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São Paulo, 26 de setembro de 2022. 
 
 

Ao Excelentíssimo Senhor 
MARCO ANTONIO ASSALVE 
Secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos 
SÃO PAULO — SP
 
Conforme determinação do Sr. Presidente da Assembleia Legislativa e nos termos do artigo 1º, inciso I,
do  Ato  da  Mesa  nº  11,  de  2021,  cumpre-me  reiterar  a  Vossa  Excelência  que  as  respostas  aos
Requerimentos de Informação, constantes da relação abaixo, ainda não foram apresentadas a esta Casa.
 
 
 
Req. Ano Autor(a) Ementa

233 2022 Agente  Federal
Danilo Balas

Requer  ao  Sr.  Secretário  de  Transportes
Metropolitanos informações sobre as condições
estruturais do transporte público metropolitano,
nas linhas da CPTM e do Metrô.

367 2022 Gil Diniz

Requer  ao  Sr.  Secretário  de  Transportes
Me t ropo l i t anos  i n fo rmações  sob re  o
a t r a s o / p a r a l i s a ç ã o  n a s  o b r a s  s o b
responsabilidade da CPTM, em especial  das
linhas  13-Jade  (Guarulhos),  08-Diamante
(Osasco), e 17-Ouro (São Paulo).

377 2022 Sergio Victor

Requer  ao  Sr.  Secretário  dos  Transportes
Metropolitanos informações sobre a construção
de  passarelas  no  trecho  da  Rodovia  dos
Tamoios (SP-99).

462 2022 Enio Tatto

Requer  ao  Sr.  Secretário  de  Transportes
Metropolitanos informações sobre a redução do
percurso das linhas que faziam ponto final no
bairro de Pinheiros, prejudicando os moradores
de Juquitiba,  São Lourenço da Serra,  Embu
das  Artes  e  Itapecerica  da  Serra,  após  a
inauguração da Estação Vila Sônia do Metrô no
município de São Paulo.

471 2022 André do Prado
Requer  ao  Sr.  Secretário  dos  Transportes
Met ropo l i tanos  in formações  sobre  as
operações da locomotiva "Maria Fumaça", no
município de Pindamonhangaba.

Autenticar documento em http://sempapel.al.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 340038003700310037003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Autenticar documento em http://sempapel.al.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 340038003700310037003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



(Nota: A íntegra dos Requerimentos, sua tramitação e reiterações anteriores podem ser encontrados no
seguinte endereço https://www.al.sp.gov.br/alesp/pesquisa-proposicoes/
 
 
 
No ensejo, renovo os protestos de minha elevada consideração.
 
 
 
 
 
 

RODRIGO DEL NERO 

SECRETÁRIO GERAL PARLAMENTAR
 

485 2022 Rafa Zimbaldi

Requer  ao  Sr.  Secretário  de  Transportes
Metropolitanos informações sobre os horários
da  l inha  746  -  Hor to lândia  (Terminal
Metropol i tano  Horto lândia  /  UNICAMP
Campinas).

Autenticar documento em http://sempapel.al.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 340038003700310037003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Autenticar documento em http://sempapel.al.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 340038003700310037003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Autenticar documento em http://sempapel.al.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 340038003700310037003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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