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Transportes Metropolitanos em São Paulo 
terá papel de destaque na retomada 

 

 
Em reunião por videoconferência realizada 
nesta segunda-feira (01/06) com dirigen-
tes da APEOP, o secretário Alexandre 
Baldy, dos Transportes Metropolitanos do 
estado de São Paulo, expôs com clareza 
todo o esforço que a secretaria vem man-
tendo para acelerar as obras em andamen-
to e ampliar o escopo de contratações de 
novos projetos. 
 
“Vou ser franco, não adianta criar ilu-
sões, a crise fiscal que acentuou com 
essa pandemia, dificultou bastante os 
investimentos com recursos públicos. 
Vamos nos apoiar cada vez mais nos 
programas de Parcerias com o capital 
privado”, disse o secretário. Ele comentou 
as ações que o governo paulista vem de-
senvolvendo no sentido de conseguir au-
torização para novos financiamentos, já 
que existe espaço fiscal para isso. 

 

 

Os dirigentes da APEOP que participaram 
do diálogo puderam esclarecer dúvidas a 
respeito de diversos projeto, tais como o 
processo licitatório das Linhas 8 e 9 da 
CPTM, a Linha 17 – Ouro do Metrô, a ex-
tensão da Linha 9 Esmeralda da CPTM, o 
VLT da Baixada Santista, a adequação de 
estações e o Ferroanel. 
 
Seguindo sugestão do secretário, a APEOP 
fará reuniões com ele a cada dois meses 
para acompanhamento do programa. 
 

 
CMN amplia limite de crédito para entes públicos 

 
O Conselho Monetário Nacional autorizou 
ontem em reunião extraordinária, a amplia-
ção em mais R$ 4 bilhões, dos limites para 
estados e municípios contratarem opera-
ções de crédito, em sua expressiva maioria 
vinculadas à execução de obras. 
 
O limite até então vigente era de R$ 3,5 bi

lhões e já havia sido consumido desde mar-
ço/2020. A Caixa tem hoje, pronto para con-
tratar, cerca de R$ 1,5 bilhão de projetos 
que aguardavam essa liberação. 
 
A CBIC vinha atuando firmemente no senti-
do dessa ampliação, junto à Caixa, ao Minis-
tério da Economia e ao Congresso. 

 


