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* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Rafa Zimbaldi. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Registro com muito prazer a 

presença dos nobres deputados Roberto Morais, deputado Cezar, deputado Enio Tatto, 

deputado Ricardo Madalena, deputado Maurici, deputada Carla Morando, que acaba de 

conectar. Se puder só ligar a câmera, só para confirmar a presença sua, agradeço. Ok? 

Obrigado. Eu solicito à secretária a leitura da ata da reunião anterior. 

 

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

 

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

Morais. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Deputado Enio Tatto, pelo tempo 

de casa. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT – A dispensa da leitura da ata, Sr. Presidente. 

 

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

Excelência. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. (Pausa.) 

Aprovado. 

Item 1. Ordem do Dia. Projeto de lei nº 522, de 2019, do deputado Agente Federal 

Danilo Balas. Dá nova redação ao Art. 9o da Lei nº 13.296, de 23 de dezembro de 2008, 

que estabelece o tratamento tributário do Imposto de Propriedade de Veículos 

Automotores - IPVA. O relator, o deputado Rodrigo Gambale, foi favorável. 

Em discussão a matéria. Não havendo deputados para discutir, em votação. Os 

deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 
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Item 2. Projeto de lei nº 1023, de 2019, de autoria do deputado José Américo. 

Institui passagem gratuita para os estudantes de cursinhos populares pré-vestibular nos 

serviços de transporte coletivo do estado. O relator foi o deputado Maurici. Relatou voto 

favorável. 

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

favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item 3. Projeto de lei nº 1154, de 2019, de autoria do deputado Coronel Nishikawa. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Pela ordem. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Só para pedir para os colegas desligarem 

o microfone porque está barulho no meio. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Pois não, solicitar aí aos 

deputados para que desliguem o microfone. Agradecer a presença do nosso novo membro, 

deputado Carlos Cezar. Seja bem-vindo, deputado Carlos Cezar, obrigado pela 

participação.  

Item 3. Projeto de lei 1154, de 2019, de autoria do deputado Coronel Nishikawa, 

que obriga as concessionárias dos sistemas de transporte público de passageiros do estado 

a promoverem campanha permanente ao estímulo de doação de sangue, medula óssea e 

órgãos. Relator deputado Léo Oliveira, foi o relator favorável.  

Em discussão. Não havendo deputados a discutirem, votação. Deputados favoráveis 

permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado.  

Item 4. Projeto de lei 276/2019, de autoria do deputado Mauro Bragato, que 

denomina "Daniel Pachega" a ponte localizada nas proximidades do quilômetro 440 ao 

quilômetro 442 da Rodovia Assis Chateaubriand - SP 425, em Indiana. Relator foi o 

deputado Rodrigo Gambale, que relatou favoravelmente ao substitutivo apresentado pela 

CCJ.  

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

favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado.  

Item 5. Projeto de lei 1108, de 2019, de autoria do deputado Itamar Borges, que 

denomina "Gino Pereira dos Reis" a passarela situada no quilômetro 12 da Rodovia 
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Raposo Tavares, na Capital. Relator foi o deputado Cezar, que relatou favoravelmente 

com a emenda apresentada pela CCJ.  

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

favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado.  

Item 6. Projeto de lei 1163, de 2019, de autoria do deputado Roque Barbieri, que 

denomina "Jessé Henrique de Carvalho" o viaduto localizado no quilômetro 499 da 

Rodovia Feliciano Salles Cunha - SP 310, em Sebastianópolis do Sul. Relator foi 

deputado Cezar, que relatou favoravelmente.  

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

favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado.  

Item 7. Projeto de lei 1279, de 2019, de autoria do deputado Jorge Caruso, que 

denomina “Professora Piedade Lurdes Aguilar” o viaduto localizado no quilômetro 228 

da Rodovia Professor Boanergues Nogueira Lima, SP-340, em Casa Branca. O relator foi 

o deputado Léo Oliveira, que relatou favoravelmente ao projeto na forma do substitutivo 

proposto pela CCJ.  

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

favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item 8. Projeto de lei nº 3111/2019, de autoria do deputado Coronel Telhada, que 

denomina “Gugu Liberato” o túnel localizado entre os Km 96 e 96,800 sentido sul do 

Rodoanel Mário Covas, em Mauá. O relator foi o deputado Rodrigo Gambale, que relatou 

favoravelmente ao projeto na forma do substitutivo apresentado pela CCJ.  

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

favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item 9. Projeto de lei nº 614/2020, de autoria do deputado Frederico d’Avila, que 

denomina “José Eduardo Emilio Moraes” o viaduto localizado entre os Km 341 e 342 da 

Rodovia Francisco Alves Negrão, SP-258, em Itararé. O relator foi o deputado Rodrigo 

Gambale, que relatou favoravelmente ao projeto e à emenda apresentada pela CCJ.  

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

favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item 10. Moção 66/2020 de autoria do deputado Coronel Nishikawa, que apela ao 

senhor governador do estado de São Paulo para que proceda contato com as empresas 

concessionárias que administram as rodovias estaduais para que, em caráter de exceção, 

isentem pagamentos de taxas e de pedágios aos caminhões que transportam alimentos, 

artigos de primeira necessidade, artigos hospitalares e medicamentos durante o período 
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que durar o surto da pandemia. Deputado Alexandre Pereira foi o relator que relatou 

favoravelmente a moção.  

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

favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item 11. Moção 120/2020, de autoria do deputado Aprígio, que apela para o senhor 

presidente da Anatel no sentido de que determine a adoção de medidas urgentes a fim de 

dar suporte necessário para a melhoria nos serviços de internet prestados no estado, em 

espacial, do município de Taboão da Serra e região. O deputado Léo Oliveira foi o relator, 

que relatou favoravelmente à moção. Em discussão. Não havendo deputados a discutir, 

em votação. Deputados favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Os requerimentos para deliberação. 

Item nº 12. Requerimento nº 1, de 2021, de autoria do deputado Enio Tatto, para a 

realização de audiência pública em caráter de Urgência, mesmo que ambiente virtual, por 

esta Comissão de Transportes e Comunicação para a discussão sobre a extensão da Linha 

5 - Lilás do Metrô, Jardim Ângela, e a duplicação da Estrada do M'Boi Mirim na 

extremidade da região sul no município de São Paulo.  

Em discussão. Não havendo deputados a discutir, em votação. Deputado favoráveis 

permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item nº 13. Requerimento nº 2, de 2021, de autoria do deputado Roberto Morais, 

que a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp, notificada a 

não proceder ao início das cobranças de tarifas de pedágio nos trechos operados pela 

concessionária Eixo, compreendendo a SP-308, da Rodovia Herminio Petrim, 

Piracicaba–Charqueada, a SP-304, Rodovia Geraldo de Barros, Piracicaba–São Pedro, e 

SP-191, Ipeúna a Santa Maria da Serra.  

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

favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item nº 14. Requerimento nº 3, de 2021, de autoria do deputado Rodrigo Gambale, 

solicitando a realização de novas audiências públicas relacionadas ao Projeto de 

concessão do lote rodoviário do litoral paulista a Mogi das Cruzes, tendo em vista que a 

realização das últimas audiências públicas ocorreram às 10 horas da manhã, horário esse 

que não contribui para a participação da população, pois muitos cidadãos se encontram 

em seus respectivos trabalhos no horário apresentado, fato que posteriormente irá 

reincidir se a atual orientação não for acatada.  
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Em discussão. Não havendo deputados a discutir, em votação. Deputados 

favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item nº 15. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Pela ordem, deputada Carla. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Eu gostaria pedir as vistas do Item nº 15. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Pois não, deputada. É 

regimental. Com vistas o Item nº 15. 

Item 16 é de minha autoria, eu solicito ao deputado... Com a ausência do deputado 

Milton Leite, eu solicito ao deputado mais experiente desta comissão, deputado Cezar, 

para que faça a votação do requerimento de minha autoria, por favor. Deputado Cezar? 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Deputado Cezar ou Carlos Cezar? 

 

O SR. PRESIDENTE RAFA ZIMBALDI - PL - Não, deputado Cezar. 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Ah tá, só para confirmar, por que eu não estou 

vendo ele aqui, perdão Roberto. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Você é muito jovem, Carlos Cezar. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Você é jovem, menino. 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Obrigado. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Cezar. 

 

* * * 
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O SR. PRESIDENTE - CEZAR - PSDB - Presidente, o item 16, o requerimento 

CTC nº 5 de 2021, de autoria do deputado Rafa Zimbaldi, para que seja convidada a 

empresa Rumo Malha Paulista Sociedade Anônima para falar sobre as obrigações da 

renovação da malha paulista, em especial da passagem inferior, em Campinas, rua 

Osvaldo Peralva, e rua Carlos Roberto Pereira. 

O pessoal que estiver de acordo, os deputados que estiverem de acordo com o 

requerimento que permaneçam sentados para essa votação, estando todo mundo de 

acordo, e eu também, eu passo para o presidente, de novo, a nossa presidência. 

 

O SR. PRESIDENTE RAFA ZIMBALDI - PL - (Vozes sobrepostas.) Agradeço 

também a presença do deputado Jorge Wilson. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Pela ordem. 

 

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

Morais. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Para a gradecer a compreensão 

desta comissão. Eu cheguei na Assembleia em 99, desde 2002 faço parte da Comissão de 

Transportes. 

Tanto o projeto do Enio, do Gambale, e os demais projetos, o nosso aprovado. Eu 

acho que aqui há oposição a situação, há discussão, só que têm projetos, projetos não, 

requerimentos que a gente não pode deixar de aprovar. 

A audiência pública do deputado Enio, eu sei da compreensão do Rafa, é que seja 

realmente virtual, virtual a gente participa. Não parece que eu tenho 80, mas eu cheguei 

nos meus 60, e também estou impedido, sou três vezes grupo de risco, então eu agradeço. 

 Na sexta-feira nós vamos ter uma audiência com o Dr. Milton Persoli, eu agradeço 

a ele, agradeço ao Fernando Watanabe que entrou em contato conosco, o prefeito de 

Piracicaba, que é o Luciano Almeida, o Professor Caexita, que é o secretário de 

Transportes, porque, erroneamente, eu não sei o que fizeram, esqueceram os três 

quilômetros que passam dentro de Piracicaba.  

Quem conhece Piracicaba, Carlos Cezar conhece, que ele não sai daqui. Todo final 

de semana vem aqui, fica me ligando, enfim. O Enio Tatto vem aqui "não, estou em 
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Piracicaba", até o Ricardo Madalena (Inaudível.) o Rafa está vindo aqui. Todo mundo 

achou que Piracicaba...  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Eu vou também, vou também.  

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - 410 mil habitantes, tem voto para 

todo mundo.  

 

O SR. DEPUTADO RICARDO MADALENA - PL - Agora que você falou, eu 

vou também.  

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Eu vou para Sorocaba, eu vou para 

São Bernardo, vou para a zona sul... 

 

O SR. DEPUTADO RICARDO MADALENA - PL - Santa Cruz do Rio Pardo. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Eu vou para lá. A terra do Cezar, 

do deputado Cezar.  

Mas assim, erroneamente, deixaram três quilômetros já duplicados. São três 

quilômetros que a empresa Eixo não tem mais o que fazer, ela tem que manter.  

Eu falei lá com o Argentino, que é o presidente da empresa, eu falei com o Maurício 

Góes, que é o relações institucionais, eles não tinham entendido porquê do pedido e eu 

falei "o pedido está acontecendo porque a colocação do pedágio passou a ser culpa da 

Assembleia, principalmente do deputado Roberto Morais".  

Então, vamos ter essa audiência na sexta-feira, às 16h30, mas a importância da 

aprovação desse requerimento... Foi muito importante, como foram os demais 

requerimentos.  

Obrigado, Rafa. Obrigado deputada Carla, os demais deputados. Muito obrigado 

pela compreensão. 

Para de tirar foto, Madalena. Você está no ar aí... Que coisa ridícula.  

 

O SR. DEPUTADO ENIO LULA TATTO - PT – Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Obrigado, deputado Roberto 

Morais.  

 

 O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Obrigado, presidente. Um 

abraço.  

 

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

Tatto.  

 

O SR. DEPUTADO ENIO LULA TATTO - PT - Rapidamente, agradecer todos 

os deputados pela aprovação do Item 12, agradecer o seu empenho, sua articulação, 

presidente Rafa Zimbaldi, que esse item aqui é um, são duas obras importantíssimas na 

zona sul.  

A mobilidade para atender aquela população tão sofrida, que é a extensão do metrô 

Jardim Ângela, só para você ter uma ideia, a linha Lilás - 5, o início dela se deu no governo 

Mario Covas e existe essa luta desde aquela época.  

E agora está prestes a recomeçar, ter um projeto executivo aprovado. E a estrada do 

M'Boi Mirim também é o mesmo empenho, com muita luta para conseguir duplicar. Foi 

duplicada na época do prefeito Fernando Haddad e agora, a extensão e a duplicação, que 

vai favorecer muito aquela região. 

O deputado Maurici conhece muito bem essas duas obras e a região, vocês devem 

conhecer também.  

Então, quero agradecer. Acho que é importantíssimo quando há diálogo e que a 

gente chegue a um acordo e possa fazer com que a pauta deslanche. Esse é o papel nosso, 

do Parlamento.  

É importante essa audiência pública - só concluindo - porque, mesmo que seja 

virtual, eu queria pedir desde agora que, quando tiver a audiência pública, presidente, que 

se abra um espaço para os movimentos organizados que lutaram tanto para o recomeço e 

por essas obras. Então, que nesse dia possa ter a participação dos movimentos sociais 

também.  

Obrigado. Obrigado a todos. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Enio, um aparte? 
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O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pois não. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - É rapidinho, é só para agradecer 

ao Carlão Pignatari, nosso presidente, e também ao Vinícius Camarinha. Foram 

compreensivos ao aceitarem, realmente, que a gente votasse para fazer essa discussão. 

Então, um agradecimento especial ao nosso presidente, grande parceiro, companheiro, 

homem da política, prefeito, deputado estadual, e também ao Camarinha, que foi prefeito, 

deputado estadual, fui deputado com o pai dele. Então, agradecer a eles por entenderem, 

neste momento, a importância da aprovação dos requerimentos. 

Era só isso. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Bem lembrado, deputado. O Vinícius 

Camarinha também ajudou bastante. 

 

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

obrigado, deputado Roberto. Deputada Carla Morando. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Pela ordem, presidente. Eu gostaria, na 

verdade, de fazer aqui um retrato da semana passada. No meio da reunião, caiu a minha 

conexão. Eu tentei me conectar por várias vezes, acho que foram umas oito vezes, e não 

consegui. Então, quero me desculpar pela semana passada. Eu estava no caminho e acho 

que deu algum problema. E hoje quase de novo, mas deu tudo certo. Peço desculpas aos 

colegas pela semana passada, que caiu a minha conexão. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Sou testemunha disso, 

deputada Carla. Você me mandou várias mensagens tentando fazer a conexão. 

Infelizmente, a tecnologia, às vezes, também... A gente tem sempre algumas dificuldades, 

não é?  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Está bem difícil, não é? Eu acho que essa 

é uma pauta que a gente podia pegar e pedir para convocar o pessoal de comunicação, de 

internet, para que eles façam um investimento maior, porque é complicado.  
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O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Com certeza. Bom, não 

havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a presença 

de todos os deputados e desejando uma boa tarde a todos.  

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


