
COMISSÃO DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E MUNICIPAIS

3ª Reunião Extraordinária 10 de Março de 2022 às 14:00 horas no Ambiente Virtual.

Presidente: Deputado Carlos Cezar

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
Complementar

1/2020

Deputada
Analice

Fernandes

Acrescenta o inciso VIII ao artigo 2º da Lei
Complementar nº 1.261, de 29 de abril de 2015.

Deputada Maria
Lúcia Amary

favorável à aprovação do projeto e
contrário à emenda nº 01

2 Projeto de lei
439/2019

Deputado Roque
Barbiere

Declara o Município de Santa Rita do Passa
Quatro "Cidade Poema" no Estado.

Deputado Gilmaci
Santos

favorável

3 Projeto de lei
777/2019

Deputado
Douglas Garcia

Autoriza o Poder Executivo a outorgar a
concessão das linhas metroviárias da Companhia
do Metropolitano de São Paulo - Metrô e
ferroviárias da Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos - CPTM.

Deputado Tenente
Coimbra

favorável

4 Projeto de lei
814/2019

Deputado
Rodrigo
Gambale

Declara o Município de Poá "Capital Paulista do
Chocolate Artesanal".

Deputado Tenente
Coimbra

favorável

5 Projeto de lei
396/2020

Deputada Leticia
Aguiar

Declara o Município de São Bento do Sapucaí
"Capital do Esporte Radical".

Deputada Maria
Lúcia Amary

favorável

6 Projeto de lei
310/2021

Deputado
Afonso Lobato

Declara o Município de Natividade da Serra
"Capital Estadual do Cambuci".

Deputada Patricia
Bezerra

favorável

7 Projeto de lei
383/2021

Deputada Dra.
Damaris Moura

Declara o Município de Tatuí "Terra dos Doces
Caseiros".

Deputada Maria
Lúcia Amary

favorável



8 Projeto de lei
588/2021

Deputado
Afonso Lobato

Declara o Município de Santa Isabel "Capital das
Histórias em Quadrinhos".

Deputado Estevam
Galvão

favorável

9 Projeto de
decreto

legislativo
79/2021

Comissão de
Constituição e

Justiça e
Redação

Reconhece, para efeitos do artigo 65 da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de
2000, o estado de calamidade pública no
Município de Mirandópolis.

Deputado Thiago
Auricchio

favorável ao projeto com a emenda
apresentada



COMISSÃO DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E MUNICIPAIS

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

3ª Reunião Extraordinária 10 de Março de 2022 às 14:00 horas no Ambiente Virtual.

Presidente: Deputado Carlos Cezar

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

10 Moção 186/2021 Deputado Agente
Federal Danilo

Balas

(CONCLUSIVA) Apela ao Sr. Governador a fim
de que as parcerias, acordos, termos de adesão ou
outras formas de pactuação realizadas entre os
m u n i c í p i o s  c o n t i n u e m  v á l i d a s ,
independentemente da criação de Regiões
Metropolitanas onde um deles esteja incluso.

Deputado Tenente
Coimbra

favorável, conclusivamente

Para deliberação:
 
Item 11 - Requerimento nº 001, de 2020, de autoria do Deputado Aprígio, solicitando que se faça convite ao Presidente da Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos de São Paulo (EMTU), ao Secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo e ao Secretário de Mobilidade e Transportes do Município de São
Paulo, com o objetivo de prestar a esta Comissão informações sobre a extinção das 12 linhas da EMTU, em especial a que consiste em Taboão da Serra e região.
 
Item 12 - Requerimento nº 002, de 2020, de autoria do Deputado Teonílio Barba, solicitando que se faça a convocação do Secretário de Transportes Metropolitanos do
Estado de São Paulo, para comparecer a esta Comissão com a finalidade de prestar informações e esclarecimentos sobre o projeto da Linha 15 - Prata da Companhia do
Metropolitano de São Paulo - Metrô, cuja operação se encontra suspensa.
 
Item 13 - Requerimento nº 003, de 2020, e autoria do Deputado Luiz Fernando T. Ferreira, solicitando que se envie ofício ao Diretor-Presidente da VEM ABC, Sr.
Maciel Paiva, concessionária responsável pela construção e operação do monotrilho da Linha 18-Bronze do Metrô, para que preste informações sobre as medidas que
tomou ou pretende tomar para ressarcir-se dos prejuízos que alega ter sofrido em razão da decisão tomada pelo Governo do Estado de São Paulo em proceder à troca do
modal da Linha 18-Bronze do Metrô , que implicará a rescisão da concessão com a mesma celebrada.
 
Item 14 - Requerimento nº 004, de 2020, de autoria do Deputado Luiz Fernando T. Ferreira, solicitando que se envie ofício, com a finalidade de serem convidados a
comparecer a esta Comissão, ao Diretor de Negócios da BYD, Sr. Alexandre Liu, e ao Presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Sr. Gabriel Maranhão, a
fim de que prestem informações acerca de declarações contraditórias pelos mesmos prestadas sobre o interesse do Grupo BYD em assumir as obras da Linha 18-Bronze



do Metrô, haja vista que, apesar de ambos terem primeiramente informado que o grupo chinês teria apresentado proposta ao Governo do Estado de São Paulo no sentido
de viabilizar a Linha 18 do Metrô no modal já licitado (monotrilho), disponibilizando-se inclusive a custear as desapropriações de terrenos e imóveis que estão no
traçado da linha, posteriormente apresentaram declarações contrárias.
 
Item 15 - Requerimento nº 005, de 2020, de autoria do Deputado Luiz Fernando T. Ferreira, solicitando que se envie ofício, com a finalidade de serem convidados a
comparecer a esta Comissão, aos senhores Secretário de Estado de Transportes Metropolitanos e ao Diretor-Presidente do Metrô, a fim de que prestem informações
acerca da Linha 18-Bronze do Metrô, haja vista que, não obstante o grupo chinês ter apresentado proposta ao Governo do Estado de São Paulo no sentido de viabilizar a
Linha 18 do Metrô no modal já licitado (monotrilho), disponibilizando-se inclusive a custear as desapropriações de terrenos e imóveis que estão no traçado da linha, o
alvitre foi ignorado pelas autoridades estaduais supra mencionadas, as quais devem explicar as razões da recusa.
 
Item 16 - Requerimento nº 006, de 2020, de autoria do Deputado Carlos Giannazi, solicitando que se faça a convocação do Diretor-Presidente da Empresa Metropolitana
de Transportes Urbanos de São Paulo - EMTU/SP, para esclarecer a esta Comissão Permanente sobre o impacto da proposta de extinção da entidade, contida no Projeto
de Lei nº 529, de 2020, de autoria do Governador do Estado.
 
Item 17 - Requerimento nº 007, de 2020, de autoria da Deputada Janaína Paschoal, solicitando que se faça a convocação do Diretor-Presidente do Metrô-SP, a fim de
que possa fornecer informações acerca da obra da Linha 17-Ouro do Metrô.
 
Item 18 - Requerimento nº 001, de 2021, de autoria do Deputado Enio tatto, solicitando a realização de audiência pública, em caráter de urgência, em ambiente virtual,
pela Comissão, para discussão sobre a extensão da Linha 5-Lilás do Metrô - Jardim Ângela e da duplicação da Estrada do M'Boi Mirim na extremidade da Região Sul
do Município de São Paulo.
 
Item 19 - Requerimento nº 002, de 2021, de autoria do Deputado Dr. Jorge do Carmo, solicitando que se faça convite ao Secretário de Transportes Metropolitanos, para
comparecer à Comissão com a finalidade de prestar informações e esclarecimentos sobre o procedimento que envolve todo o processo de fechamento das bilheterias do
sistema metroferroviário, operado pelas empresas públicas, Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ e Companhia Paulista de Trens Metropolitanos -
CPTM.
 
Item 20 - Requerimento nº 001, de 2022, de autoria do Deputado Enio tatto, solicitando que se faça a  convocação do Senhor Alexandre Monclús Romanek, Secretário-
Chefe da Casa Militar e Coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo, para prestar esclarecimentos acerca das enchentes que estão causando sofrimento no
âmbito do Estado de São Paulo.
 
Item 21 - Requerimento nº 002, de 2022, de autoria do Deputado Enio Tatto, solicitando que se faça a convocação do Senhor Paulo José Galli, Secretário de Transportes
Metropolitanos do estado de São Paulo, para prestar esclarecimentos acerca do desmoronamento das obras da Linha 6-Laranja do Metrô, abertura de cratera e interdição
da Marginal Tietê na manhã do dia 01 de fevereiro de 2022.
 
Para ciência:



 
Item 22 - Email enviado por um cidadão, em 17 de fevereiro de 2020, em que relata a persistência da situação de precariedade do transporte público na cidade de Embu
Guaçu, apesar de já haver registrado inúmeras reclamações junto à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) e apesar de já haver sido instaurado
inquérito civil no âmbito da Promotoria de Justiça de Embu Guaçu e de terem sido registrados três procedimentos no âmbito do Procon.
 
Item 23 - Ofício nº 60/2020 enviado pela Diretoria Geral da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), em que comunica, nos termos do art. 1º da Lei
nº 9.166, de 1995, o reajuste tarifário do serviço intermunicipal regular de transporte coletivo de passageiros das linhas outorgadas pelo DER/SP e assumidas pela
Agência Reguladora, havendo tal medida sido aprovada pelo Conselho Diretor da agência, após oitiva da Comissão de Transporte Coletivo, no percentual de 4,16% para
o serviço rodoviário, e 9,09% para o serviço suburbano.
 
Item 24 - Ofício nº 123/2020 enviado pelo Prefeito do Município de Cordeirópolis. em que compartilha exemplar do informativo relativo a março e abril de 2020 acerca
das ações já realizadas e das ações planejadas para aquele ano no âmbito da prefeitura daquela municipalidade.
 
Item 25 - Ofício nº 235/2020 enviado pelo Presidente da Câmara Municipal de Pirassununga, em que encaminha cópia do Requerimento nº 119/2020, aprovado no
âmbito daquela Casa Legislativa, em que solicita o encaminhamento à Presidência da ALESP para que interceda junto à Secretaria de Estado da Habitação pela
construção de moradias de interesse social naquela municipalidade.     
 
Item 26 - Email enviado pelo Presidente da Câmara Municipal de Taquarivaí, em que encaminha cópia da Moção de Apelo nº 1/2020, aprovada no âmbito daquela Casa
Legislativa, em que apela ao Governador do Estado de São Paulo no sentido de envidar esforços para tornar efetivo o funcionamento da 16ª Região Administrativa,
criada pelo Governo do Estado de São Paulo em 07 de fevereiro de 2014.
 
Item 27 - Email enviado pelo Presidente da Câmara Municipal de Itararé, em que encaminha cópia da Moção de Apelo nº 10/2020, aprovada no âmbito daquela Casa
Legislativa, em que apela para que sejam adotadas as medidas legais necessárias para tornar efetivo o funcionamento da 16ª Região Administrativa, a fim de que Itararé
e todos os demais 31 municípios que compõem a referida região não precisem mais depender de municípios da região administrativa cujo sede é o longínquo município
de Sorocaba.
 
Item 28 - Cópia da Moção de Apelo nº 24/2020, aprovada no âmbito da Câmara Municipal de Buri, em que apela ao Governador do Estado de São Paulo no sentido de
envidar esforços para tornar efetivo o funcionamento da 16ª Região Administrativa, criada pelo Governo do Estado de São Paulo em 07 de fevereiro de 2014.   
 
Item 29 - Email enviado pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, em que encaminha cópia do Ofício nº 12/2021, no qual, em
cumprimento às disposições contidas na Lei nº 9.166, de 1995, comunica a equiparação do valor da tarifa pública exclusiva para utilização dos Serviços do Sistema
Metroferroviário mediante o uso do Bilhete Único - Vale Transporte, em relação àquela adotada pelo sistema de ônibus da capital, em vigor naquela data, e a adequação
das respectivas tarifas integradas da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).
 
Item 30 - Email enviado pelo Grande Conselho Municipal do Idoso da Cidade de São Paulo (GCMI-SP), em que encaminha cópia do Ofício nº 24/2020, em que



manifesta veementemente o repúdio do órgão à revogação da gratuidade do transporte público de âmbito estadual às pessoas idosas a partir dos 60 anos de idade e exige
a revogação imediata das leis nesse sentido sancionadas.  
 
Item 31 - Email enviado pela Câmara Municipal de Descalvado, em que encaminha cópia do Ofício nº 4/2021, em que faz um apelo às autoridades do Estado de São
Paulo para que façam uma readequação urgente na legislação a fim de autorizar que no Município de Descalvado as atividades consideradas não essenciais possam
trabalhar de portas abertas, com a redução do número de pessoas no interior de seus estabelecimentos e seguindo à risca as recomendações sanitárias, resguardados os
direitos constitucionalmente garantidos aos brasileiros. 
 
Item 32 - Email enviado pela Federação das Associações e Departamento de Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado de São Paulo (FAPESP), em que encaminha
cópia do Ofício 100391/2020, em que solicita explicações e detalhes sobre o que motivou a revogação do Passe Livre aos idosos entre 60 e 65 anos de idade, via
Decreto nº 65.414, de 2020, e solicita a revogação do decreto e consequente manutenção do Passe Livre.    
 
Item 33 -  Ofício nº 146/2021, enviado pelo Presidente da Câmara Municipal de Lins, em que encaminha cópia do Requerimento nº 84/2021, aprovado no âmbito
daquela Casa Legislativa, em que solicita apoio para transformar o Município de Lins em uma região administrativa.
 
Item 34 - Ofício nº 338/202, enviado pelo Presidente da Câmara Municipal de Itapeva, em que encaminha cópia da Moção de Apelo nº 28/2020, aprovada no âmbito
daquela Casa Legislativa, em que apela às autoridades estaduais para que envidem esforços para fortalecer a 16ª Região Administrativa do Estado de São Paulo,
transformando-a, de fato, em uma região administrativa. 
 
Item 35 - Email enviado pela Câmara Municipal de Barretos, em que encaminha cópia do Ofício nº 864/2021, em que comunica a aprovação do Requerimento nº
1329/2021 no sentido de consignar moção de apoio para o fortalecimento da 13ª Região Administrativa - Barretos. no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Regional
do Estado.
 
Item 36 - Ofício nº 1063/2021 enviado pelo Presidente da Câmara Municipal de Serra Negra, em que encaminha cópia da Moção nº 21/2021, em que parabeniza o
Governador, o Vice-Governador e o Secretário de Turismo e Viagens de São Paulo pelo excelente evento realizado em 05 de agosto de 2021, em Serra Negra, ocasião
em que foram autorizados convênios com as estâncias do Estado de São Paulo, foi feito o lançamento da Plataforma Eletrônica de Portfólio de Investimentos, o anúncio
do Programa SP Ecoaventura e o lançamento da Plataforma 'Melhores Práticas'. 
 
Item 37 - Ofício nº 493/2021, enviado pelo Presidente da Câmara Municipal de Jaguariúna, em que encaminha cópia da Moção de Apelo nº 94/2021, para que diversas
autoridades estaduais promovam, em conjunto, as medidas necessárias para o desmembramento dos bairros Chácaras Gargantilha, Chácaras Monte Belo, Bananal e
Carlos Gomes de Campinas para a cidade de Jaguariúna.  
 
Item 38 - Ofício nº 210/2021, enviado pelo Presidente da Câmara Municipal de Itapecerica da Serra, em que encaminha cópia da Moção de Apelo nº 78/2021, para que
haja o retorno do atendimento presencial na agência de atendimento da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) em Itapecerica da Serra.
 



Item 39 - Ofício nº 59/2022, enviado pelo Prefeito do Município de Santa Isabel, em que encaminha cópia do Decreto nº 6.607, de 2022, que decreta situação de
emergência no Município de Santa Isabel em virtude de deslizamentos, alagamentos, inundações, entre outras ocorrências decorrentes do alto índice pluviométrico.
 
Item 40 - Email enviado pela Prefeitura do Município de Santa Maria da Serra, em que informa que o Prefeito editou o Decreto nº 3299, de 2002, declarando situação de
emergência no município.


