REQUERIMENTO Nº

, DE 2019

(Dos Srs. Alencar Santana Braga – PT/SP e Zé Neto – PT/BA)

Requer a realização de seminário, no Estado de
São Paulo, da Comissão de Legislação
Participativa conjunta com a Comissão de Viação
e
Transporte,
destinada
a
debater
o
prolongamento da Linha 13 – Jade, da
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
(CPTM), até os terminais do aeroporto
internacional de Guarulhos e a extensão até o
bairro
de
Bonsucesso/Pimentas,
em
Guarulhos/SP.

Requeiro, nos termos do art. 58, inciso II, da Constituição Federal e
dos arts. 24, inciso III, e 255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a
realização de seminário, no Estado de São Paulo, da Comissão de Legislação
Participativa conjunta com a Comissão de Viação e Transporte, destinada a
debater o prolongamento da Linha 13 – Jade, da Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM), até os terminais do aeroporto Internacional de Guarulhos
e a extensão até o bairro de Bonsucesso/Pimentas, em Guarulhos/SP, com o
seguinte tema:
“Trem até o Bonsucesso/Pimentas, já!”
Para a discussão deverão ser convidados (as):
- Tarcísio Gomes de Freitas, Ministro da Infraestrutura;
- Alexandre Baldy de Sant’Anna Braga, Secretário Estadual dos Transportes
Metropolitanos de São Paulo;
- Pedro Tegon Moro, diretor-presidente da Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM);
- representante da GRU Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de
Guarulhos;
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Senhor Presidente,

- representante do Movimento “Não Podemos Perder esse Trem”, de
Guarulhos/SP;
- Maurício Carlos Colin, diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
(CIESP) - Regional Guarulhos;
- Paulo Carvalho, secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, da Prefeitura
Municipal de Guarulhos.
JUSTIFICATIVA

O portal do Governo do Estado de SP divulgou no dia 31 de maio de 2019,
o cronograma da obra de prolongamento da linha 13- Jade, da CPTM, até os três
terminais do Aeroporto Internacional de Guarulhos, com início para setembro
desse ano e com sua conclusão prevista para maio de 2021.
A obra irá facilitar o acesso de passageiros ao aeroporto Internacional de
Guarulhos, mas vale lembrar que esse é um dos transportes mais esperado e
necessário para a população da cidade de Guarulhos. Há movimentos históricos
“GUARULHOS QUER METRÔ” e “NÃO PODEMOS PERDER ESSE TREM” que

trem para outras áreas, além do aeroporto, como Jd. São João, Jd. Pres. Dutra e
Bonsucesso/Pimentas.
Segundo informações, os estudos da CPTM estimam que em torno de 200
mil pessoas se beneficiariam diariamente do serviço de transporte com o
prolongamento da linha até o Bonsucesso/Pimentas.
Nossa intenção com a realização do seminário é compreender o projeto de
extensão do trem aos terminais do aeroporto e seu financiamento, mas,
principalmente, debater a necessidade de prolongamento da linha 13 até
Bonsucesso/Pimentas, agregando forças em torno dessa pauta de mobilidade,
demandada há tempos pela população guarulhense, melhorando as condições de
transporte, ampliando o acesso ao serviço e melhorando o tempo de viagem.
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se mobilizaram e colheram milhares de assinaturas reivindicando a extensão do

A extensão do trem até o Bonsucesso/Pimentas é uma pauta que deve
unir os diversos atores políticos e sociais de Guarulhos, acima de qualquer
disputa ideológica, partidária e de classe.
Por tudo acima exposto, solicito o apoio dos demais deputados para a
aprovação da realização do seminário nas dependências da Câmara Municipal de
Guarulhos, no Estado de São Paulo.

Brasília (DF), 05 de junho de 2019.

ALENCAR SANTANA BRAGA
Deputado Federal – PT/SP

ZÉ NETO
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Deputado Federal – PT/BA

