
COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

(CTC) 

22.06.2022 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência e abre a reunião o Sr. Estevam Galvão. 

 

* * * 

 

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

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

da Comissão de Transportes e Comunicações para o período remanescente do 2º biênio 

da 19ª Legislatura. Vamos então à chamada. Vamos iniciar a chamada. Deputado Enio 

Tatto. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Obrigado, Excelência. 

Deputado Maurici.  

 

O SR. MAURICI - PT - Presente, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Deputada Carla 

Morando. (Pausa.) Deputado Roberto Engler. (Pausa.) 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Carla Morando 

presente. Está registrado. Roberto Engler. (Pausa.) Deputado Alex de Madureira.  

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PL - Presente, Sr. Presidente.  

 



O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Obrigado, deputado. 

Ricardo Madalena.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Presente, presidente. (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Deputado Jorge 

Wilson. Obrigado. Jorge Wilson. (Pausa.) Léo Oliveira. (Pausa.) Roberto Morais, 

deputado Roberto Morais.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Obrigado, Excelência.  

 

O SR. LÉO OLIVEIRA - MDB - Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Deputado Alexandre. 

Pois não?  

 

O SR. LÉO OLIVEIRA - MDB - Sr. Presidente, Léo presente. Léo Oliveira 

presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Está registrado, Léo.  

 

O SR. LÉO OLIVEIRA - MDB - Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Alexandre Pereira. 

(Pausa.) E deputado Estevam Galvão presente. Milton Leite. Milton Leite é da Comissão?  

 

A SRA. - Sim. 

 

O SR. MILTON LEITE FILHO - UNIÃO - Presente, presidente. 

 



O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Está bom, obrigado. 

Eu quero consultar os nobres deputados, membros dessa Comissão, se há indicação de 

nomes para o cargo de presidente da Comissão.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Está com a palavra o 

deputado Roberto Morais.  

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Presidente, eu indico, convido o 

companheiro deputado Ricardo Madalena.  

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Há mais alguma 

indicação para a Presidência da Comissão de Transporte e Comunicação?  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Está com a palavra, 

Excelência.  

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Cumprindo o acordo estabelecido na Casa, 

obviamente a bancada do Partido dos Trabalhadores concorda e aceita a indicação, e 

indicamos também o deputado Madalena.  

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Obrigado, Excelência. 

Não havendo mais nenhuma indicação, nós vamos fazer a votação simbólica. Os senhores 

deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Declaro eleito presidente da Comissão de Transportes e Comunicações o deputado 

Ricardo Madalena, a quem convido para assumir os trabalhos dessa reunião, dando 

continuidade, elegendo vice-presidente e mostrando, se houver, a pauta para a próxima 

reunião. Muito obrigado a todos. Ricardo Madalena pode assumir a Presidência. 

 

* * * 

 



- Assume a Presidência o Sr. Ricardo Madalena. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Obrigado, obrigado a 

todos os pares, agradeço a todos os pares dessa importante Comissão, que é de suma 

importância para a Casa. Para dar continuidade aos trabalhos da Casa. Então, agradeço a 

cada um de vocês aqui pela indicação do nosso nome. E, dando continuidade aos 

trabalhos, consulto os senhores membros se há indicação de nomes para o cargo de vice-

presidente da Comissão de Transportes e Comunicações? 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PL - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, deputado 

Alex de Madureira. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PL - Primeiro, eu queria parabenizar o senhor 

pela recondução, pela indicação e pela eleição do nosso presidente da Comissão. E eu 

gostaria de indicar para o cargo de vice-presidente da Comissão o nosso querido amigo, 

deputado Milton Leite.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Ok, deputado Alex de 

Madureira. Mais alguém tem alguma indicação a fazer?  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, deputado 

Enio Tatto. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Repetindo o que eu falei na eleição para 

presidente, diante de acordos aqui na Casa de todos os partidos, das lideranças, a gente 

também indica e apoia a indicação de vice com o deputado Milton Leite Filho.  

 



O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Ok, deputado Enio 

Tatto. Dando continuidade, coloco em votação o nome do deputado Leite. Os senhores 

deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Declaro eleito vice-presidente da Comissão de Transportes e Comunicações o deputado 

Milton. Deputado Milton Leite está presente? 

 

O SR. MILTON LEITE FILHO - UNIÃO - Presidente, queria agradecer aos 

demais membros pela condução, aqui, à vice-presidência da Comissão. Agradeço a todos 

e todas aqui. Vamos conduzir, como fizemos anteriormente, com excelência essa 

Comissão. Obrigado, Presidente. Obrigado aos demais membros. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, deputado 

Enio Tatto.  

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Parabenizar V. Exa., não lhe falta capacidade, 

experiência nessa área, para tocar essa Comissão tão importante aqui na Assembleia 

Legislativa. Parabenizar também o deputado Milton Leite, que falo o mesmo, não lhe 

falta experiência, competência. Como vice-presidente, vai fazer um trabalho juntamente 

com V. Exa. e todos os membros.  

Apenas queria ressaltar uma preocupação muito grande para todos os pares, a todos 

os colegas: que essa Comissão - que já foi considerada mais importante que o presidente 

da Casa, da Assembleia Legislativa -, ela não se reúne desde o dia 16 de novembro de 

2021. Foram inúmeras reuniões que não deram quórum e, só para vocês terem uma ideia, 

todos os pares, a pauta que está acumulada é de quarenta e três itens entre projetos, 

reclamações, requerimentos. 

Então é um absurdo que a Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo, Comissão de Transportes e Comunicações, não se reúna desde 

novembro de 2021. Algum problema político tem, e eu sei qual que é o problema político. 

O problema político é o governo do estado de São Paulo que não deixa dar quórum. 

Só para você ter uma ideia, Sr. Presidente, senhores deputados, aqui tem 

requerimento para convocar os diretores, o secretário, para discutir aquele acidente grave 



que teve na Marginal. Que envolveu Sabesp, que envolveu a linha do metrô e, até hoje, 

já passaram quatro ou cinco meses, a Assembleia Legislativa não entrou nesse assunto. 

O Ministério Público entrou, todos os órgãos de fiscalização entraram e estão 

discutindo. Nós não conseguimos fazer nenhuma reunião para tratar desse assunto. 

Porque nunca deu quórum, e o quórum não foi dado justamente porque tem esse tipo de 

convocação, esse tipo de requerimento.  

Além de projetos importantíssimos que tem de todos os deputados para serem 

apreciados e serem votados. Então o apelo que eu faço, Sr. Presidente, no seu comando - 

obviamente eu isento o presidente anterior, deputado Rafa Zimbaldi, que não é culpa dele 

não dar quórum; a culpa de não dar é nossa, deputados, que fizemos parte da Comissão. 

Então, a gente conclama que na próxima reunião nós tenhamos quórum, e que a 

gente possa limpar essa pauta de assuntos tão importantes nessa Comissão tão importante 

da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mais uma vez, parabéns pela sua 

eleição. Desejo sucesso, conte comigo, e ao deputado Milton Leite Filho. Um grande 

abraço.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Obrigado ao deputado 

Enio Tatto pelas suas palavras e, sem dúvida nenhuma, nós não vamos aceitar 

interferência externa nesta Comissão dos deputados da Casa. E assim foi, lá atrás, quando 

eu presidi esta Comissão. Quem tiver que ser convocado será convocado, será ouvido, e 

nós vamos tomar as providências que cabe a esta Comissão. Com a palavra, o deputado 

Roberto Morais.  

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Obrigado, Sr. Presidente, 

novamente presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, parabéns 

pela sua eleição unânime, como também do querido Miltinho Leite, também por 

unanimidade escolhido como vice-presidente dessa Comissão. 

Sr. Presidente, nós vamos manter as sessões, as reuniões às quartas-feiras? E qual 

seria o horário? E a terceira pergunta: dependendo do horário, se possível, que fosse de 

maneira virtual. Temos uma sugestão que eu faço. Claro, se for presencial, estaremos aí. 

Talvez semana que vem já dê para convocar; se a gente entrar em recesso não haverá 



sessões, reuniões no mês de julho. Então é só essa questão do horário, o dia, e se pode ser 

virtual.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Olha, seria o próximo 

passo. Nós precisamos discutir aqui, eu gostaria de pôr em votação, eu acho de suma 

importância nós nos reunirmos toda semana. É óbvio que nós vamos ter o recesso agora 

em julho, mas deixar definido uma data e também o horário a serem apreciadas as ações 

desta Comissão. Eu acho que poderia ser toda quarta-feira, 11 horas da manhã - se houver 

consenso de todos os membros desta Comissão -, e nós fazermos virtual. O que vocês 

acham? Quero ouvir a opinião de vocês. Pelo menos na próxima semana, quarta-feira, 11 

horas. 

 

O SR. MILTON LEITE FILHO - UNIÃO - Pela ordem, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, deputado 

Milton Leite.  

 

O SR. MILTON LEITE FILHO - UNIÃO - Estou de acordo, presidente. Não 

tem problema nenhum. A minha parte está de acordo.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Ok.  

 

O SR. MAURICI - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Ok. Pela ordem, 

deputado Maurici pediu primeiro. Só um segundo, Tatto. 

 

O SR. MAURICI - PT - Não, eu queria considerar com os pares se não é excessivo 

reunião toda semana. Há outras comissões, eu mesmo presido uma, os outros deputados 

têm também, e acho que uma vez a cada quinze dias seria suficiente. Submeta à 

ponderação dos pares.  

 



O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Agradeço a 

recomendação, mas poderia deixar essa quarta-feira, 11 horas, para a gente poder limpar 

a pauta? Porque está muita coisa atrasada. Obrigado, Maurici.  

 

O SR. MAURICI - PT - Perfeito. Perfeitamente.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Mais alguém discorda 

ou quer opinar? 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. É o deputado Enio. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, deputado 

Enio Tatto. Desculpe. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Sr. Presidente, acho que na linha do deputado 

Maurici, eu concordo também na quarta. Agora, não precisa ser todas as quartas-feiras; 

dentro da necessidade, não é? Se precisar a gente se reunir na todas as quartas-feiras, a 

gente vai se reunir. Quanto à questão presencial ou online, a gente depende da Casa, de 

uma portaria que colocou online.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Isso. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Agora, o que nós precisamos é derrubar essa 

portaria para que deputados, todos os deputados, possam participar da Comissão, mesmo 

que não seja online. Porque todo deputado tem direito de participar de todas as comissões.  

É um absurdo um deputado, Sr. Presidente, ter um projeto sendo discutido numa 

comissão e ele não poder entrar na reunião e falar nessa comissão, sendo que está sendo 

tratado um assunto dele. Como o deputado Gil Diniz colocou ontem em Plenário e 

aconteceu comigo, também, na Comissão de Saúde. Eu não consegui entrar na Comissão 

de Saúde online para discutir um tema que era um projeto meu. 

Então, a gente precisa pedir para a Mesa Diretora da Casa para derrubar essa 

portaria. Não tem problema nenhum da gente continuar online ou misto, híbrido, não é? 

Ou presencial. Mas é um absurdo que um deputado não possa participar de uma outra 

comissão de que eles não sejam membros. É só fazer esse registro e esse apelo.  



 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Você está coberto de 

razão, Enio Tatto, porque na semana retrasada nós passamos por isso. O incidente do 

deputado Gil Diniz, no qual eu estive falando com a direção da Casa - ou seja, com o 

Carlão, com o Rodriguinho, com o presidente Carlão, na qual existe esse ato da Mesa, 

que é o 16/2021, o artigo 5° do parágrafo 2° -, e eu acho que isso passou: com certeza, 

isso é ato vencido. Nós temos que tomar as providências e fazer presencial.  

Mas desde que existe esse ato da Mesa, que não está acima do Regimento da Casa, 

na minha modesta opinião. E após o segundo semestre, agora, vai ser difícil essa discussão 

em apenas uma semana e praticamente nós vamos ter aqui na Casa. Mas eu acho que isso 

vai ser levado para a matéria no Colégio de Líderes para os líderes poderem ter este 

consenso de derrubar esse ato da Mesa, e a meu ver não está no Regimento da Casa.  

Mais alguém quer a palavra?  

Ok, então ficamos às onze horas na quarta-feira que vem. No dia no dia 29, quarta-

feira, 11 horas, e depois eu vou criar o grupo novamente e vocês irão receber lá o link da 

próxima reunião. Mais uma vez, agradecer a presença de todos, agradecer aos pares pela 

indicação, parabenizar o deputado Milton Leite Filho por estar junto conosco nesta luta e 

a todos vocês, que fazem parte desta importante Comissão, mais uma vez, aqui, nesta 

Casa.  

Nada mais havendo a ser tratado, eu encerro esta reunião. Muito obrigado a todos. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 

 


