunicações, com o objetivo de discutir a retirada da Associação Mata Ciliar do local 

estabelecido desde 1987, a qual desenvolve diversas ações para conservação da 

biodiversidade.  

A associação foi notificada pelo VOA São Paulo, deve ser, a sair do local, 

considerando as obras de concessão do aeroporto de Jundiaí. A presente reunião também 

objetiva o convite aos representantes da Associação da Mata Ciliar, presidente da VOA 

São Paulo, Sr. Marcel Gomes de Moura, e do diretor-geral da Artesp, Sr. Milton Roberto 

Persoli.  

Em discussão. Não havendo deputados para discutir, em votação. Deputados 

favoráveis permanecem como estão. Aprovado.  

Item 8, requerimento 08/2021 de autoria do deputado Castelo Branco, para que seja 

encaminhado ao diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços Públicos, Artesp, esse 

requerimento de informações referentes às razões que deram o ensejo para implantação 
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da nova praça de pedágio, na Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que ficará na altura do 

Município de Itanhaém, nos seguintes termos. Quais são as justificativas que levaram à 

implantação da nova praça de pedágio, no Município de Itanhaém, entre outras perguntas 

aqui que o deputado elenca no seu requerimento.  

Em discussão. Não havendo deputados a discutir, em votação. Deputados 

favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.  

Item 9. Requerimento de informação proposto pelo deputado Léo Oliveira, a fim de 

que seja oficiado o secretário de Logísticas e Transportes para que forneça as seguintes 

informações acerca da passarela para travessia de pedestres da Rodovia Anhanguera SP 

330, nas imediações do quilômetro 326 de Ribeirão Preto. Se existe algum projeto em 

andamento para construção de passarela para travessia de pedestres na Rodovia SP 330, 

nas imediações do quilômetro 326, no Município de Ribeirão Preto, entre outras 

perguntas.  

Em discussão. Não havendo deputados a discutir, em votação. Deputados 

favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.  

Item 10. Requerimento da deputada Carla Morando convocando os diretores da 

Artesp, Milton Roberto Persoli, Guilherme Martins Pelegrini, Caio Miranda Carneiro, 

Rodrigo Barata, Jorge Farah Elias, diretor, aliás, toda a diretoria, João Luiz Lopes, 

Sebastião Ricardo Carvalho. Peço autorização para os deputados que estão 

acompanhando os outros nomes, então, requer também que seja convidado o prefeito de 

São Bernardo do Campo, Orlando Morando, a fim de prestar depoimento sobre a atuação 

da Artesp no município.  

Em discussão. Não havendo deputados a discutir, em votação. Deputados 

favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.  

Para ciência, do item 11 ao item 14, eu consulto os deputados se podemos dispensar 

a leitura. Se favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Então, nós dispensamos a 

leitura dos outros itens. Então… 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Pela ordem, Sr. Deputado Enio 

Tatto.  
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O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Sr. Presidente, eu queria apenas tornar público 

o ofício que estou mandando para a CCR. Isso foi resultado de uma preocupação de 

alguns romeiros e também do vereador Alessandro Guedes, aqui da capital de São Paulo, 

sobre um site, segureavaaz.org, que está colocando aqui que a CCR e a Polícia Rodoviária 

Federal vão fazer mudanças nas áreas de segurança, de apoio aos romeiros.  

Todo mundo sabe que, no mês de outubro, por conta da data, a comemoração de 

Nossa Senhora Aparecida, muita gente de São Paulo e do Brasil todo usa a Rodovia Dutra 

para romaria. E tem os pontos de apoio. Então, eles estão muito preocupados com essas 

mudanças, esse fechamento desses pontos de apoio.  

Então, o que que eu peço, e vou enviar pra CCR e à Polícia Rodoviária Federal. 

Que tenham sensibilidade, que se fechar alguns apoios, que abram outros, por questão de 

segurança, bem-estar desses romeiros, que vão fazer essa caminhada, essa romaria, até 

Aparecida do Norte.  

Como não compete à nossa Comissão, mas pelo menos divulgar aqui na nossa 

Comissão, tornar público que eu enviarei este ofício, demonstrando essa preocupação e 

pedindo a sensibilidade deles. Que qualquer alteração que venha para aumentar a 

segurança dos romeiros. E não para diminuir os espaços onde eles possam fazer os seus 

descansos, as suas paradas. É isso, Sr. Presidente. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Obrigado, deputado Enio 

Tatto, deputada Carla Morando.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Só para agradecer os colegas de deixarem 

a gente fazer essa convocação e o convite também para o prefeito Orlando, para que a 

gente possa entender o porquê que as coisas param tanto na Artesp, o porquê demora 

tanto, se são assuntos de tanta importância na vida das pessoas, que é se locomover, a 

mobilidade. Então, agradecer a todos pela compreensão de nos deixar fazer essa 

convocação. Muito obrigada.  

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Obrigado, deputada Carla 

Morando. Deputada Carla, nós vamos fazer essa reunião o mais rápido possível, essa 

convocação. Nós entraremos em contato, lembrando o seguinte, alguns deputados 
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encaminham aqui o requerimento de convocação, como é o caso que nós tivemos aqui do 

deputado Carlos Giannazi, que solicitou a convocação do secretário Alexandre Baldy. Já 

tinha um outro, também dele, que foi aprovado pela Comissão, também convocando o 

mesmo secretário. E aí registrar que estamos tentando, com a assessoria do deputado, 

fazermos o agendamento, e até agora sem sucesso, não com o secretário Baldy, mas, sim, 

com a assessoria do deputado.  

Então, salientar que a Comissão tem cumprido o seu trabalho, tem feito, cumprido 

a sua missão, no sentido da convocação de secretários, membros do Poder Executivo, mas 

nós precisamos da colaboração dos deputados para que nós possamos fazer a convocação 

da maneira mais célere possível, até porque nós aprovamos aqui, os deputados aprovaram 

os requerimentos. Portanto, deixar registrado aqui que não existe má vontade por parte da 

Presidência da Comissão, mas, sim, nós estamos tendo problemas de comunicação com 

a assessoria do deputado. Nada mais havendo a tratar então, declaro… 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Sr. Presidente. 

 

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

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Só para não perder a oportunidade, tem uma 

audiência pública, para tratar da questão do metrô do Jardim Ângela, na Zona Sul, da 

duplicação da estrada do M’Boi Mirim aprovado pela Comissão, que está marcado para 

o dia 21. E obviamente, a Comissão só terá sentido, principalmente com a presença do 

secretário Alexandre Baldy.  

Então, só para avisar que tem essa dívida ainda e está marcada essa audiência 

pública e eu espero que ele esteja presente porque, até o presente momento, a Comissão 

ainda não informou quais as autoridades que foram convidadas e quais que foram 

confirmadas. Então, apenas registrar essa preocupação porque está em cima, faltam 

menos de 20 dias para essa audiência pública ser realizada. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Deputado, só confirmando 

aqui, então, no dia 21 está confirmada a audiência pública, o convite. Pelo que consta 

aqui na minha assessoria da Sra. Tatiana, acho que sua assessora, a lista dos convidados, 

todos os convites foram enviados, mas nós não tivemos ainda confirmação de nenhum 

convite.  
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Eu vou solicitar à Secretaria para que faça a cobrança da confirmação, como foi 

convite, caso nós não tenhamos a confirmação, eu sugiro a V. Exa. para que, de repente, 

nós façamos igual à deputada Carla Morando, a convocação dos secretários, visto que os 

deputados tenham um entendimento da importância da convocação de secretários, 

diretores aí que nós não temos... 

Os deputados têm prestado aí, sendo muito bacanas, no sentido de fazer o convite, 

mas caso não tenha a confirmação, se V. Exa. se entender, quiser fazer a convocação, se 

for do entendimento dos outros deputados, nós faremos a convocação.  

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Muito bem, vamos ficar com o convite, e 

espero que ele confirme. Caso contrário, faremos a convocação, sim. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Combinado. Então, nada mais 

havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, desejando uma boa tarde a todos, 

agradecendo a todos os deputados. Obrigado. 

 

* * * 

  

- Encerra-se a reunião. 

* * * 


