
COMISSÃO DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E MUNICIPAIS

5ª Reunião Ordinária 21 de Agosto de 2019 às 11:00 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Rafa Zimbaldi

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
206/2017

Deputado
Cezinha de
Madureira

Dispõe sobre a proibição de publicidade de
bebidas alcoólicas nos espaços reservados à
publicidade no Metrô e CPTM.

Deputado Gilmaci
Santos

favorável, na forma do substitutivo
apresentado 

Para deliberação:
Item 2 - Requerimento nº 003, de 2019, do Deputado Luiz Fernando T. Ferreira, solicitando que se faça convite ao Diretor Presidente da EMTU - Empresa
Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, Sr. Marco Antonio Assalve, para prestar esclarecimentos acerca da atuação da pasta, com balanço de ações
consolidadas, bem como ações e planejamentos para esta gestão, além de projetos que se almeja adimplir, inclusive com panorama sobre as privatizações visadas
(vistas: Deputados Estevam Galvão, Cezar e Gilmaci Santos).
 
Item 3 - Requerimento nº 004, de 2019, do Deputado Luiz Fernando T. Ferreira, solicitando que se faça convite ao Diretor Presidente do Metro - Metropolitano de São
Paulo, Sr. Silvani Alves Pereira, para prestar esclarecimentos acerca da atuação da pasta, com balanço de ações consolidadas, bem como ações e planejamentos para esta
gestão, além de projetos que se almeja adimplir, inclusive com panorama sobre as privatizações visadas, bem como esclarecimentos acerca das Linhas 18 (ABC) e 6
(Brasilândia). (vistas: Deputados Estevam Galvão, Cezar e Gilmaci Santos).
 
Item 4 - Requerimento nº 006, de 2019, do Deputado Teonílio Barba, solicitando a realização de audiência pública com a convocação do Secretário de Transportes
Metropolitanos do Estado de São Paulo, Sr. Alexandre Baldy de Sant´Anna Braga, para realização de amplo debate sobre a Linha 18-Bronze do Metrô. (vistas:
Deputados Cezar e Rafa Zimbaldi).
 
Item 5 - Requerimento nº 007, de 2019, do Deputado Dr. Jorge do Carmo, solicitando a realização de audiência pública com a convocação do Secretário de Transportes
Metropolitanos do Estado de São Paulo, Sr. Alexandre Baldy de Sant´Anna Braga, para realização de amplo debate sobre a Linha 15-Prata do Metrô. (vistas: Deputados
Cezar e Rafa Zimbaldi).
 
Item 6 - Requerimento nº 010, de 2019, do Deputado Coronel Nishikawa, solicitando que se faça convite ao Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sr. Fernando
Chucre, para dar explicações sobre o fechamento permanente do Elevado Costa e Silva, conhecido como Minhocão, e a implantação do Parque Minhocão com o



consequente desvio do trânsito no local e os impactos na cidade de São Paulo e nas cidades vizinhas.
 
Item 7 - Requerimento nº 011, de 2019, do Deputado Luiz Fernando T. Ferreira, solicitando que se faça convite ao Secretário de Transportes Metropolitanos do Estado
de São Paulo, Sr. Alexandre Baldy de Sant´Anna Braga, para prestar esclarecimentos acerca da atuação da pasta, com balanço de ações consolidadas, bem como ações e
planejamentos para esta gestão, além de projetos que se almeja adimplir, inclusive com panorama sobre as privatizações visadas, bem como esclarecimentos acerca das
Linhas 18 (ABC), especificamente acerca da mudança de modal, que vem sendo alvo de declarações na imprensa por parte do Governador. (vista: Deputado Rafa
Zimbaldi).
 
Item 8 - Requerimento nº 012, de 2019, do Deputado Teonílio Barba, solicitando a convocação do Diretor-Presidente da EMTU, Sr. Marco Antonio Assalve, e convite
ao Coordenador de Operações da SBCTRANS, Sr. Renato Moreira, ao Secretário Executivo do Grupo de Trabalho de Transportes do Consórcio Intermunicipal do
ABC, Sr. Edgard Brandão, e ao Reitor da Universidade Federal do ABC (UFABC), Sr. Dácio Roberto Matheus, para realização de amplo debate sobre demanda de
linha
para atendimento do campus UFABC.
 
Para ciência:
 
Item 9 - Ofício nº 457/2019 enviado pelo Presidente da Câmara Municipal de Votorantim encaminhando o Requerimento nº 187/2019, aprovado na Casa Legislativa,
em que se solicita a criação de uma Frente Parlamentar composta por representantes das Câmaras Municipais das cidades inseridas na Região Metropolitana de
Sorocaba, com o objetivo de ajudar, acompanhar e fiscalizar as ações, reuniões e projetos da referida região metropolitana, bem como se solicita seja oficiado, dentre
outras autoridades, o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Deputado Cauê Macris.


