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Governo de SP faz maior 

investimento em transportes sobre 
trilhos da América Latina 

 

 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, colegas 

Vereadores, telespectadores da TV Câmara, Boa Tarde. 

 

Antes de começar meu discurso de hoje, gostaria de 

compartilhar com vocês um infográfico disponibilizado no 

portal do Governo do Estado de São Paulo (www.sp.gov.br) 

que mostra a revolução sobre trilhos pela qual toda a região 

metropolitana de São paulo está passando. 

 

Vejam como era, como está, quais as estações em obra 

e como vai ficar a rede de Metrô. E isso estamos falando de 

apenas um modal: o metrô. 

 

 



Os investimentos não se restringem a ele. 

 

É por isso que, desde 2011, o Governo do Estado de 

São Paulo realiza o maior investimento em transporte público 

da América Latina. 

 

Com isso, vamos possibilitar a 1,5 milhão de paulistas 

trocar os carros e ônibus por metrô ou trens. 

 

Atualmente, quatro linhas do Metrô estão em obras ao 

mesmo tempo. Além disso, já estão em desenvolvimento as 

obras da linha Laranja, que vai ligar a Brasilândia, na zona 

norte da capital paulista, ao centro e a extensão da Linha 2- 

Verde, (que funciona atualmente entre Vila Madalena e Vila 

Prudente) até a Dutra, na divisa com Guarulhos. 

 

A Linha 13 da CPTM vai ligar o aeroporto de Guarulhos 

aos trilhos, em uma ação inédita no Brasil. A Linha 17, de 

monotrilho, que chegará ao aeroporto de Congonhas e a 

construção da Linha 13 da CPTM, que irá até ao aeroporto de 

Cumbica, vão conferir mais mobilidade à rotina de quem mora 

ou trabalha em São Paulo. 

 



E como a transparência deve sempre estar presente em 

qualquer tipo de ação governamental, todas essas 

informações que compartilhei aqui com vocês hoje – inclusive 

este infográfico que exibimos no telão – está disponível para 

qualquer cidadão. Basta entrar em: 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/infograficos/metro/ 

 

Lá o conteúdo é interativo, em forma de infográfico e 

com áudio, possibilitando que os deficientes visuais também 

tenham acesso à informação. 

 

Respeito e qualidade com  transparência nas ações.  

Tudo isso refletido em medidas efetivas e eficazes para 

nossa população. Eis o jeito tucano de governar. É isso que 

estamos conseguindo juntos. Estamos no caminho. 

 

Muito obrigado! 
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