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São Paulo, 22 de maio de 2015. 

Ofício nº 002/2015-ASB 

Senhores Presidentes, Representantes e membros da CIESP, ACE, AGENDE, 

ASEC, ASSEAG E OAB/GUARULHOS 

 

Venho agradecer o convite para o rico debate promovido por essas prestigiosas entidades d 

o Município de Guarulhos, principal área de atuação deste parlamentar, Centro das 

Indústrias de São Paulo – CIESP, Associação Comercial e Empresarial – ACE, Agência de 

Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos –AGENDE, Associação dos Empresários de 

Cumbica –ASEC, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos – 

ASSEAG e Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 

Na ocasião, tivemos a oportunidade de nos manifestar sobre temas de grande interesse para 

a nossa cidade e de prestar contas sobre nossa atividade parlamentar no Legislativo 

Estadual, bem como destacar os objetivos a serem atingidos em prol de toda a sociedade 

no segundo mandato. Também foram apresentadas indagações e sugestões de atuação a 

este deputado por parte dessas entidades, por meio de documento entregue naquela 

oportunidade.  

A seguir algumas considerações sobre os assuntos levantados: 

1 – Sobre o andamento das obras do Rodoanel trecho Norte, aprovamos junto à Comissão 

Permanente de Infraestrutura da Assembleia Legislativa, presidida por este parlamentar, 

requerimento de informações ao Dersa sobre o estágio atual das obras e previsão de 

conclusão, visando cobrar mais agilidade daquele órgão. Também será apresentado 

requerimento sobre a conclusão do trecho Leste do Rodoanel, ainda inacabado, apesar de 

inaugurado. 

2 – Os questionamentos sobre a alça de ligação entre o Rodoanel e o Aeroporto já são 

objeto de debate entre este parlamentar e o Dersa, responsável pelas obras. Já marcamos 

nova agenda com o presidente daquele órgão para cobrar uma posição sobre o assunto. 

3 – A indagação sobre a implantação de metrô ou ferrovia entre a Capital e o Aeroporto 

igualmente é tema amplamente discutido por este deputado, entendendo que somente com 
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investimentos maciços em mobilidade urbana teremos a grande mola propulsora de 

desenvolvimento para o Estado. A propósito, criamos no âmbito da Assembleia Legislativa 

a Frente Parlamentar “Guarulhos Quer Metrô”, em continuidade ao movimento iniciado 

em 2013 por vários segmentos da sociedade guarulhense, contando também com a 

colaboração dessas entidades. Nesta oportunidade, convidamos Vossas Senhorias a 

participar do lançamento da frente, que será realizado no próximo dia 28/05/2015, às 9 

horas, no Auditório Franco Montoro do Palácio 9 de Julho, sede do Legislativo Estadual. 

4 – Sobre os pontos de estrangulamento da Rodovia Helio Schmidt, marcaremos agenda 

com a Prefeitura Municipal para tratar desse importante assunto, juntamente com os 

órgãos estaduais competentes. 

5 – A sugestão de restrição a caminhões na via acima mencionada será estudada a partir das 

reuniões com os órgãos técnicos. 

6 – Sobre os pedágios nas rodovias que cortam a cidade, realizaremos estudos sobre a 

questão, sendo que há notícias de que ao menos a concessionária Nova Dutra recolhe ISS 

relativo ao trecho da Via Dutra que passa por cada Município, inclusive Guarulhos. 

7 – Sobre leis de incentivo estadual de outros Estados, realizaremos levantamentos sobre a 

legislação citada para adotarmos eventual medida que possa interessar ao nosso Estado, 

sem estimular a chamada “guerra fiscal”. 

8 – A remoção de presídios é objeto de requerimento de informações elaborado por este 

parlamentar ao Governador do Estado. Aguardaremos informações a respeito. 

9 - Sobre o novo Fórum de Guarulhos marcamos agenda com o Sr. Presidente do Tribunal 

de Justiça para tratar desse importante tema, que trará modernização e conforto aos 

usuários e operadores do direito. Aliás, o assunto sempre esteve na agenda deste 

parlamentar e assim permanecerá, sendo que essas entidades serão convidadas a participar 

desse debate. 

10 – Sobre as questões de segurança pública, participamos de reuniões com os Consegs da 

cidade para tomar ciência das demandas da população e realizaremos em breve reunião 

com o Secretário Estadual de Segurança Pública. 
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11- Sobre a ampliação de leitos hospitalares em Guarulhos, em 2011 fui o autor da 

indicação que solicitou a implantação de centro de oncologia no Hospital Geral de 

Guarulhos, implantado recentemente. Continuaremos nesse propósito cobrando o 

Governo do Estado para ampliação dos leitos. 

12 – Sobre o plano de abastecimento e distribuição de cargas na Região Metropolitana de 

São Paulo, será analisada a sugestão. Como membro da Comissão de Transportes da Casa 

de Leis, poderemos debater a questão. Essas entidades estão convidadas a participar. 

13 – Sobre a liberação de cargas no aeroporto por 24 horas, levantaremos mais 

informações sobre o assunto para adotarmos uma posição sobre o tema. 

14 – Sobre a implantação de trem regional entre Sorocaba e Vale do Paraíba, pode ser uma 

boa sugestão de debate nas Comissões de Transportes e de Infraestrutura, das quais este 

parlamentar é membro e presidente, respectivamente. Ficamos à disposição para um maior 

aprofundamento no tema. 

15 – O plano de mobilidade urbana regional proposto por essas entidades será defendido 

por este parlamentar, não só na Assembleia Legislativa, mas também junto a prefeitos das 

regiões afetadas. 

16 – Sobre a dívida do Saae com a Sabesp, a questão já é objeto de discussão por este 

parlamentar, que inclusive aprovou convocação do Presidente da Sabesp na Comissão de 

Infraestrutura para explicar essa questão e outras tantas relativas à grave crise hídrica que 

assola nosso Estado. 

17 – Sobre formas de aumentar a vazão de água para Guarulhos, também será tema de 

cobrança junto ao Governo Estadual dentro dessa questão da crise hídrica. Indagaremos 

também o Saae a respeito. 

18 – Sobre o Parque Tecnológico, apoiamos desde o início essa proposta, desde quando 

ocupamos o cargo de Secretário de Governo entre 2009 e 2010, quando fomos da 

comissão de acompanhamento. Como deputado foram realizadas diversas agendas com o 

Governo Estadual objetivando a liberação de área para implantação do parque. 
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Continuaremos apoiando essas entidades no objetivo de implantação do parque 

tecnológico em Guarulhos. 

19 – Sobre a incubadora, apoiamos a iniciativa, faremos gestões para liberação dos recursos 

pleiteados pela Agende e nos colocamos à disposição para autorizar mais recursos por meio 

de emenda parlamentar, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ressaltando que a 

liberação depende do Executivo Estadual, onde também faremos gestões para agilizar o 

envio de recursos. 

Uma vez mais reforçamos convite para o lançamento da Frente Parlamentar “Guarulhos 

Quer Metrô”, que será realizado no dia 28/05/2015, às 9 horas, no auditório Franco 

Montoro da Assembleia Legislativa. A participação dessas entidades é fundamental para 

esse importante debate, onde estará presente o Secretário Estadual de Transportes, o 

Prefeito Municipal e outras autoridades. 

Ficamos à disposição dessas entidades que contribuem largamente para uma melhor 

atuação deste parlamentar, em prol do desenvolvimento de nossa região e de todo o 

Estado. 

 

DEPUTADO ESTADUAL ALENCAR SANTANA BRAGA 

 


