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COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (CTC) 

24.08.2021 

 

* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Rafa Zimbaldi. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Havendo número regimental, 

declaro aberta a 6ª Reunião Extraordinária da Comissão de Transportes e Comunicação da 

3a Sessão Legislativa da 19a Legislatura. Então, já constando quórum: deputado Enio Tatto, 

deputado Carlos Cezar, deputado Ricardo Madalena, deputada Carla Morando, deputado 

Jorge Wilson, deputado José Américo estão presentes. 

Solicito à secretária a leitura da ata anterior. Pela ordem. 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Requeiro a dispensa da leitura da ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Então é regimental o pedido de 

Vossa Excelência. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Ordem do Dia. 

Projeto de lei para deliberação não conclusiva. Itens 1 e 2.  

Item 1 - Projeto de lei nº 318, de 2019, de autoria do deputado Paulo Correa. Institui o 

Programa Projeto Social de Formação, Qualificação e Habilitação Profissional de 

Condutores de Veículos Automotores. Relatora foi a deputada Carla Morando, que relatou 

favoravelmente ao projeto.  

Em discussão. Não havendo deputados…  

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT – Pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL – Pela ordem. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Para discutir. 

 

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

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Cumprimentar o presidente, cumprimentar todos 

os colegas, deputado Jorge Wilson, deputada Carla Morando, deputado Carlos Cezar, 

deputado Ricardo Madalena, deputado José Américo.  

Sr. Presidente, na verdade eu vou usar esse tempo, agora que tem quórum, para fazer 

um pedido: para que se marque a audiência pública que foi aprovada por esta comissão, para 

tratar do assunto da duplicação da M’Boi Mirim, e do metrô do Jardim Ângela, que foi 

aprovada dia 15 do 6.  

Então, que se tirasse uma data, não importa que seja daqui a 15 dias, ou um mês, para 

que a gente pudesse fazer essa discussão. Mesmo porque, a duplicação da M’Boi Mirim, da 

Estrada do M’Boi Mirim, já foi colocada a licitação. As empresas estão apresentando as suas 

propostas.  

Há uma necessidade dos movimentos sociais da região, movimentos de transporte, que 

são bem organizados, porque lá é uma luta antiga daquela região, tanto da duplicação da 

M’Boi Mirim como da extensão da linha do Metrô, da Linha 5 - Lilás, do Metrô. Eles querem 

fazer uma discussão com o secretário Alexandre Baldy, com o presidente do Metrô, com o 

presidente do DER, que o governo já fez uma audiência, mas a Assembleia não fez.  

Então, que V. Exa. determinasse uma data. E desde já, que garantisse essas autoridades 

para participar dessa audiência pública. Tomara que dê para fazer presencial. Lógico, com 

todos os cuidados da pandemia. E obviamente com a participação da sociedade, e poder se 

inscrever, fazer seus pronunciamentos, suas sugestões, suas reclamações.  

Mesmo porque eu relatei, para todos nós aqui da comissão, que foi um absurdo: o DER 

fez uma audiência pública, eu me inscrevi para falar ao vivo e não me deram a palavra. Eu 

tive que participar elaborando as minhas perguntas por escrito. Naquela data, só para 

relembrar, deram a palavra para o presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Ele entrou 

ao vivo e eu, como membro da comissão, não consegui falar ao vivo, fazer minhas questões. 
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Então, nós precisamos marcar essa data, que já está aprovada. Acho que o Paulo Fiorilo 

também aprovou um requerimento nesse sentido: não tem problema de juntar duas, três 

comissões - Finanças, Infraestrutura e a comissão de Transporte -, mas que a gente realize 

essa audiência pública é muito importante. José Américo conhece muito bem aquela região. 

É muito importante e o pessoal cobra para a gente fazer essas discussões, os dois temas.  

O outro assunto, Sr. Presidente. A gente está percebendo que nós temos alguma 

dificuldade de quórum na comissão de Transporte. Só fazer uma referência para todos os 

deputados: teve uma época, aqui na Assembleia Legislativa, em que a gente brincava que o 

presidente da comissão de Transporte era mais importante do que o presidente da Casa. Todo 

mundo disputava a participação na comissão de Transporte, que era muito importante.  

Não existe nenhuma comissão - a não ser Finanças, que passa tudo por lá - que tem um 

volume de investimentos tão grande quanto na área do Transporte, da mobilidade. Me parece 

que, de uns anos para cá, esta comissão foi esvaziada. Por que é que foi esvaziada? Não na 

sua administração, que começou agora na época da pandemia. Por que a gente deixou de 

tratar de assuntos importantes que competem a esta comissão? 

Por exemplo, eu estou fazendo audiência pública no interior e está havendo uma 

reclamação enorme sobre a questão da renovação dos contratos da concessão dos pedágios e 

a abertura de outros pedágios. A gente sabe que essa prerrogativa, a Assembleia ficou 

totalmente neutra. O governador determina isso através de decreto-lei. Nós temos que chamar 

para fazer essa discussão, para pressionar a Dersa, a Artesp, as concessionárias, porque está 

abusivo o valor do pedágio, o aumento que estão dando e onde estão cobrando.  

Uma outra coisa que é importante também, que está acontecendo todo dia e, hoje, mais 

uma vez, é o problema da CPTM. Tem três linhas em greve hoje, um transtorno enorme; há 

poucos dias, era uma outra linha. A questão do metrô, que a gente precisa discutir. “Ah, não, 

mas aqui foi dividido: tem transporte metropolitano e transporte...” - não, cabe a esta 

comissão também. 

Então, só chamar a atenção - não é dar pito em ninguém -, mas esta Comissão de 

Transporte, que V. Exa. preside, é uma comissão muito importante, muito estratégica para o 

estado de São Paulo, e que a gente precisa entrar nessa discussão, conversar com os 

secretários de todas as áreas, conversar com os diretores de todas as áreas, e para isso a gente 

precisa marcar, convidá-los. Se não vierem, convocá-los.  
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Não vale a pena, não podemos ficar só com aquela prestação de contas quadrimestral, 

que não dá para se fazer nada. Ou então ficar aprovando projetos aqui como hoje, com a 

pauta até grande, e a gente simplesmente vai falar “sim” e “não”. Não, acho que nós temos 

um papel de fazer discussões, e discussões grandes nesta comissão. Então, só chamar atenção 

porque, sinceramente, eu não estou me sentindo bem em uma comissão tão importante, tão 

estratégica para o estado de São Paulo e todos os governos, simplesmente batendo carimbo.  

Não é reclamar com ninguém, é problemas de todos nós. Tem o problema da pandemia 

e de fazer as coisas presenciais, mas eu acho que nós temos que fazer esta comissão ter o 

valor que ela vale, como sempre teve aqui nesta Casa.  

Repito mais uma vez, os deputados que estão aqui há mais tempo sabem: esta comissão 

era a comissão mais disputada da Assembleia Legislativa e a gente brincava sempre que tinha 

um valor que o presidente da comissão era mais importante que o presidente da Casa. Era 

isso, presidente, um pequeno desabafo porque não estou me sentindo confortável da forma 

que estão sendo levados os trabalhos da Comissão de Transporte. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Só quero um parêntese na fala do nosso 

amigo, deputado Enio Tatto, que não houve omissão de forma nenhuma, nenhum (Inaudível.) 

e realmente concordo com o deputado Enio Tatto. Passamos por um momento que só 

vivenciamos há 100 anos, que foi a gripe espanhola, e esta situação de não estarmos 

presencial.  

Sem dúvida nenhuma, isso foi prejudicial para o andamento da comissão. Mas para 

repetir: em nenhum momento nós fomos omissos de cumprir o papel que requer esta 

comissão de fundamental importância para o estado de São Paulo. Só essa observação. 

Obrigado, presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Obrigado, deputado Ricardo 

Madalena. Eu quero dizer ao deputado Enio Tatto que, quando nós falamos aqui na questão 

de respeito e da participação das secretarias, eu quero concordar contigo, deputado Enio.  

Inclusive, nós tivemos uma reunião com o presidente da Comissão de Transporte, eu 

tive uma reunião com todos os vereadores, uma reunião virtual com os vereadores da Baixada 

Santista falando sobre a questão dos pedágios, solicitamos aí uma reunião à Artesp para 

discutir um pouquinho sobre a situação. Eles sequer... Pelo contrário, deram um retorno 

negativo dizendo que isso era o papel, é o papel do vice-governador discutir.  

Então, concordo com V. Exa. que nós precisamos dar um outro tom à Comissão de 

Transporte. Eu tenho certeza de que o deputado Ricardo Madalena sempre conduziu muito 

bem a comissão, mas a comissão precisa...Nós precisamos fazer com que os secretários, seja 

de Transporte Metropolitano, de transportes ou as nossas agências, que deem o devido res-

peito às comissões, às solicitações dos deputados. E aí, Enio, atendendo ao seu pedido sobre 

a... Nós temos aqui algumas aprovações de requerimento de solicitações para realização de 

audiência pública. 

É importante dizer que a nossa assessoria entrou em contato com a sua assessoria pe-

dindo duas datas, nós não obtivemos retorno. E também solicitamos à liderança de Governo 

para que enviasse duas datas para que nós fizéssemos a realização dessas audiências públicas 

com, no caso, o secretário de Transportes e Metropolitanos, se eu não me engano. Então, 

nós... Se puder, Enio, pedir à sua assessoria que dê retorno à Juliana ou à Fatima da secretaria 

aqui da comissão, para que nós pudéssemos fazer essa agenda o mais rápido possível. 

  

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Encaminho as duas datas hoje, Sr. Presidente. E 

só completando, e eu tive que recorrer ao deputado Ricardo Madalena, que sempre me aten-

deu bem. Eu pedi uma audiência sobre um problema de Hortolândia para a Artesp... Esqueci 

até o nome dele, Ricardo Madalena. Hoje ele nem me atende mais, antigamente ele atendia 

pelo menos o meu telefone, e hoje eu não consigo falar mais com essa pessoa, não sei se ele 

é o presidente lá da Artesp, o diretor da Artesp.  

Então, está nesse nível, para você ter uma ideia. Então, eu acho que se for o caso a 

própria presidência fazer um requerimento assinado por todos nós membros, e não convidar 

mais, convocá-los para vir aqui conversar com a comissão. Acho que tem que tratar dessa 
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forma, e lamento que o governo fale que a gente tem que falar com o vice-governador. A 

gente sabe que o vice-governador já está administrando o estado de São Paulo desde o início. 

Mas essa comissão, acho que nós temos que fazer valer a competência que a gente tem de 

convocar e fazer essas discussões, porque está precisando sim, precisando muito. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Concordo contigo, Enio. E pode-

mos fazer o requerimento em conjunto, não sei se o deputado Ricardo Madalena quer colocar 

alguma coisa, alguma... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL – É, realmente, eu quero fazer uma colocação. 

Eu assino embaixo a fala do Enio, e deixar claro que nós precisamos de pessoas qualificadas 

para estar na Artesp, porque normalmente, às vezes, as pessoas não atendem porque não têm 

qualificação para os cargos que ocupam, e isso não pode mais acontecer com um órgão de 

suma importância para o estado de São Paulo.  

Às vezes, a pessoa não é da área e não sabe responder, essa que é a verdade. E aí fica 

esse jogo de empurra-empurra. Isso é inadmissível em um órgão de tão grande relevância 

para o estado de São Paulo.  

Era só essa colocação, Sr. Presidente. E Enio, se puder relembrar o nome de quem eu 

fiz a ação para você, a gente trabalha em conjunto para ter o respaldo desse órgão, que é uma 

autarquia que tem que prestar serviço para a população. De forma nenhuma um parlamentar... 

Milton Persoli, é isso?  

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Persoli, exatamente. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Isso. Exatamente. Milton Persoli. Se ele dei-

xou a desejar, nós temos que tomar providência, convocá-lo para que ele responda ao parla-

mentar. Nós somos a voz do povo, nós fomos eleitos pelo voto. Então, nós temos que ter 
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dignidade de representar a população e sermos ouvido pelos órgãos que estão sendo bancados 

pelo erário público. 

Era isso, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Obrigado, deputado Ricardo Ma-

dalena. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

rico.  

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Já que estamos falando de Artesp, é o seguinte:  

eu ainda estou representando a comissão na Artesp. Então, eu preciso ser substituído.  

Essa vaga tinha ficado para o PT, por conta dos acordos que foram feitos antigamente. 

Se continuar assim, é uma vaga que eu passaria para o Enio, para o Maurici, enfim. Porque 

eu só estou como suplente, então acho que não é - digamos assim - não é conveniente que eu 

continue representando na Artesp. 

Hoje, se precisar de alguma coisa, eu posso falar com o Milton. O Milton tem sido, 

com relação a mim, tem sido relativamente disponível, mas, de qualquer forma, pode ser 

porque eu seja o representante.  

Então, eu quero deixar aqui, para em uma próxima oportunidade, eu abrir mão do meu 

cargo na Artesp e fazer a minha substituição.  

 

O SR. ALEXANDRE PEREIRA - SD - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

Pereira. 
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O SR. ALEXANDRE PEREIRA - SD - Primeiro cumprimentar todos os colegas. 

Como o assunto tem sido a Artesp, então colocar também aqui uma dificuldade que eu estou 

tendo de agendamento. 

Eu segui todo o protocolo de encaminhar e-mail e tal pedindo uma agenda para um 

assunto de um acesso lá na minha cidade, que é Jundiaí, um acesso de uma rodovia ali para 

um bar que está próximo à rodovia, próximo a um condomínio. Só para entender um pouco 

da liberação de um novo condomínio também na saída dessa rodovia. 

Então, praticamente, já está dando quase um mês. Eu ainda não obtive resposta de mar-

car uma única reunião para discutir, talvez. Nem sei se isso vai ser um problema, mas talvez 

ter uma orientação da Artesp com relação a isso. Só uma colocação, já que o tema, assim que 

eu entrei, era Artesp. Só para colocar também essa situação que vem acontecendo comigo.  

Agradeço, presidente. Um abraço aí a todos. 

 

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

Pereira. Quero aqui... Pois não, deputado José. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Eu vou levar isso ao conhecimento do Milton 

Persoli, porque está tendo problema, está havendo ruído, os deputados não são atendidos. Eu 

vou falar isso para ele. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Sim. Também levarei ao 

conhecimento, mas, se for de interesse da comissão, dos membros da comissão, nós podemos 

fazer um requerimento em conjunto, através da Presidência... 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Acho bom. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Fazendo a convocação do 

presidente ou dos diretores da Artesp, e, se necessário for, dos secretários também. Não tem 

qualquer tipo de problema. Nós podemos fazer uma ação em conjunto, porque é inadmissível 

qualquer rejeição de agenda, até porque, por mais simples que seja a agenda, o deputado 

solicitando, deveria ser respondido imediatamente.  
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O SR. JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, Sr. Presidente.  

  

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

Wilson. 

 

O SR. JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - REPUBLICANOS - Sr. 

Presidente, eu gostaria de ratificar as palavras do deputado Enio, do deputado Ricardo 

Madalena, e dizer, Sr. Presidente, que é muito triste nós encararmos a situação que está 

acontecendo, em relação ao desrespeito para com os deputados membros da Comissão de 

Transportes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

Cada secretário tem o dever, e precisa, sim, ter agenda para atender os parlamentares, 

parlamentares que foram eleitos por voto popular. São os legítimos representantes da 

população no estado de São Paulo, e, se estão procurando pauta, agenda com o secretário, é 

porque tem demanda de cidades, demanda para ser tratada, pertinente ao Transporte, 

pertinente à mobilidade no estado de São Paulo. 

E a Artesp é uma agência que foi criada para regular e para defender, equilibrar as 

relações e defender o cidadão no estado de São Paulo, só que não é o que nós estamos 

enxergando no nosso dia a dia. Bem ao contrário. Agora, quer dizer, o Enio tinha agenda, o 

Ricardo Madalena, lá atrás, conseguiu agenda, e o Enio era atendido, agora não atende mais 

nem a ligação do deputado.  

Então, eu acho que eu gostaria de provocar esta comissão, no sentido, Sr. Presidente, 

de, através de requerimento, dentro do Regimento, dentro de todas as prerrogativas que 

conferem a esta Comissão de Transportes e Comunicação, convocando não só esse diretor-

presidente da Artesp, como qualquer outro secretário que não venha a atender os deputados 

membros desta comissão. 

É isso, Sr. Presidente. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Perfeita a colocação do deputado 

Jorge Wilson. Pela ordem, deputado Enio Tatto. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Concordo também. Temos que convocar. O 

deputado José Américo, ele nos representa e representa muito bem. Como é de bancada, a 

gente discute na bancada se venceu o prazo dele, mas não é papel do deputado José Américo; 

ele tem coisa muito mais importante do que ficar levando recado da nossa comissão para a 

Artesp. É uma relação daquilo que qualquer deputado tem com a Artesp.  

E concordo plenamente com todos os que falaram que é um desrespeito. E eu percebo 

isso, que vem se tornando... Não é só com deputado de oposição, não; é com todos os 

deputados desta Casa. E a reclamação é muito grande. Ontem nós estávamos fazendo 

audiência pública em Araçatuba, e três, quatro reclamações lá vêm tudo de encontro com a 

questão da Artesp.  

Então, realmente estão deixando a desejar. Não se trata de alguma coisa simples, não. 

Parece que é uma deliberação de menosprezar a competência, as prerrogativas que a 

Assembleia Legislativa tem. E essa moda não pode pegar; começa numa secretaria, vai para 

outra e vai caminhando. Isso não pode acontecer, não. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Concordo, deputado Enio. É 

inadmissível, e com certeza... Nós estamos aqui na nossa sexta reunião ordinária da comissão, 

porém a terceira que deu quórum. Importantes essas colocações de todos os deputados. E 

parece que houve - não vou dizer de forma unânime, mas de quase todos os deputados - a 

reclamação da falta de atendimento, principalmente por conta da Artesp.  

Pessoalmente, farei o contato com o presidente Milton, solicitando uma agenda à nossa 

comissão. Também solicitarei ao presidente para que dê retorno aos deputados solicitando 

agenda individualmente, seja ele deputado de oposição, deputado de base de Governo, porque 

todos foram legitimamente eleitos pela população. Diferentemente de todos os outros 

indicados, todos os deputados foram eleitos com voto popular e precisam ser respeitados pela 

sua posição aqui na Assembleia Legislativa. 
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O SR. JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, presidente. 

 

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

Wilson. 

 

O SR. JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - REPUBLICANOS - Sr. 

Presidente, eu acho que foram muito boas as palavras do deputado Enio no sentido de fazer 

com que voltem as pautas positivas, as pautas importantes para esta tão importante Comissão 

de Transportes, fazendo com que ela retorne ao lugar de merecimento dela, dada a 

importância desta Comissão de Transportes e Comunicação do Estado de São Paulo para 

todos os cidadãos do estado de São Paulo.  

É fundamental que ela retome o seu posicionamento de respeito, para que os entes, para 

que os agentes públicos, sejam eles secretários, sejam eles diretores, respeitem os membros 

desta comissão. Assim como V. Exa. colocou, como os nossos pares colocaram também, 

deputados eleitos pelo povo por voto popular. A vontade, a manifestação da população é a 

que tem que prevalecer. Então, nenhum deputado aqui desta comissão quando pauta qualquer 

agenda com o secretário, com o diretor, com o diretor-presidente, ele é apenas o porta-voz 

da população.  

E como porta-voz da população, quando tentam desrespeitar um parlamentar membro 

desta comissão da maior Assembleia Legislativa da América Latina, estão desrespeitando a 

população do estado de São Paulo, Sr. Presidente. 

 

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

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Madalena. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PL - Eu só quero endossar as palavras do Xerife 

do Consumidor, como já fiz com o Enio Tatto, nosso parceiro Enio Tatto, líder do PT, porque 

realmente nós precisamos de satisfação dos órgãos de controle, principalmente das rodovias 

do estado de São Paulo, para uma satisfação para a nossa população. Eu endosso as palavras 

do nosso amigo Xerife do Consumidor. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Agradeço as palavras, Ricardo 

Madalena. Nós temos três situações: podemos fazer um requerimento de convocação, seja de 

secretário ou do presidente da Artesp; nós podemos fazer a convocação através do Art. 52-

A, que é a obrigatoriedade semestralmente da presença da agência reguladora e também de 

secretários pela comissão; ou até mesmo um convite. Então, eu primeiro vou fazer o convite 

pessoalmente depois desta reunião aqui.  

Pessoalmente farei o convite ao diretor-presidente Dr. Milton para que esteja na nossa 

comissão o mais breve possível para que nós possamos fazer os questionamentos necessários. 

E também farei a solicitação para que os nossos deputados, sejam eles da comissão ou não, 

sejam atendidos e vou dizer das reclamações de agendas, até porque deputados não membros 

aqui da comissão têm nos reclamado também. Então, isso só corrobora o pedido de outros 

deputados. Podemos dar sequência à nossa pauta? 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Ok. Então, continua em discussão 

o Projeto de lei nº 318, de 2019. Não havendo deputados a discutir, em votação. Os deputados 

favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item 2 - Projeto de lei 1.059, de 2019, de autoria do deputado Rodrigo Gambale, que 

obriga os órgãos públicos competentes a manter campanha publicitária permanente de 

orientação para os motociclistas no âmbito do estado. Relatoria do deputado Roberto Morais, 

que relatou favoravelmente ao projeto. Em discussão. Não havendo deputados a discutir, em 

votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 

Item 3 - Projeto de lei nº 441, de 2019, de autoria do deputado Roque Barbiere, que 

denomina Takeshi Kubo o trevo localizado no KM 622 da Rodovia Feliciano Sales Cunha, 
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SP-310, em Pereira Barreto. Relatoria do deputado Ricardo Madalena, que relatou 

favoravelmente, na forma do substitutivo apresentado pela CCJ. 

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

favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item 4 - Projeto de lei 1055/2019, de autoria do deputado Edmir Chedid, que 

denomina Dr. Antonio Albejante, o trevo localizado no KM 131 da Rodovia Dom Pedro I, 

SP-065, em Campinas. Relatoria do deputado Cezar, que relatou favoravelmente, na forma 

apresentada pelo substitutivo pela CCJ. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos para discutir, em votação. Os 

deputados favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado.   

Item 5 - Projeto de lei 1.111/2019, de autoria do deputado André do Prado, que 

denomina Raphael Alabarce Lopes a rotatória localizada entre os marcos quilométricos 

57.350 e 57.950, da Rodovia SP-098, em Mogi das Cruzes. Relatoria da deputada Carla 

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

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

favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item 6 - Projeto de lei 1150/2019, de autoria do deputado Roque Barbiere, que 

denomina Anesio Castilho da Cunha o viaduto localizado no KM 544 da Rodovia Feliciano 

Sales Cunha, SP-310, em General Salgado. O deputado Enio Tatto relatou favoravelmente, 

na forma do substitutivo apresentado. 

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

favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item 7- Moção 93/2021, de autoria do deputado Campos Machado, que aplaude as 

ações do Consórcio de Veículos de Imprensa, através de seus colaboradores, que têm 

exercido papel fundamentalmente importante para vencer a desinformação nessa pandemia. 

O deputado Ricardo Madalena relatou favoravelmente. 

Não havendo deputados a discutir, em votação. Os deputados favoráveis permaneçam 

como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item 8 - Moção 169/2021, de autoria da deputada Leticia Aguiar, que apela ao 

presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, para que seja proposta 

alteração no Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, Art. 29, 
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Inciso VII, para inserir os integrantes das Guardas Municipais e das Guardas Civis 

Metropolitanas. Deputado Maurici relatou favoravelmente à moção. 

Não havendo deputados a discutir, em votação. Deputados favoráveis permaneçam 

como estão. (Pausa.) Aprovada. 

Item 9 - Requerimento nº 04, de 2021, de autoria do deputado Carlos Giannazi, de 

convocação do secretário de Estado de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, e do 

presidente do Metrô, Companhia do Metropolitano de São Paulo, Silvani Alves Pereira, para 

darem explicações sobre a venda da sede do Sindicato dos Metroviários, inclusive sobre as 

alegações de manipulação do processo de leilão. 

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

favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

10 - Requerimento 06/2021, de autoria do deputado Carlos Giannazi, da convocação 

do secretário de Estado de Transportes, Sr. Alexandre Baldy, para esclarecer a esta comissão 

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

da greve dos servidores numa evidente ameaça ao direito sindical dos trabalhadores. 

Em discussão. Não havendo deputados… 

 

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

 

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

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Para pedir vista desse Item 10 e do 11 

também. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Pois não. É regimental o pedido 

de vista de Vossa Excelência. 

Para ciência, os Itens 12, 13, 14 até o Item 22, se os deputados concordarem, nós 

daremos como lidos. Não havendo deputados rejeitando, então nós daremos como lidos do 

Item 12 ao Item 22. 

Então, nós tivemos aqui a aprovação de um requerimento de convocação aqui do 

secretário Alexandre Baldy e também do Silvani. 
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Então, nada mais havendo, declaro encerrada a presente reunião, lembrando que na 

próxima terça-feira, dia 31, nós faremos a oitiva, inquirição do cargo de diretor do coronel 

Nyakas, para a Artesp. Então, todos os deputados solicitaram a presença de todos os 

deputados para inquirição à indicação do governador. 

Então, quero agradecer a todos os deputados, colocando nosso trabalho à disposição. 

E nada mais havendo a deliberar, declaro encerrada a presente reunião, desejar uma 

boa tarde a todos. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 

 

 

 


