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"Meus amigos, meus oaros companheiros» secretários do Governo estadual, Gefcúlio
Hanasbiro, Leiva, António ^Tnaluo» companheiros deputados estaduais. > 'Timo tio, nosso
secretário, e também ° Oswaldo (fii"boiro) e os deputados estaduais e companheiros .vereadores, meus amigos.
Ê coin muita alegria que nos estamos vindo a esta visi-tr a^ui em Itac^uerao Era
para ter nido ein Guaianases» Sm rasão do tempo houve uma transferência e nos viemos
aqui

para

ItogâflEju Su soube q.ue os compaiiheiros de Guaianases não gostaram mui to»

porque cies gostariam q.ue fôssemos Ia. Mas, de qualquer forma, nos estamos fazendo
esta festa aqui para anunciar uma obra iie fundamental importância para Guaianaaes. Af
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te agora nos Já eatamos fa-.óendo uma transformação da CBTU num netro de superfície» Es—

.•—•.,
se metro de superfície, para o qual já estaaos fazendo um projeto, ele, depois de pronto, vai possibilitar c transpores de 9°^ ^il pessoas por dia. .
Entretanto» nos havíamos anunciado

esse iiietrô de superfície ate Guaianases « de

pois também ate Poa, e depois y a longo praso, ate Koji das Cruzes^ mas os estudos da
Secretaria dos -^egócios Jietrpolitanos demonstraram que para a &ona Leste não era suficiente transformar a GB'HJ em metro de suporfície. lios tínhaaos também que levar o Metro aqui de Itaquera ate Guaianases. Tínhamos que faaer

as duas obras para atender a

zona Leste de São Paulo»
Essas duas obras vão possibilitar o transporte de dois milhões de "brasileiros desta

E quero dizer para vocês que a longo prazo nos pi-ecisamos pensar era cais
meios de transporte e decisões, porque esta zona Leste vai crescer muito, vai se desenvolver, vai ter sua universidade, vai ser uma região fundamental aqui >:a área me-toopplitana de São Paulo e, nom isso, e com :-iuita. alegria, nos estamos oom essa perspectiva do futuro da aona Loste: ^s t anos aq.ui para anunciar a lei da transformarão da
OBTU © nós vamos levar esse metro de Itaquora ate Guaianaseso E para aquelen companheiros de Guaianasesf que ficaram chateados porque afinal de contas não fizemos a festa
lã , estamos fazendo aqui» eu combinei agora côa o Hanashiro que nos vamos fazer o ser^-

guintet nos estamos fazendo o projeto da obra - eu autorizei agora - e vamos iniciar a
obra lã pelo mês de abril, no começo do ano» E já combinei com eles era vez de começar a
obra daqui para lá, começáramos de Ia para ca e em abril vamos fazer uma festa Ia em
Guaianases, para compensar o fato de não termos ido hoje la«
De forma que eu ojiero também deixar aqui o meu depoimento a respeito do aapenho do
nosso presidente do Metro e do nosso secretario dos iíegõcios Metropolitanos no sentido
do trabalharem para que nos possamos compenear a expectativa»
O Metro, como todo mundo sabe, esta pasmando por um processo de renovação, porque é

.
muito importante que haja esse processo de renovação* É muito importante que tenhamos
mais frente capacitada como são os nossos servidores do Metro; oa^aoitat^ para que st
•
população seja bem atendida^ Q transporte de massa e fundamental»
Ha uma responsabiliiladt* noasa, do Governo, dos funcionários do Metro, uma respon»abi
lidado muito séria com o usuário, com o trabalhador» que usa o Metro para ir © vir $»r® e ao seu trabalho, .para ir do seu destino» Ê o transporte fundamental numa área co»
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a área do nosso Estado ue São Paulo»
Portanto, nos estamos dando prioridade, neste Governo, de acordo exatamente com os
compromissos de campanha» a criança, a segurança, habitação, transporte. E1^ transporte nos estamos fazendo

UB cempenho enorme.duplicando as estradas do Interior, as gran

dês estradas, pavimentando as estradas vicinais e dando empenho excepcional às obras
do íúetrô porque essas obras sio fundamentais para que esta cidade de São Paulo só
humanize j par a que a ãrea metropolitana se humanize, para que a população vi ira n;ais
feliz, para qu3 o trabalhador chegue mais oedo ea cas% para que nos possamos construir um futuro democrático, melhor para este pais»
Heus agradecimentos a todos os senhores, a todas as senhoras, às entidades de aifli£Os, o Ilotary, sociedade de bairro^ clube de mães, às crianças, lojistas, todos aqueles
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que Tieraa aqui nessa reuiiiao imi-ioi-tantissima, quando o governador esta anunciando que
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alem de melhoria àa GBIU. nos vamos levar essa linha do líetro ate Guaianases» TJm grando abraço, meus companheiros, e muito

