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PARTE I – CONSTITUIÇÃO DA CPI
 
1. REQUERIMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA CPI
De iniciativa do Deputado VINÍCIUS CAMARINHA, o Requerimento nº 1505/2007, subs-

crito por 33 deputados desta Casa, foi publicado no Diário Oficial, com o seguinte teor:

REQUERIMENTO Nº 1505, DE 2007
 
Requeiro, nos termos do artigo 13, § 2º da Constituição do Estado de São Paulo e do 

artigo 34 da XII Consolidação do Regimento Interno, a constituição de uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito, composta por 9 (nove) Deputados, com a finalidade de, no prazo de 90 
(noventa) dias, apurar a atual situação do Sistema Ferroviário do Estado de forma a aquila-
tar a viabilidade de ser retomada, pelo Estado, a  atividade no setor ferroviário tanto para 
transporte de cargas, como para passageiros.

 
  
JUSTIFICATIVA
 
A solicitação supra, leva em consideração a importância urgente da retomada do meio 

de transporte ferroviário tendo em vista o grande benefício a ser introduzido no transporte 
de cargas e de passageiros, que apresenta um baixo custo ao produto, maior mobilidade e 
conforto com economia aos passageiros.
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 PODER LEGISLATIVO

Diário Ofi cial
Estado de São Paulo

O setor ferroviário foi há décadas, um avanço e tanto para facilitar o escoamento dos 
produtos agrícolas e industriais por toda a região do País de maneira especial, contribuiu 
para o progresso do Estado de São Paulo, com sua ampla rede ferroviária que atendia à 
região central do Estado de São Paulo, garantindo o fluxo de passageiros e cargas  até a 
Capital Paulista e ao porto de Santos.

Deve ainda, o setor ferroviário, segundo estudos comprovados, ser uma saída eficaz 
para o transporte público e de qualidade, que com sua integração com o setor metroviário, 
transportam diariamente, mais de 4 milhões de pessoas, representando 40% do volume de 
transporte público da região metropolitana, o que significa que com sua melhoria e expan-
são, viria minimizar o caos nos transporte públicos e congestionamentos nas estradas e vias 
públicas.

Equacionar o problema do transporte nas grandes cidades, sempre foi um desafio para 
governantes e técnicos do setor. A crescente expansão das atividades industriais, a ocupa-
ção desordenada do espaço territorial e o aumento da população que busca empregos e 
novas perspectivas, aliado à falta de um planejamento ordenado de crescimento, provocam 
desequilíbrios na rotina diária de milhares de pessoas. Nas últimas décadas, a opção pelo 
transporte rodoviário, em detrimento do transporte ferroviário, gerou graves conseqüências, 
não só nas vias públicas, como também nas grandes rodovias.

Faz-se necessário, no momento, rever a situação, analisando-se os benefícios da retoma-
da do setor ferroviário, destacando-se a importância geoeconômica das estradas de ferro e 
da produção agrícola, industrial e mercantil do Estado, por ser este meio de transporte mais 
barato para os cofres públicos e rápido para a integração territorial.

Acreditamos que uma das saídas para a crise da política econômica recessiva, possa 
ter uma grande contribuição na recuperação e reorganização da infra-estrutura ferroviária 
paulista.

O que se observa, é que enquanto os ativos das empresas estatais foram transferidos 
para iniciativa privada, os passivos, como trabalhistas e outros, ficaram com o Estado, como 
ocorreu com a concessão das estradas de ferro à iniciativa privada. As concessionárias 
exploram e investem pouco e têm retornos financeiros imediatos, deixando de lado o desen-
volvimento regional, como ocorreu no Oeste Agroindustrial e no Oeste Paulista, com a desa-
tivação de vários trechos ferroviários importantes. Outro dado a ser considerado, é que a 
quantidade de carga transportada pelas ferrovias aumentou consideravelmente nas últimas 
décadas no país. Entretanto, a porcentagem da participação das ferrovias no transporte da 
produção nacional, não se alterou, ou seja continua baixa. Assim, mais de 60% da produção 
brasileira é transportada pelas rodovias.

 
Pelo exposto, é imprescindível que se proceda à análise, com vistas a se apurar a atual 

situação do Sistema Ferroviário no Estado de São Paulo, bem como da viabilidade de serem 
retomadas as atividades do setor.

 
 
Sala das Sessões, em 22-05-2007.
 
a) Vinícius Camarinha  a) José Bittencourt a) Mauro Bragato a) Marcos Zerbini a) Roberto 

Massafera a) Gil Arantes a) Paulo Alexandre Barbosa a) Bruno Covas a) Rita Passos a) José 
Augusto a) Edson Giriboni a) Afonso Lobato a) Fernando Capez a) Rodolfo Costa e Silva a) 
Carlos Giannazi  a)Jorge Caruso a) Jonas Donizette a) Roque Barbiere a) Olímpio Gomes a) 
Rogério Nogueira a) Ed Thomas a) Luis Carlos Gondim a) Antonio Salim Curiati a) Luciano 
Batista a) Edson Ferrarini a) Celso Giglio a) Maria Lúcia Prandi a) Raul Marcelo a) Valdomiro 
Lopes a) Aloísio Vieira a) Vicente Cândido a) Dárcy Vera

 

2. ATOS DO PRESIDENTE
Ato nº 40, de 2009
  
 Em face do Requerimento nº 1505, de 2007, de autoria do Deputado Vinícius Camarinha 

e outros, tendo-se verificado o preenchimento dos requisitos do artigo 13, § 2º, da Consti-
tuição Estadual, esta Presidência cria - nos termos do artigo 34 e seu § 2º, bem como do 
artigo 34-A, ambos da XIII Consolidação do Regimento Interno - Comissão Parlamentar de 
Inquérito, composta de 9 membros titulares e igual número de suplentes e com duração de 
120 dias, com a finalidade de apurar a atual situação do sistema ferroviário do Estado. 

 
 
Sala das Sessões, em 06 de maio de 2009.
 
a) BARROS MUNHOZ – Presidente

 ATO Nº 59, DE 2009
 
O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-

ções regimentais e observado o disposto no Ato nº 40, de 06 de maio de 2009, que criou 
Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de, no prazo de 120 dias, apurar a 

atual situação do sistema ferroviário do Estado, conforme o Requerimento nº 1.505, de 
2007, de autoria do Deputado Vinícius Camarinha e outros, CONSTITUI, pelo presente Ato, 
a referida Comissão, nomeando os seguintes membros, indicados pelos respectivos Líderes:

 
EFETIVOS SUBSTITUTOS

 
 PSDB PSDB
 Dep. Célia Leão Dep. João Caramez
 Dep. Mauro Bragato Dep. Orlando Morando
 
 PT PT
 Dep. Hamilton Pereira Dep. José Cândido
 Dep. José Zico Prado Dep. Vicente Cândido
 
 DEM DEM
 Milton Leite Filho Dep. André Soares
 
 PPS PPS
 Dep. Davi Zaia  Dep. Vitor Sapienza
 
 PV PV
 Dep. Edson Giriboni Dep. Reinaldo Alguz
 
 PSB PSB
 Dep. Marco Porta Dep. Ed Thomas
 
 PDT PDT
 Dep. Geraldo Vinholi  Dep. Haifa Madi
 
 
Assembleia Legislativa, em 28 de maio de 2009 
 
 
a) BARROS MUNHOZ - Presidente

ATO Nº 73, DE 2009

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções regimentais e observada a indicação do Líder da Bancada do Partido Socialista Brasi-
leiro (PSB), fundamentada no § 4º, do artigo 78, da XIII Consolidação do Regimento Interno, 
nomeia o Deputado Vinicius Camarinha, como membro efetivo, em substituição ao Deputa-
do Marco Porta, e o Deputado Marco Porta, como membro substituto, em substituição ao 
Deputado Ed Thomas, da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade 
de, no prazo de 120 dias, apurar a atual situação do sistema ferroviário do Estado, conforme 
o Requerimento nº 1.505, de 2007, de autoria do Deputado Vinícius Camarinha e outros. 

 
 
Assembleia Legislativa, em 15 de junho de 2009
 

a) BARROS MUNHOZ - Presidente

ATO Nº 75, DE 2009

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no uso de suas atri-
buições regimentais e observada a indicação do Líder da Bancada do Partido Socialista 
Brasileiro (PSB), fundamentada no § 4º, do artigo 78, da XIII Consolidação do Regimento 
Interno, nomeia o Deputado Ed Thomas, como membro substituto, em substituição ao Depu-
tado Marco Porta, da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de, 
no prazo de 120 dias, apurar a atual situação do sistema ferroviário do Estado, conforme o 
Requerimento nº 1.505, de 2007, de autoria do Deputado Vinícius Camarinha e outros. 

 
  
Assembleia Legislativa, em 16 de junho de 2009
 
 
Ofício
São Paulo, 12 de agosto de 2009
Of. CPI - SF nº 01/2009
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião realizada nesta data, tive a honra de ser 

eleito Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de 
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DATA
SOLICITANTE CONVIDADO

18/08/09 Dep. Vinicius Camarinha Sr. Egídio Carlos da Silva 
Procurador Chefe da Procuradoria do Patri-
mônio Imobiliário

18/08/09 Dep. Vinicius Camarinha Sr. Mauro Arce
Secretário de Transportes

18/08/09 Dep. Edson Giriboni Sra. Evangelina Almeida Pinho
Gerente Regional no E.S.P. do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão

18/08/09 Dep. Edson Giriboni Presidente do BNDES
Solicitando informações

25/08/2009 Dep. Hamilton Pereira
Dep. José Zico Prado  

Sr. José Carlos da Silva
Coordenador Geral do Sindicato de Tra-
balhadores em Empresas Ferroviárias de 
Bauru, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso 
- CUT

25/08/09 Dep. Edson Giriboni Presidente do BNDES
Solicitando cópia do contrato de concessão

01/09/09 Dep. Davi Zaia Sr. Francisco Aparecido Felício
Diretor Presidente do Sindicato dos Traba-
lhadores em Empresas Ferroviárias Paulistas

15/09/09 Dep. Vinicius Camarinha Dr. Fernando Grella Vieira - Procurador 
Geral de Justiça
Solicitando informações e documentos 
acerca de eventual investigação realiza-
da pelo Ministério Público nos últimos 12 
meses

15/09/09 Dep.Vinicius Camarinha Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisein  - 
Procuradora Chefe da Procuradoria Regio-
nal da República
Solicitando informações e documentos 
acerca de eventual investigação realiza-
da pelo Ministério Público nos últimos 12 
meses

15/09/09 Dep. Hamilton Pereira
Dep. José Zico Prado

Sr. Geraldo Alckmin

15/09/09 Dep. Edson Giriboni Sr. José Pio Borges de Castro Filho
Diretor de Privatização do BNDES na época 
em que ocorreu a privatização

22/09/09 Dep. Mauro Bragato Sr. Osmar Pinato - Presidente da AMNAP 
– Associação dos Municípios da Nova Alta 
Paulista

22/09/09 Dep. Mauro Bragato Sr. Alberto César Centeio de Araújo - Presi-
dente da UNIPONTAL – União dos Municí-
pios do Pontal de Paranapanema

22/09/09 Dep. Mauro Bragato Sr. Reinaldo Custódio da Silva - Presidente 
do CIVAP – Consórcio Intermunicipal do 
Vale do Paranapanema

22/09/09 Dep. Mauro Bragato Sr. Bernardo Hees -  Presidente da ALL – 
América Latina Logística

22/09/09 Dep. Mauro Bragato Sr. Bernardo José Figueira Gonçalves Olivei-
ra - Diretor Geral da ANTT – Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres

22/09/09 Dep. Vinicius Camarinha Representante Legal do DNIT – Departa-
mento Nacional de Infraestrutura de Trans-
portes
Dr. Ricardo Rossi Madalena compareceu 
dia 03/11 – reunião informal

22/09/09 Dep. Vinicius Camarinha Polícia Federal, solicitando que encaminhe 
cópia dos documentos relativos ao inqué-
rito que investiga a venda dos bens perten-
centes à Rede Ferroviária Federal S.A.

22/09/09 Dep. Edson Giriboni Sr. Afonso Carneiro Filho, Diretor de Rela-
ções Institucionais do Ministério dos Trans-
portes, com o objetivo de prestar esclareci-
mentos sobre os projetos para retorno dos 
trens de passageiros regionais no Estado de 
São Paulo

22/09/09 Dep. Davi Zaia Presidente ou representante legal do 
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social, para, na quali-
dade de acionista da ALL, prestar esclareci-
mentos sobre o cumprimento das determi-
nações previstas no contrato de concessão 
da malha ferroviária paulista, celebrado com 
a FERROBAN – Ferrovias Bandeirantes S.A

22/09/09 Dep. Davi Zaia Presidente ou representante legal da PREVI 
– Caixa de Previdência dos Funcionários do 
Banco do Brasil, para, na qualidade de acio-
nista da ALL, prestar esclarecimentos sobre 
o cumprimento das determinações previs-
tas no contrato de concessão da malha 
ferroviária paulista, celebrado com a FER-
ROBAN – Ferrovias Bandeirantes S.A

“apurar a atual situação do sistema ferroviário do Estado”. Na mesma reunião, foi eleito 
Vice-Presidente o Senhor Deputado Edson Giriboni.

Informo-lhe ainda que as reuniões desta CPI realizar-se-ão às terças feiras, às 11 horas.
Sendo o que se apresenta, reitero a Vossa Excelência protestos de elevada estima e dis-

tinta consideração. 
Sala das Sessões, em 13/08/2009
a) Vinícius Camarinha – Presidente da CPI
Excelentíssimo Senhor Deputado Conte Lopes
MD Vice-Presidente no exercício da Presidência da Assembléia Legislativa do Estado de 

São Paulo

3. REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO

São Paulo, 17 de novembro de 2009.

Of. CPI - SF n.º 40/2009

Senhor Presidente:

Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo ato 
nº 59, de 2009, com a finalidade de “apurar a atual situação do sistema ferroviário do Esta-
do”, informo a Vossa Excelência, para os devidos fins, que em reunião realizada nesta data 
foi aprovada, em votação unânime, a prorrogação dos trabalhos da Comissão por 60 (ses-
senta) dias, nos termos do artigo 34-A da XIII Consolidação do Regimento Interno.

Dessa forma, a duração dos trabalhos do referido Órgão Parlamentar, inicialmente esta-
belecida em 120 (cento e vinte) dias, passa a ser de 180 (cento e oitenta) dias.

Valho-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e con-
sideração.

Sala das Sessões, em 18/11/2009

a) VINICIUS CAMARINHA - Presidente da CPI

Excelentíssimo Senhor
Deputado Barros Munhoz
MD Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo

PARTE II – BALANÇO DE ATIVIDADES
 
1. DAS REUNIÕES 
 
 
12/08/2009 Reunião Especial – Eleição do Presidente e Vice- Presidente

18/08/2009 1ª Reunião - Aprovação de requerimentos

25/08/2009 2ª Reunião - Aprovação de requerimentos

01/09/2009 3ª Reunião - Oitiva do Sr. Mauro Guilherme Arce - Secretário de 
Estado dos Transportes

15/09/2009 4ª reunião - Oitiva da Srª Evangelina de Almeida Pinho da Superin-
tendência do Patrimônio da União

22/09/2009 5ª Reunião - Oitiva do Sr. Francisco Aparecido Felício Diretor Pre-
sidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias-
Paulistas 

06/10/2009 6ª Reunião - Aprovação de requerimentos

13/10/2009 7ª Reunião - Oitiva dos Srs. Marcos E. F. de Almeida, gerente de 
Transportes Ferroviários da ANTT e Adenir Marcos de Melo,diretor 
Geral da Administração do Terminal Portuário de Presidente Epitácio.

20/10/2009 8ª Reunião - Oitiva do Sr. Josef Barat - especialista e consultor em 
transporte e logística 

27/10/2009 9ª Reunião - Oitiva do S. Afonso Carneiro Filho – Diretor de Rea- 
ções Institucionais do Ministério dos Transportes  

10/11/2009 10ª Reunião - Oitiva do Sr. Omar Pinato, Prefeito de Junqueirópolis 
e Presidente da Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista - 
AMNAP

17/11/2009 11ª Reunião - Oitiva do Sr. Henrique a C. Pinto, Superintendente da 
Área de Estruturação de Projetos, representando o Sr. Luciano Cou
tinho, Presidente do BNDES

24/11/2009 12ª Reunião - Oitiva do Sr. Edson Lima de Menezes - Presidente do 
Sindicato dos Policiais Ferroviários Federais

01/12/2009 13ª Reunião - Oitiva do Sr. Fernando Lopes Abelha, Delegado da 
Polícia Federal de Piracicaba

15/12/2009 14ª Reunião - Aprovação de requerimentos

09/02/2010 15ª Reunião - Oitiva dos Senhores Miguel Ruggiero - representante 
da inventariança da RFFSA e Nivaldo Germano, representante da 
Controladoria Geral da União - CGU

23/02/2010 16ª Reunião - Aprovação de requerimentos

02/03/2010 17ª Reunião – Não comparecimento do depoente Bernardo Hees, 
Presidente da ALL

16/03/2010 18ª Reunião - Aprovação de requerimentos

23/03/2010 19ª Reunião - Oitiva em videoaudiência entre Brasília/São Paulo – 
Dr. Bernardo Figueiredo -  Diretor Geral da ANTT

2. DOS REQUERIMENTOS

Com a finalidade de obter documentos e ouvir testemunhas, dentre outros, foram apro-
vados 27 requerimentos, de autoria dos deputados membros da Comissão, com os seguintes 
objetos:
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destas obrigações, que qualifica o brasileiro como cidadão é comparecer em qualquer CPI, 
quando convidado/convocado para prestar esclarecimentos.

Da mesma forma agiram os Senhores Guilherme Narciso de Lacerda, presidente da Fun-
dação dos Economiários Federais – FUNCEF e Marcos Vasconcellos, membro do Conselho 
Deliberativo da FUNCEF, que obtiveram liminar perante o Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, para não serem ouvidos [MS N. 990.10.126080-8). 

Causou estranheza aos membros desta CPI que tanto o Diretor Presidente da ALL, quan-
to os dirigentes do fundo de pensão da Caixa Econômica Federal - FUNCEF, acionista da 
ALL, fizeram-se representar pelo mesmo escritório de advocacia, com sede em  São Paulo.

5. DOS DOCUMENTOS

Atendendo à requisição desta CPI, estiveram sob análise desta comissão documentos 
encaminhados pela Polícia Federal de Piracicaba e Sorocaba, totalizando 7 (sete) volumes, 
com os seguintes documentos:

Volume I: Requerimento e Atos de Constituição; Convocações e Comunicados;  
  Requerimentos Aprovados.

Volume II: Atas, Transcrições e designação de Substitutos Eventuais (I).
Volume III:  Atas, Transcrições e designação de Substitutos Eventuais (II).
Volume IV:  Ofícios enviados e recebidos;
Volume V: Documentação recebida (I).
Volume VI: Documentação recebida (I).
Volume VII: Relatório Final

Além destes, acrescente-se cópia do DVD/ vídeo e áudio, na sua íntegra, da CPI instalada 
em vídeo conferência no dia 23 de março de 2010.

PARTE III – HISTÓRICO
 
1. INTRODUÇÃO.

“É bem oportuno, no momento em que Warren Buffett pagou US$ 26 bilhões pela 
aquisição de 77,4% das ações da maior empresa ferroviária norte-americana, a Burlington 
Northern - Santa Fe Corp. Com o que já havia pago pela fatia de 22,6% na empresa e mais 
os US$ 10 bilhões em dívidas que está assumindo, o negócio chega a um total de US$ 44 
bilhões. Buffet chamou o acordo de uma aposta na economia dos Estados Unidos e marca 
um novo interesse pelas ferrovias americanas. Trata-se de reinventar o setor, por meio 
da ênfase em sua capacidade de transportar mercadorias de maneira barata e eficiente. 
Enquanto isso, aqui pelo Brasil...” (Josef Barat, economista, consultor, ex-diretor da Anac)

As atividades de transporte ferroviário de carga no Brasil podem ser divididas historica-
mente em três principais fases. A primeira fase foi a da instalação das primeiras ferrovias 
em território nacional, ocorrida em meados do século XIX. Esta fase foi caracterizada por 
um alto grau de investimento de empresas internacionais - com garantias de taxas atraen-
tes de retorno por parte do governo brasileiro. Nesta mesma fase ocorreu a instalação da 
malha ferroviária paulista, esta financiada pelos cafeicultores deste estado.

A segunda fase histórica pode ser entendida como a fase da nacionalização gradual 
das ferrovias brasileiras, processo este que iniciou-se no século passado e que teve como 
marcos a constituição da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) pela lei nº 3.115 de 1957 e a 
criação da Ferrovia Paulista S.A. (FEPASA) pela lei estadual nº 10.410 de 1971.

Por fim, a terceira fase é aquela em que “devolve-se”, através de processo de arrenda-
mento por 30 anos, a malha e a operação ferroviária para as mãos dos investidores priva-
dos. Esta fase teve como prenúncio a inclusão, em 1992, da RFFSA no programa nacional de 
desestatização e teve como marco fundamental a Lei das Concessões de 1995 (8.987/95).

As Características do Sistema Antes da Privatização

O sistema ferroviário brasileiro antes da privatização era composto por quatro redes fer-
roviárias, controladas e operadas por três empresas:

 
1. a Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) que operava a maior malha do país (aproxima-

damente 77% do total) e era controlada pelo governo federal;

2. a Estrada de Ferro Vitória Minas (EFVM) controlada e operada por uma estatal - a Vale 
do Rio Doce - e responsável por aproximadamente 38% do total de produção de transporte 
deste setor em 1995;

3. a Estrada de Ferro Carajás (EFC), também controlada e operada pela Vale do Rio Doce 
- e responsável por aproximadamente 30% do total de produção de transporte deste setor 
em 1995;

4. a Ferrovia Paulista S.A. (FEPASA) controlada pelo governo do Estado de São Paulo, 
com malha de média extensão e pequena produção de transporte (4,5% em 1995), mas 
situada no Estado de maior relevância econômica do país - São Paulo.

É interessante ressaltar que as ferrovias EFVM e EFC eram, e continuam sendo, ferrovias 
majoritariamente dedicadas ao transporte de minério de ferro da Cia. Vale do Rio Doce.

O nível dos investimentos federais em conservação, manutenção e ampliação do sistema 
ferroviário decresceu sobremaneira ao longo da década de 80, resultando em uma acentu-
ada degradação da eficiência operacional e qualidade dos serviços oferecidos na fase pré-
privatização.

A herança deixada para as empresas privadas após o processo de desestatização era, 
portanto, de uma rede com baixa integração intramodal e intermodal, pequena extensão 
geográfica, baixa produtividade (com exceção da EFVM e a EFC) e de pequenas distâncias 
médias percorridas - avaliadas em cerca de 590 km na média. 

O Processo de Privatização

O processo de privatização da principal malha de propriedade do governo, a RFFSA, 
foi feito através de um processo de leilão com arrendamento dos ativos operacionais e 
contrato de concessão firmado com o governo brasileiro. No modelo adotado, a empresa 
vencedora responsabiliza-se pela infra-estrutura, operação, controle de tráfego, marketing e 
finanças da malha. A rede federal foi subdivida em 6 malhas - MRS, CFN, FSA, FCA, Novoes-
te e Tereza Cristina.

22/09/09 Dep. Davi Zaia Presidente ou representante legal  da FUN-
CEF – Fundação dos Economiários Federais, 
para, na qualidade de acionista da ALL, 
prestar esclarecimentos sobre o cumpri-
mento das determinações previstas no con-
trato de concessão da malha ferroviária 
paulista, celebrado com a FERROBAN – Fer-
rovias Bandeirantes S.A

06/10/09 Dep. Vinicius Camarinha Sr. Josef Barat

06/10/09 Dep. Mauro Bragato Sr. José Antônio Furlan - Prefeito de Presi-
dente Epitácio
Compareceu o Sr. Adenir Marcos de Melo – 
diretor geral da administração do Terminal 
Portuário de Presidente Epitácio

09/11/09 Dep. Hamilton Pereira e
Dep. José Zico Prado

Sr. Edson Lima de Menezes – presidente do 
Sindicato dos Policiais Ferroviários Federais 
do Estado de São Paulo

09/11/09 Dep. Hamilton Pereira e
Dep. José Zico Prado

Sr. Humberto Rodrigues Bogaz – professor 
universitário do Grupo UNIESP e especialis-
ta em transporte hidroviário

17/11/09 Dep. Mauro Bragato Sr. Carlos Fernando Lopes Abelha – Dele-
gado Classe Especial da Delegacia da Polí-
cia Federal de Piracicaba, responsável pelo 
Inquérito Policial Federal nº 25-0126/2008

17/11/09 Dep. Edson Giriboni Sr. Rubens dos Santos Craveiro – Presi-
dente do Sindicato dos Trabalhadores em 
Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana
Rua Barra Funda, 1.017 – Barra Funda – 
CEP 01152-000 – SP

15/12/09 Dep. Mauro Bragato Convocação do Sr. Adonay Grassi
FMR – Ferros e Metais Bom Retiro e FMR – 
Manutenção e Recuperação Ferroviária S.A. 
– sucateamento dos bens da extinta RFFSA 

15/12/09 Dep. Mauro Bragato Convocação do Sr. Miguel Roberto Ruggie-
ro – Chefe da Unidade Regional da URSAP, 
representando a inventariança da extin-
ta RFFSA – dilapidação do patrimônio da 
malha ferroviária

15/12/09 Dep. Vinicius Camarinha Convocação do Sr. Nivaldo Germano – 
representante da Controladoria Geral da 
União – bens que compõem a malha ferro-
viária paulista

15/12/09 Dep. Vinicius Camarinha Convocação do Dr. Bernardo Hees – Presi-
dente da ALL - América Latina Logística

3. RELAÇÃO DOS DEPOENTES

DATA NOME CARGO

01/09/2009 Sr. Mauro Guilherme  Arce Secretário dos Transportes

15/09/2009 Sra. Evangelina Almeida Pinho Superintendente do Patrimônio da 
União No Estado de São Pulo

22/09/2009 Sr. Francisco Aparecido Felício Diretor Presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores em Empresas Ferroviárias 
Paulistas

13/10/2009 Sr. Marcos Expedito Felipe de
 Almeida 

Gerente de Transportes Ferroviários da 
ANTT

13/10/2009 Sr. Adenir Marcos de Melo Diretor do Terminal Portuário de Presi-
dente Epitácio

27/10/2009 Sr. Josef Barat Especialista em Transportes

27/10/2009 Sr. Afonso Carneiro Filho Diretor de Relações Institucionais do 
Ministério dos Transportes

10/11/2009 Sr. Omar Pinato Presidente da Associação dos Municí-
pios da Nova Alta Paulista

17/11/2009 Sr. Henrique Amarante da 
Costa Pinto

Representante do Presidente do BNDES

24/11/2009 Sr. Edson Lima de Menezes Presidente do Sindicato dos Policiais 
Ferroviários Federais

01/12/2009 Sr. Fernando Lopes Abelha Delegado da Polícia Federal

09/02/2010 Sr. Miguel Ruggieri Representante da Inventariança da 
RFFSA

09/02/2010 Sr. Nivaldo Germano Representante Regional da Controlado-
ria Geral da União

23/03/2010 Sr. Bernardo Figueiredo Diretor Geral da ANTT 

4. DEPOENTES CONVOCADOS QUE NÃO COMPARECERAM

Ressaltamos que o Sr. Diretor Presidente da ALL se arvorou em autoridade [levando 
a discussão de que a CPI estadual não tem competência para investigar contrato cele-
brado com a União] e se esquivou em depor perante esta CPI, obtendo inclusive uma 
liminar perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para não ser ouvido [MS N. 
990.10.0820869]. Ora, quem não deve, não teme e, o Sr. Bernardo Hees, presidente da ALL, 
descumpriu seu papel e longe está de ser um empresário/administrador moderno e trans-
parente. Longe também está de ser um cidadão cumpridor de suas obrigações, já que uma 
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cessionário; (b) deve ser fixada pelo preço da proposta apresentada por ocasião da licitação, 
assim como passíveis de revisão e de reajustes nos termos estabelecidos no contrato.

O regime de direito público, ao qual se submete a concessão, assegura ao concedente, os 
seguintes poderes: (1) poder de inspeção e fiscalização, (2) poder de alteração unilateral das 
cláusulas regulamentares, (3) poder de extinguir a concessão antes de findo o prazo inicial-
mente estatuído, (4) poder de intervenção, (5) poder de aplicar sanções ao concessionário 
inadimplente .

 Os direitos do concessionário são, basicamente, o de prestar o serviço que lhe foi conce-
dido, não se lhe podendo exigir outros que não estejam previstos no contrato, e a manuten-
ção do equilíbrio econômico-financeiro do mesmo, como inicialmente pactuado.

A extinção da concessão pode dar-se por um dos seguintes eventos: (a) advento do 
termo contratual, (b) encampação, (c) caducidade, (d) rescisão, (e) anulação, (f) falência ou 
extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de 
empresa individual.

2.3  Dos bens necessários à execução do serviço público concedido.
 
Os bens que a concessionária recebeu por ocasião da outorga da concessão são públicos 

e estão afetados à execução do serviço público.

A Lei 8987, de 13 de fevereiro de 1995, em seu artigo 7º. VI inclui entre os direitos e 
obrigações dos usuários “VI. Contribuir para as boas condições os bens  públicos através 
dos quais lhe são prestados os serviços.” (grifei). Nesta condição, são caracterizados pela 
inalienabilidade, impenhorabilidade, vale dizer, são bens fora do comércio, que têm a fina-
lidade de assegurar o cumprimento do princípio da continuidade do serviço público, que os 
doutrinadores publicistas têm como o mais importante. Em razão disto, só podem ser des-
viados de sua finalidade para serem substituídos, quer por inoperância quer por obsolescên-
cia, mas o serviço não pode ficar desfalcado desses bens, que são tipificados pela afetação, 
que vínculo jurídico que os atrela à finalidade pública para a qual foram adquiridos.

No caso da concessão tratada nesta CPI, a concessionária recebeu do poder público os 
bens utilizados na execução do contrato de concessão, sendo detentora da posse e não do 
domínio. Por isto, não deve vendê-los. Em caso de sua substituição, quer porque imprestá-
veis quer porque obsoletos, devem ser devolvidos ao poder concedente, ao qual cabe dar 
a destinação legal. Nem mesmo a possibilidade de reposição dos mesmos, por ocasião de 
sua reversão em razão da extinção da concessão, autoriza conduta diversa. Cabe aqui uma 
palavra sobre este ponto. A reversão dos bens empregados na execução do serviço público 
ocorre, em princípio, ao final da concessão. Isto porque outras situações de reversão ocor-
rem durante a execução do contrato, que são aquelas em que esses bens são substituídos. 
Assim é porque, em razão de sua natureza pública, só o poder público pode aliená-los nos 
termos da  lei e mediante sua desafetação.

  
 2.4. Do contrato.

 O Contrato de Concessão da Malha Paulista foi celebrado entre a União, intermediado 
pelo Ministério dos Transportes e a Empresa FERROBAN – Empresa Ferrovia Bandeirantes 
S/A, datado de 30 de dezembro de 1998. A FERROBAN mudou de denominação, por deli-
beração de seus sócios, e passou a ser denominada ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA 
MALHA PAULISTA S/A, que por sua vez é controlada pela Holding América Latina Logística. 
Citamos as principais cláusulas contratuais, que se referem ao objeto do contrato. Assim, 
na cláusula primeira, parágrafo terceiro, a CONCESSIONÁRIA, obriga-se a submeter projeto 
específico com aprovação da CONCEDENTE, para a execução contratual. Neste diapasão, a 
principal meta imposta para a CONCESSIONÁRIA, só surge após os primeiros doze meses de 
vigência do contrato; já no segundo ano, exige-se desta um aumento na produção maior ou 
igual aos doze meses imediatamente anteriores. A partir do terceiro ano, deverá apresentar 
produção superior em 10%  ao resultado do segundo ano. A partir de então a Concedente 
estabelecerá novas metas anuais de produção. Outro aspecto relevante de obrigação con-
tratual diz respeito à segurança do serviço prestado, em relação aos acidentes ferroviários 
correlacionados com a população do Estado de São Paulo. Neste item, a previsão é de redu-
ção gradativa do índice de acidente cujo parâmetro de referência é de 147 acidentes por 
milhão de trens/quilômetros registrado na malha paulista entre junho/97 a maio/98. No pri-
meiro ano, também foi concedida carência. A partir do segundo ano, redução de 5%; 15% 
para o terceiro ano; 30% para o quarto ano e 40% a partir do quinto ano.  

2.4.1 Do sucateamento da malha paulista

Forçoso admitir, que antes mesmo da privatização da extinta FEPASA, o modelo de 
transporte ferroviário no Estado de São Paulo, tanto de transporte de cargas como o de 
passageiros, era precário. Houve um intenso e contínuo investimento na malha rodoviária, 
em detrimento da malha ferroviária paulista. Porém, mesmo atuando de forma precária, 
bem ou mal, havia o que podemos chamar de sistema de transporte ferroviário paulista. Já 
com o advento da privatização da FEPASA, e, doze anos após a transferência para a FER-
ROBAM, hoje América latina Logística – ALL, todo o sistema de transporte, tanto de carga 
quanto de passageiros, está deteriorado. Como demonstraremos logo a mais a seguir, a ALL 
está promovendo o sucateamento total da Malha Paulista, causando enorme temeridade, 
pois o Patrimônio Público está sendo dilapidado e dificilmente será recuperado após o 
término legal da concessão, previsto para trinta anos. Assim, como sugestão enumeramos 
até mesmo o fim imediato da concessão, pela figura jurídica da caducidade. Neste sentido 
está inclusive o depoimento do Sr. Omar Pinato, Prefeito de Junqueirópolis e Presidente 
da Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista, nos seguintes termos: “Quase todos 
os trinta e um municípios que representa têm estrutura para o transporte ferroviário, mas 
esse patrimônio está totalmente abandonado (...) que em reunião entre a AMNP e o Diretor 
Geral da ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres, este declarou que se a ALL não 
colocar a linha férrea em condições de trafegabilidade, o contrato de concessão poderá vir a 
ser rescindido”. [grifamos].

 
3. DA CPI PARA APURAR A ATUAL SITUAÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO ESTA-

DO E CONCLUÍDA EM     MARÇO 2010
 
Com base no Requerimento n.º 1505, de 2007, foi constituída a Comissão Parlamentar 

de Inquérito com a finalidade de investigar A ATUAL SITUAÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO 
DO ESTADO DE SÃO, que se deparou com inúmeros ilícitos penais e administrativos, per-
petrados contra o patrimônio público, principalmente pela ALL, na Malha Paulista. Os prin-
cipais episódios estão relatados pelo Delegado da Polícia Federal de Piracicaba, Dr. Carlos 
Fernando Lopes Abelha, que desenvolve investigações em virtude de inquérito policial que 
preside e será convertido em ação penal, tendo, inclusive, realizado prisões em flagrante 
delito de crimes cometidos contra o patrimônio ferroviário entregue aos cuidados da “Amé-
rica Latina Logística”.

A privatização da FEPASA seguiu o mesmo modelo, com o controle dos ativos operacio-
nais e da operação sendo ofertados a uma única empresa. As demais malhas ferroviárias - 
EFVM e EFC - foram sempre controladas pela Cia. Vale do Rio Doce, e passaram as mãos da 
iniciativa privada a partir da privatização desta empresa.

 É interessante ressaltar que a opção adotada de segmentar a rede ferroviária em diver-
sas malhas regionais implica na necessidade de regular-se adequadamente os direitos de 
passagem e de tráfego mútuo entre as concessionárias, visando, desta forma, atingir a efici-
ência almejada para o sistema ferroviário como um todo e não de suas sub-partes. 

(Fonte: http://www.webartigos.com/articles/2194/1/Transporte-Ferroviario/pagina1.html.)

2. DA PRIVATIZAÇÃO DA FEPASA 

Considerando o objeto desta CPI e as questões levantadas ao longo dos nossos traba-
lhos, entendemos necessário um breve relato sobre a privatização da FEPASA, situando-a no 
contexto da época, para um melhor entendimento das investigações realizadas.

A participação do poder público na economia, especialmente no setor de transporte fer-
roviário, foi preponderante até meados da década de 90. 

A grave crise econômica que se seguiu impactou todo o sistema, passando as estatais a 
operarem com déficit financeiro. Com o Estado sem poder de investimento e as empresas 
endividadas, incapazes de continuar com o plano de expansão e garantir um serviço de 
qualidade e credibilidade, reformas no setor passaram a ser consideradas como inevitáveis 
a partir da década de 90. 

O primeiro passo foi dado com a real desestatização das empresas públicas no ano de 
1995, quando foi aprovada a Lei 8987/95 – Lei Geral das Concessões, complementada pela 
Lei 9074/95. No ano de 1997 foi promulgada a Lei n. 9491, de 9 de setembro de 1997, que 
reestruturou o Programa Nacional de desestatização, No ano de 1988 a Constituição Fede-
ral foi emendada {EC N 19/98} onde surgem então as Agências Reguladoras setoriais.

Na esteira dessas reformas, o Governo de São Paulo propôs um modelo pioneiro para a 
reestruturação do setor, que visava ao desmembramento das 3 empresas energéticas paulis-
tas: CESP, Eletropaulo e CPFL. É, então promulgada a Lei nº 9.361 de 1996, que criou o PEDE 
– Programa Estadual de Desestatização.

As ações da FEPASA foram alienadas para a União, nos termos da Lei Estadual nº 
9.343/96. A incorporação da FEPASA pela RFFSA ocorreu em 18 de novembro de 1998, pelo 
Decreto Federal nº 2.502, que incorporou definitivamente a extinta FEPASA à Rede Ferro-
viária Federal – RFFSA. Já a RFFSA foi criada pela Lei nº 3115/1957, consolidando assim, 
18 ferrovias regionais. A RFFSA por sua vez foi transferida para a iniciativa privada entre o 
período de 1996/1998. O modelo de concessão, incluindo a Malha Paulista, foi por 30 (trin-
ta) anos. O conjunto de ativos operacionais incorporados passou a ter a denominação de 
Malha Paulista. 

 
O atual governo federal editou a Medida Provisória nº 353/2007 e convertida na Lei n. 

11.483/07, que além de extinguir a RFFSA, também dispõe as medidas sobre o Plano de 
Aceleração do Crescimento – PAC, com o objetivo de melhorar a gestão pública e a redução 
de impactos fiscais a longo prazo. Dispõe a lei que cabe à AGU responder pelos 41 (quaren-
ta e um) mil processos contra a extinta rede. Já por determinação constitucional, foi criada 
uma inventariança vinculada ao Ministério dos Transportes. Para a inventariança foi desti-
nado para o custeio o valor de R$ 452 (quatrocentos e cinquenta e dois milhões) de reais.  
Havia uma grande evasão fiscal na ordem de 180 (cento e oitenta) milhões de reais, uma 
vez que as defesas judiciais de todos os processos envolvendo a RFFSA eram terceirizadas. 
Já a fiscalização passou para a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, e a guar-
da dos bens passou para a Secretaria do Patrimônio da União – SPU. 

 
2.1. Do Leilão.  

As condições para a desestatização da Malha Paulista foram aprovadas pela Resolução 
do CND nº 08/98, de 25/06/1998 e alterações posteriores. Destacamos que o Presidente do 
BNDES àquela época era o Sr. André Pinheiro de Lara Rezende.  O leilão definitivo para a 
concessão do transporte ferroviário de carga ocorreu na bolsa de Valores do Rio de Janeiro 
em 10 de novembro de 1998.  E o Diretor de área de Privatização do BNDS era o Sr. José Pio 
Borges de Castro Filho [Portaria n. 23/97].

 
2.2. Considerações sobre o instituto da concessão.
 
 O dever que tem o Estado de promover o bem comum implica na prestação de serviços 

públicos dos quais é titular, o que não quer dizer que tenha ele que executá-los diretamente. 
Ocorre aí uma dicotomia entre a titularidade do serviço público e a titularidade da execução 
do mesmo. Assim, quando a titularidade da execução é conferida a terceiro, conservando 
o Estado a titularidade do serviço, utiliza-se um de três institutos, que são a autorização, a 
permissão e a concessão.

Este terceiro, que, para o caso, nos interessa mais de perto, é definido por Maria Sylvia 
Zanella Di Pietro, que a tem como “o contrato administrativo pelo qual a Administração 
Pública delega a outrem a execução de um serviço público, para que o execute em seu pró-
prio nome, por sua conta e risco, mediante tarifa paga pelo usuário outra forma de remune-
ração decorrente da exploração do serviço.” (op. Cit. Pág. 75)

A concessão, que há de ser, necessariamente, precedida de licitação, investe o concessio-
nário em prerrogativas estatais, como a de promover a desapropriação, constituir servidões 
autorizadas pelo poder concedente, entre outras.

                                      
Considerando-se que essas prerrogativas são outorgadas em função da boa execução 

do serviço público, está ele também adstrito aos mesmos princípios que regram o serviço 
público quando executado diretamente pelo Poder Público, entre eles o da continuidade, da 
mutabilidade e da igualdade entre os usuários.

Esta modalidade de contrato é tipificada por uma relação trilateral, composta pelo poder 
concedente, pelo concessionário e, com relação ao pagamento pela prestação do serviço 
ao qual tem direito o concessionário, é indispensável a figura do usuário, por conta de 
quem fica a tarifa, que, inobstante possa não ser a única fonte de receita do concessionário, 
seguramente é a principal destinada à  manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato.

A tarifa submete-se a alguns princípios, que são; (a) modicidade, de modo a não onerar 
excessivamente os usuários e a não alterar a equação econômico-financeira a favor do con-
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denominada operação Fora dos Trilhos. Sem dúvida que o desmando ocorrido com a malha 
ferroviária tem e muito de omissão na fiscalização e a execução do serviço público concedi-
do, passando pelo abandono, vandalismo e ações deliberadas onde foi desviado e subtraído 
grande quantidade de material rodante de ótima qualidade e muito longe de ser caracteri-
zado como material de sucata. 

3. – Da Avaliação Patrimonial e a Inventariança

Convocados para prestar depoimento nesta CPI, o Sr. Nivaldo Germano, representante da 
Controladoria Geral da União, a principal atividade deste órgão é “fazer o reconhecimento e 
a regularização dos imóveis que pertencem ao Patrimônio da União. (...) 

A maior dificuldade está na realização é a falta de pessoal”. Restou claro que em relação 
ao patrimônio da Malha Paulista, não tem prazo para terminar o inventário, com o conse-
quente registro e identificação deste patrimônio. 

  
3.1 – Do Desmanche da Malha Paulista Efetuado pela América Latina Logística 

– ALL consubstanciado no absurdo contrato particular celebrado entre a ALL e a 
VIDOFER CENTRAL DE RECICLAGEM LTDA  ME VCR – 

 
A polícia Federal, instaurou inquérito policial sobre várias irregularidades envolvendo a 

ALL, e especialmente o contrato n. 47/98 entre a Rede Ferroviária Federal AS – FERROBAN 
e a VIDOFER –Central de Reciclagem LTDA – VCR. Neste contrato surreal, a ALL se compro-
mete a fornecer à VCR 25.000 (vinte e cinco mil) toneladas de sucatas [sic] pelo preço de 
R$ 500,00 (quinhentos reais a tonelada). Óbvio que o material que estava sendo vendido 
como sucata e cuja negociação descoberta pela polícia federal, tratava-se sim de material 
de ótima qualidade. 

 
4-      Do procedimento da ruptura do contrato de concessão com a ALL e a pos-

sibilidade de reassunção do Estado de São Paulo, por delegação do Governo Fede-
ral, do transporte ferroviário prestado dentro do território do Estado de São Paulo. 

 Como expusemos no item 2.2. (parte III – p. 22) sobre as CONSIDERAÇÕES SOBRE O 
INSTITUTO DA CONCESSÃO, tecemos comentários sobre a possibilidade da caducidade do 
contrato pelo não cumprimento de suas cláusulas. Na cláusula décima quarta do contrato 
de concessão [nominado da Intervenção], está previsto que a concedente poderá intervir na 
concessão, para assegurar a prestação do serviço concedido, bem assim para fazer cumprir 
as demais cláusulas contratuais, normas regulamentares e legais. Como a ALL está desres-
peitando o contrato, infringindo as normas regulamentares e até mesmo perpetrando atos 
ilícitos, fica cristalino o descumprimento da ALL de suas obrigações contratuais. 

 
4.1.        Esclarecemos ainda que o procedimento para a intervenção é de competência 

do Governo Federal, que se faz por decreto da concedente, designando um interventor, o 
prazo desta intervenção, e os limites da medida. Deve a intervenção estar concluída no 
prazo de até 180 dias. 

4.2.        Se a concedente se convencer das irregularidades cometidas pela ALL durante 
a intervenção, consoante prevista na cláusula décima quinta [da extinção da concessão] 
a administração poderá declarar extinta a concessão, com a corolária reversão do objeto 
concedido.

4.3.         Vislumbramos ainda uma possibilidade, em que o Poder Executivo do Estado 
de São Paulo poderá entrar em negociação com o Poder Executivo Federal, quando poderá 
solicitar que seja delegada ao Estado de São Paulo a competência para reassumir o trans-
porte ferroviário prestado dentro do Território do Estado de São Paulo.

2. – Do Empréstimo do BNDES

      Quando do depoimento do Sr. Henrique Amarante, Superintendente da Área de 
Estruturação de Projetos, representando o Dr. Luciano Coutinho, Presidente do BNDES, este 
esclareceu que a responsabilidade pela fiscalização do contrato de concessão é responsabi-
lidade da ANTT. Esclareceu que o BNDES financia quase todos os projetos de grande alcan-
ce, incluindo financiamento para a ALL, cujo objetivo era dar sustentabilidade patrimonial e 
financeira para a concessionária. Acrescentou ainda que parte da dívida da ALL foi converti-
da em direitos acionários para o BNDES, e que o próprio depoente tem assento no conselho 
de administração da empresa, ressaltando que a participação do BNDES é minoritária. O 
depoente finalizou afirmando que os interesses CPI e do BNDES são comuns.

  Sobre a Questão dos Funcionários da extinta FEPASA
 
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Paulistas, em seu 

depoimento disse que a ALL não está cumprindo os termos do contrato de privatização, e 
mesmo tendo obtido uma dedução de quase meio milhão de reais no valor que a conces-
sionária deveria pagar pelo contrato de concessão, não utilizou este valor como deveria, 
ou seja, para efetuar as indenizações trabalhistas. Por isso, há muitas ações trabalhistas em 
andamento na justiça. Cita ainda que há casos de suicídios entre os ferroviários, pois foram 
demitidos trabalhadores mais experientes e contratados outros com salários menores.

Sobre o contrato de concessão 

A precariedade dos mecanismos que possibilitam uma fiscalização mais ostensiva por 
parte do Poder Concedente só estão ocorrendo porque a modelagem apresentada quando 
da licitação foi inadequada, sem previsão de direito de passagem por outras companhias na 
malha paulista, não garantiu investimentos, o preço das tarifas do transporte de cargas foi 
muito elevado, dentre outros.

 

PARTE V – CONCLUSÕES SOBRE AS PROPOSTAS DESTA COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÉRITO. 

 De tudo quanto foi por nós analisado no decorrer dos trabalhos desta CPI, foi possível 
constatar inúmeras ilegalidades no modo de operar da América Latina Logística – ALL. Para 
a população paulista, que diariamente convive com um trânsito caótico, conforme foi muito 
bem demonstrado pelos depoimentos, além da farta documentação [incluindo grande acer-
vo de fotos da destruição do patrimônio público], abrem-se os caminhos de sugestão para 
as autoridades competentes que declinamos:

 I - Reassunção da fiscalização pelo Poder Concedente sobre os atos da concessioná-
ria, com instauração de Processo Administrativo de inadimplência, ainda que se chegue a 
caducidade do contrato, com a abertura de nova licitação, “a posteriori”, sem prejuízo da 
intervenção prevista em cláusula contratual;

Aquela autoridade federal, ouvida pela Comissão, menciona fatos que significam que 
esses bens, que haveriam de ser empregados no desenvolvimento do serviço público de 
transporte ferroviário, estão sendo vendidos como sucata.

São seus os seguintes relatos: “(...) A Polícia Federal montou a operação denominada 
“Fora dos Trilhos”, que identificou materiais ferroviários em usinas siderúrgicas e ferros-
velhos. O Delegado Carlos Fernando Lopes Abelha e sua equipe fizeram diligências em 
várias regiões do Estado de São Paulo, bem como no Paraná e Minas Gerais, e constataram 
uma rede de comercialização criminosa do patrimônio ferroviário paulista. Os bens apre-
endidos tinham sido classificados como sucata. O Delegado solicitou exame pericial para 
determinar se o material era inservível e a conclusão foi de que muitas longarinas e “tru-
cks”, que estavam cortados com maçarico, sequer haviam sido usados, estando em melho-
res condições do que outros que se encontravam nas oficinas das concessionárias para 
reparos. Esclareceu, ainda, que foi investido muito dinheiro em um consórcio euro-brasileiro, 
para implantação de um sistema elétrico, com a compra de 20 (vinte) novas locomotivas 
elétricas e instalação de subestações para fornecimento de energia. Sob a alegação de que 
o sistema elétrico não era economicamente viável, foi todo erradicado, com o abandono 
dessas locomotivas e a retirada dos cabos da linha de transmissão. (...) Disse ainda que o 
Estado de São Paulo dispõe de apenas 3 (três) policiais ferroviários federais para proteger 
4 (quatro) mil quilômetros de trilhos. Segundo o Delegado, é preciso constituir uma força-
tarefa para dar proteção ao que resta desse patrimônio e sugeriu aos membros da CPI que 
seja feita uma mobilização para que o quadro da Polícia Ferroviária Federal seja aumentado, 
pois atualmente conta com denúncias da população para que possa realizar prisões em 
flagrante delito. (...) O Doutor Abelha respondeu que há um relatório do Dr. Luiz Cláudio 
Pereira Leivas, Procurador da República, que os avalia em bilhões de reais, pois, além da 
perda do patrimônio, há muitos devedores da antiga RFFSA cujos débitos não foram cobra-
dos. (...)”

Do inquérito policial acima referido surgiu um relatório circunstanciado, ilustrado por 
fotografias, que demonstra a atividade predatória com que se porta a “América Latina 
Logística.” 

4 - DO OBJETO DA CPI CONSTITUÍDA A PARTIR DO REQUERIMENTO Nº 1505/2007
 
Pela justificativa do requerimento que deu ensejo à constituição da presente CPI, ficou 

bastante clara a preocupação dos seus autores em investigar novamente a situação atual 
do sistema ferroviário do Estado de São Paulo, como um todo, incluindo o transporte de 
carga e até mesmo a retomada do sistema de transporte de passageiro. Este objetivo é um 
clamor público, já que o transporte realizado pelas rodovias está a cada dia mais próximo 
de um colapso. Ressaltamos ainda  o consumidor – meta final a ser alcançada para prestar 
o serviço com excelência de qualidade. Esta qualidade deve se refletir também na interação 
com o meio ambiente, onde a emissão de carbono é assunto obrigatório em toda pauta de 
discussão internacional. Ora, como pode o Estado permitir que uma empresa dilapide um 
patrimônio voltado inclusive para o transporte movido a eletricidade, elegendo-se e priori-
zando o transporte movido a combustível fóssil em pleno século XXI?

 PARTE IV – DAS INVESTIGAÇÕES
 
No decorrer dos depoimentos das testemunhas que compareceram às reuniões desta 

CPI, procurou-se averiguar se houve irregularidades na prestação dos serviços de transporte 
de cargas, tendo como um dos focos principais garantir que o patrimônio público não tenha 
sofrido qualquer lesão e que a prestação dos serviços não tenha sido prejudicada. Foram, 
portanto, aprofundadas as seguintes questões:

 
1 . Sobre o Processo de Privatização e a Ineficácia das Concessionárias na Pres-

tação deste Relevante Serviço Público.

O Dr. Mauro Guilherme Jardim Arce, Secretário de Estado dos Transportes, em depoimen-
to  à CPI, fez um histórico sobre a privatização ressaltando que com o advento da indústria 
automobilística, priorizou-se o transporte rodoviário e concomitantemente o abandono das 
ferrovias, que eram morosas e ineficazes.  No ano de 1995, nas negociações do Estado de 
São Paulo com suas dívidas para com a União, operou-se então a transferência do patrimô-
nio da FEPASA para a RFFSA. 

1.1. A privatização frustrada e o desmantelamento da rede ferroviária não ocorreram só 
no âmbito do Estado de são Paulo. O Procurador da República Luiz Cláudio Pereira Leivas se 
deparou com o horror de uma estrada de ferro completamente enterrada entre os Estados 
do Rio de Janeiro e São Paulo, totalizando a destruição de mais de 4 (quatro) mil quilôme-
tros e trilhos. No momento da privatização, havia 33 (trinta e três) mil quilômetros de trilhos 
em 18 estados brasileiros. Esta malha foi fracionada em sete malhas regionais [entre estas a 
Malha Paulista]. 

 
Só São Paulo perdeu 1.300 quilômetros eletrificados. Já em Minas Gerais, ninguém sabe 

o que aconteceu com 140 (cento e quarenta) quilômetros de trilhos da Caraguases-Sabará 
no local do ramal hoje só se encontra terra arrasada. Nos demais estados, mais de 434 
(quatrocentos e trinta e quatro) leitos ferroviários foram tomados por ocupações informais. 
Ressalte-se que não estamos falando de terreno apropriado por favelados. Por exemplo no 
trecho Mangaratiba/Angra dos Reis, na costa Verde do Rio toda à Beira-mar, seu traçado 
está ocupado pelo clube Mediterranée!  O nome desta extinta Ferrovia era EF – 479. E tem 
mais, não nó o clube citado se apropriou das terras, como também hotéis, clubes, marinas e 
condomínios de luxo. Não por acaso o hotel Portogalo, em Angra, tem um exclusivo túnel de 
trem, que inclusive é destaque como atrativo para seus hóspedes! Cita ainda o ilustre Pro-
curador o eminente Ministro do Tribunal de contas da União Adilsom Motta a reconhecer e 
se “declarar convencido das irregularidades verificadas nas alienações de bens pela empre-
sa e lastimar o total descontrole sobre seu patrimônio”.

 
2. Sobre os atos praticados pela ALL – Malha Paulista. 

“Ou o Brasil acaba com a saúva ou a saúva acaba com o Brasil”
Essa frase antológica foi atribuída a Getulio Vargas quando reclamava dos desmandos 

que aconteciam, naquela época, em nosso país.  Hoje, mais de 60 anos depois, o Brasil con-
tinua infestado de saúvas corroendo os cofres públicos e o dinheiro do contribuinte. A ALL 
está agindo como as piores saúvas, que sempre existiram no Brasil. Estas “saúvas” moder-
nas, literalmente cortam, picam e vendem patrimônio público. O “modus operandi” da ALL, 
como demonstraremos em parágrafo próprio, atuam em conjunto com usinas siderúrgicas, 
empreiteiras, e empresas de ferro-velho, especialmente na Região de Piracicaba, pois nesta 
cidade há grandes siderúrgicas e ferros-velhos, destino final dos ativos da Malha Paulista. 
As principais investigações da polícia Federal apuram crimes praticados em detrimento de 
bens públicos da extinta Rede Ferroviária Federal S A – RFFSA. A operação desencadeada foi 
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A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, nobre Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra a nobre 
Deputada Célia Leão.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Para indicar o nome do Deputado Edson Giriboni para ocu-
par a Vice-Presidência desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Esta Presidência coloca em votação o 
nome do nobre Deputado Giriboni. Os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 
como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Fica eleito o nobre Deputado Edson Giriboni o Vice-
Presidente da CPI das Ferrovias.

O SR. VICE-PRESIDENTE EDSON GIRIBONI – PV – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o nobre 
Deputado Edson Giriboni.

O SR. VICE-PRESIDENTE EDSON GIRIBONI – PV – Eu quero agradecer à nobre Deputada 
Célia Leão pela indicação do meu nome; indicar os demais Deputados: Mauro Bragato, José 
Zico do Prado, V. Exa. também pela confiança na minha indicação para a Vice-Presidência da 
CPI da Ferrovia. Eu que fui engenheiro ferroviário durante muitos anos, espero poder junto 
aos demais membros desta Comissão fazermos realmente uma radiografia do que aconte-
ceu com a ferrovia aqui no Estado de São Paulo nas últimas décadas. E que desta CPI pos-
sam surgir propostas realmente construtivas para que o transporte ferroviário neste estado 
cumpra um papel que deveria estar cumprindo e que, infelizmente, por sucessivos erros ao 
longo da história deixaram a ferrovia no segundo plano em nosso estado.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Srs. Deputados, passamos agora à 
definição do dia e horário das reuniões ordinárias desta CPI. Esta Presidência consulta V. 
Exas. se há alguma sugestão.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra a nobre 
Deputada Célia Leão.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Só para um esclarecimento, por gentileza, de V. Exa. e dos 
membros desta Comissão, desta CPI, nós agora indicamos e aprovamos por unanimidade a 
pessoa de V. Exa. para a Presidência e do Deputado Edson Giriboni para Vice, e eu não sei se 
não seria o momento de também estarmos pensando e indicando um de nossos membros 
da Comissão para ocupar o papel e trabalho da relatoria que obviamente tem um papel 
importante não só no final dos trabalhos, mas durante todo o período da Comissão, que ela 
estará atuando.

E depois queria colocar também mais uma sugestão, mas eu preferia primeiro fazer o 
debate da relatoria, se V. Exa. assim acatar.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o Deputa-
do José Zico Prado.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Eu acho que a proposta da Deputada Célia Leão, cumpri-
mentar o Presidente e o Vice, mas eu queria que esta Comissão tivesse aqui uma discussão 
sobre a história da ferrovia no Estado de São Paulo, porque não adianta nós só pegar os 
últimos dias.

Eu participei e o Deputado Mauro Bragato participou aqui, o Deputado Giriboni e Hamil-
ton Pereira também pegou essa época, que foi a concessão das rodovias aqui no estado, o 
transtorno que isso fez aqui, Deputada Célia Leão, que nós tivemos reuniões aqui com os 
funcionários, nas negociações intermináveis. E como é que estão os hortos florestais? Esta 
Comissão vai discutir essa questão? Os hortos florestais que foram repassados para o ITESP, 
outros não. Como é que eles estão sendo administrados hoje?

Então esta Comissão tem muito o que fazer. Então essa questão da relatoria, Deputada 
Célia Leão, nós temos de fazer um diagnóstico muito amplo porque nós não podemos dei-
xar nada sem fazer uma averiguação aprofundada, porque a responsabilidade e a história 
que nós temos diante da história da ferrovia neste estado é muito grande.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB –  Deputado Zico Prado, se V. Exa. me permite um aparte, 
ainda exatamente na direção desse debate, é por isso que eu disse ao Presidente que teria 
mais uma sugestão a fazer, além de discutirmos aqui quem ocupará a relatoria, dado o 
tema, que é um tema importante e embora hoje já quase que de escanteio a questão da 
ferrovia, mas nós sabemos que não o é, é um tema complexo, eu não sei se caberia, Presi-
dente, nesta nossa CPI também o papel e a obrigação de trabalho para algumas ou poucas 
que fosse, uma ou duas, duas ou três sub-relatorias, dada a dimensão do nosso estado. E 
lembrando, como disse o Deputado Zico Prado, a questão não se começa hoje, não é um 
problema dos últimos 10 anos, mas uma história de longa data no nosso estado a questão 
das ferrovias. Eu pensando o tamanho do nosso estado, se de repente não caberia analisar 
a possibilidade de algumas sub-relatorias e dividir um pouquinho, como o Deputado Zico 
Prado está colocando. Por exemplo, o que tem a ver horto florestal com a questão de ferro-
via ou outros itens que possam aparecer.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – As estações que estão todas abandonadas neste estado. 
Eu estive agora na estação ferroviária de Lins, fui chamado para ver a situação em que está 
aquilo. Então, por isso, Deputada Célia Leão, eu queria propor que a gente fizesse aqui, não 
hoje, porque todos nós estamos começando, pondo as nossas cabeças em dia com esse fato, 
mas que a gente não elegesse o relator hoje. Para a gente amadurecer essa ideia das sub-
relatorias e até onde a gente vai chegar, o que a gente quer, que tipo de relatório que vamos 
apresentar, diante do Estado de São Paulo, da preocupação que nós estamos tendo aqui.

Então, para a gente não ficar aqui atropelando ninguém, eu gostaria que a gente ama-
durecesse entre nós, até a próxima reunião, para a gente tirar e tomar essa decisão.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Respeitando a manifestação de V. Exa., Deputado, e V. Exa. 
tem experiência na matéria, é um deputado de vários mandatos nesta Casa e, portanto, 
todos nós temos de respeitar a manifestação de vossa excelência. Mas eu gostaria de pelo 
menos, já que estamos debatendo o espaço, espaço inclusive partidário nesse debate amplo 
e democrático, eu gostaria de pedir ao Presidente, se ele assim entender e os demais mem-
bros concordarem, que nós suspendêssemos a sessão por dois minutos que fosse para nós 
conversarmos um pouco e vermos se adiamos essa decisão. Enfim, se o Presidente pudesse 
acatar a sugestão.

  II - ato contínuo,  sugere-se que a autoridade federal delegue ao Governo do Estado de 
São Paulo a reassunção do transporte ferroviário no Estado  [malha paulista], em parceria 
com o Governo federal e com a iniciativa privada, 

 III - a CPI sugere que o contrato de concessão com a ALL seja extinto, ou seja, que se dê 
o rompimento imediato do contrato de concessão com a ALL sobre a Malha Paulista, sob a 
figura jurídica da caducidade contratual; e,

 IV – A reativação da Polícia Ferroviária Federal, com a finalidade de retomada de suas 
atribuições originais, com o retorno dos policiais que estão em desvio de função, atualmen-
te prestando serviços à CPTM, órgão do Governo do Estado.

 

PARTE VI – ENCAMINHAMENTOS

DECIDE esta Comissão encaminhar suas conclusões, consubstanciadas neste relatório, 
nas atas e nas transcrições das reuniões, aos seguintes órgãos públicos e autoridades:

I – À Comissão de Transportes da Câmara dos Deputados;  
II – À Comissão de Transportes do Senado Federal;
III – Ao Ministério dos Transportes;
IV – À Controladoria Geral da União;
V – Ao Ministério Público Federal, para que proceda à apuração das irregularidades 

ocorridas na Malha Ferroviária Paulista;
VI – Ao Departamento Nacional de Infra-estrutura Terrestre – DENIT;
VII – Ao Tribunal de Contas da União;
VIII – Ao Exmo. Sr. Governador do Estado de São Paulo;
IX – À Secretaria Estadual dos Transportes;
X - Recomendar ao Poder Executivo, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres 

– ANTT, que avalie juridicamente a possibilidade de decretar a caducidade da concessão 
outorgada à América Latina Logística.

XI – À Secretaria do Patrimônio da União – SPU, com a recomendação de que agilize o 
inventário dos bens imóveis, para oportuna cessão aos municípios. 

XII – ao BNDES e à diretoria e conselhos dos fundos de pensão FUNCEF, PREVI e 
PETROS. 

           Sala das Comissões, em 23 de março de 2010.
 
              Mauro Bragato
           Relator
 

Aprovado o Relatório Final
Plenário Tiradentes, em 25 de março de 2010.

a) Deputado Vinicius Camarinha – Presidente
a) Deputado Mauro Bragato
a) Deputada Célia Leão
a) Deputado José Zico Prado 
a) Deputado Hamilton Pereira 
a) Deputado Davi Zaia  
a) Deputado Vinicius Camarinha

ANEXO

Transcrição das reuniões realizadas pela CPI do Sistema Ferroviário

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - SISTEMA FERROVIÁRIO
(Transcrição realizada pela empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. )

12/08/2009

O SR.  – Presente número regimental dos Srs. Deputados, declaro abertos os trabalhos 
da Reunião Especial de Eleição do Presidente e Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, constituída pelo Ato n. 59, de 2009, com a finalidade de apurar a atual situação 
do sistema ferroviário do Estado de São Paulo.

Registro a presença dos senhores Deputados. Deputada Célia Leão, agradecer a presença 
da Deputada Célia Leão; Deputado Mauro Bragato, a presença do Deputado Mauro Braga-
to; nobre Deputado Hamilton Pereira; Deputado José Zico Prado; Deputado Edson Giriboni 
presente; Deputado Vinícius Camarinha. O Deputado Geraldo Vinholi está numa comissão 
de representação lá na Secretaria de Governo, no Palácio dos Bandeirantes, está se dirigindo 
para cá, mas não chegou ainda a tempo.

Queria, neste momento, consultar os Srs. Deputados se há indicação para ocupar o cargo 
de Presidente desta Comissão.

O SR. – Pela ordem, senhor Presidente. A nossa sugestão é o nome do Deputado Vinícius 
Camarinha para presidir, até por uma questão de justiça, é o autor do requerimento da CPI.

O SR.– Vamos colocar o nome do Deputado Vinícius Camarinha para presidir esta Comis-
são Parlamentar de Inquérito. Em discussão. (Pausa.) Não havendo nenhum dos Srs. Depu-
tados para discutir, em votação. Os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 
como estão. (Pausa.) Aprovado. Aprovado o Deputado Vinícius Camarinha para presidir esta 
Comissão.

Convido o Deputado Vinícius Camarinha para dar sequência a esta reunião.

Assume a Presidência o Sr. Vinícius Camarinha.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Senhores Deputados, eu quero agra-
decer aos companheiros a indicação, em especial ao nosso companheiro Giriboni que teve 
uma passagem pela Fepasa, tem um histórico de vida voltado às ferrovias, e eu tenho cer-
teza, Deputado, que sua presença nesta Comissão colaborará muito para que os trabalhos 
possam evoluir. Então, eu queria lhe agradecer muito a gentileza, em que pese todo o seu 
histórico de conhecimento, essa indicação para que eu possa presidir esta importante CPI e 
de nós estudarmos e analisarmos o desmanche, o que houve com os nossos queridos trens 
e as nossas ferrovias do Estado de São Paulo.

Srs. Deputados, dando sequência aos nossos trabalhos, esta Presidência consulta V. Exas. 
se há alguma indicação para a Vice-Presidência desta CPI.
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E o trabalho que nós temos de fazer é muito. Mas eu acredito, mesmo a questão que o 
Deputado Zico levantou, a questão dos hortos, que alguns são de propriedade do estado e 
outros já com a União, então a gente tem de também se posicionar.

Então eu imagino o seguinte: que o que nós não podemos repetir aqui, uma experiência 
que eu tive com a CPI das Santas Casas, pouco tempo e pouco audiência, porque aí fica 
complicado para que a gente possa, efetivamente, prestar contas para a sociedade. Mas de 
qualquer forma aqui, eu acredito que todo mundo aqui tem uma noção do que é um pouco 
a questão da ferrovia. Todo mundo aqui luta. Se for num debate, está na agenda acho que 
dos 94 deputados da Assembleia a briga pela ferrovia.

Então eu penso que dá para fazer um trabalho bom. E, obviamente, todo mundo vai ter 
de ajudar a fazer um plano de trabalho que a gente possa ter essa radiografia da ferrovia 
paulista que nós não temos hoje. Nós não temos. E eu tenho sido muito cobrado por pre-
feitos. Sinceramente, eu não sei, muitas vezes, como encaminhar essas questões, porque 
a gente está num embaralho tão grande o que é isso ou o que é aquilo, que virou terra de 
ninguém. Infelizmente houve essa privatização. Se eu pudesse ter opinião, ficaria contra. E 
agora a gente tem de recuperar e contar com o apoio de quem efetivamente conhece. Têm 
colegas nossos aqui que conhecem bastante, em especial o Deputado Giriboni que é do sis-
tema da ferrovia.

Eu penso que dá para fazer um bom trabalho. Não acho que tenha problema, Deputado 
Zico, nós não vamos ter problema. O que nós vamos ter de ter é um pouco de competência 
para ordenar os nossos trabalhos aqui. O que trazer e o que não trazer; o que fazer e o que 
não fazer. Acho que isso é importante.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o Deputa-
do Hamilton Pereira.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Até concordando com a fala do nobre Deputado Mauro 
Bragato, dizer que hoje há efetivamente um debate sobre a situação da ferrovia em todo o 
Estado de São Paulo. Há, aliás, uma expectativa inclusive se a ferrovia será ou não recupe-
rada como uma alternativa de transporte mais barato, mais econômico, menos poluente, 
enfim. E dentro desse conjunto de expectativas existem prefeitos pelo interior todo do esta-
do onde a ferrovia já serviu de transporte estratégico um dia de o que fazer com determina-
dos patrimônios que estão dentro do município e que hoje mais atrapalham o crescimento 
do município. Cito até particularmente a Cidade de Sorocaba. Tem a ferrovia cortando a 
cidade ao meio, exige obras e viadutos para transpor a ferrovia, ela acaba funcionando mais 
como um elemento de atraso do desenvolvimento do que efetivamente. Quer dizer, não se 
aproveita a ferrovia que corta a cidade ao meio e só serve para transporte de cargas. Há 
inclusive uma discussão apaixonada de retorno dos trens de passageiros.

O SR. – E quando tem carga.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – E já se cogitou, inclusive, de que o conjunto arquite-
tônico muito grande que ficou lá abandonado às moscas pudesse ser utilizado para quem 
sabe implantar escolas técnicas, servir ao município de alguma maneira. Ou seja, eu acho 
que esta CPI poderia servir – e já estou olhando lá na frente, sem o relatório final, de apre-
sentar um diagnóstico. Como é que está isso hoje? A quem pertencem esses patrimônios? 
A quem os senhores prefeitos poderiam se reportar se tivessem interesse em negociar esses 
patrimônios para os seus respectivos municípios?

Enfim, até corroborando aqui com a fala do nobre Deputado Mauro Bragato, que a CPI 
também caminhasse nesse sentido. Não só na questão do transporte em si que é o fim da 
ferrovia, mas também utilizar o patrimônio meio para ver de que forma isso poderia servir 
de desenvolvimento dos diversos municípios que já se serviram da ferrovia um dia e que 
têm esses conjuntos arquitetônicos dentro das suas cidades totalmente parados e se depre-
ciando com o tempo.

Eu acho que nesse sentido foi feliz a ideia também da nobre Deputada Célia Leão no iní-
cio das nossas tratativas aqui de sugerir sub-relatorias, onde cada qual pegaria uma deter-
minada região, um determinado tema e desenvolveria isso para se somar ao relatório final, 
apresentando um relatório aqui que mostre efetivamente a importância de nós termos um 
dia pensado na instalação de uma CPI que investigasse a situação do sistema ferroviário no 
Estado de São Paulo.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Pela ordem, presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o Deputa-
do Zico Prado.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Eu queria deixar claro que quando eu levantei a questão 
dos hortos foi um pingo no i. A expectativa que a sociedade tem sobre essa questão das 
ferrovias, porque todo mundo conheceu. O Estado de São Paulo e o Brasil foi alavancado 
com ferrovia, o transporte do café. Toda essa época foi feito com ferrovia, depois que foram 
abandonadas.

Diante desse quadro que é colocado, Deputado Hamilton, que eu estou pedindo uma 
ponderação; vamos pensar um pouco. Não dá para sair tudo aqui, porque não é pastel que 
você põe lá, vira, sai e pronto. Eu estou pedindo uma ponderação que discute. Eu sei de 
todo o Regimento. Presidente, nós podíamos sair daqui hoje já convidando alguém. Mas se 
é assim, eu não quero e falei para o Presidente desta Comissão: eu não vou participar de 
uma CPI como participei da CPI da Febre Aftosa. Já citei como exemplo, porque é aquilo que 
o Deputado Hamilton falou: vir dar quorum eu não estou a fim. Estou a fim de participar da 
discussão. Porque eu lembro uma época eu votei contra, fui contra a concessão das ferro-
vias no Estado de São Paulo. Tem todo um histórico sobre essa questão.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Srs. Deputados, só a título de informa-
ção são quatro e quinze; quatro e meia nós temos de encerrar a sessão.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra a Deputada 
Célia Leão.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Muito rapidamente. Só para sugerir a V. Exa. e a todos 
os membros da CPI, ouvindo um pouco os nossos companheiros aqui, acho que a gente 
poderia fazer um modelo ou um remodelo, como é a LDO e o Orçamento. Só para a gente 
entender um é o esqueleto, outro é o preenchimento. Eu queria aqui sugerir, como está ter-
minando o tempo hoje, nós vamos fazer uma reunião terça-feira, que eu não sei que tempo 
maior nós teríamos, e depois as ordinárias todas as terças, às 11 horas, e digo menor tempo 
porque será às 11h30min, que nós, da Comissão, fizéssemos por escrito algumas sugestões 
que nós possamos ter, V. Exa. obviamente com a Secretaria monta um esqueleto, mais ou 
menos do que nós vamos caminhar durante 90 ou 120 ou o tempo que for da CPI e depois 
nós preencheremos, como disse o nobre Deputado Mauro Bragato, quem virá, como virá. 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Diante desse diálogo entre eu e a Deputada Célia Leão, a 
indicação do relator é de exclusividade do Presidente, a gente sabe disso, mas eu acho que 
o Presidente tem toda boa vontade de ouvir todos nós. Por isso, eu acho que dois minutos a 
gente pode dar uma afinadinha na viola, mas não dá para cantar nenhuma moda.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Por conveniência da ordem, a Presi-
dência suspende por cinco minutos a sessão.

A reunião é suspensa por cinco minutos.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Reabertos os trabalhos.
Esta Presidência coloca a V. Exas. a sugestão para o agendamento de dia e hora para 

o funcionamento desta CPI. Então, consulto os nobres Deputados se alguém tem alguma 
sugestão de dia e hora para a realização de nossos trabalhos.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra a Deputada 
Célia Leão.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Antes de discutirmos aqui e fecharmos ordinariamente 
as nossas reuniões, eu queria sugerir aos membros da nossa CPI e a V. Exa. que, acatando 
a sugestão do Deputado Zico Prado, que nos parece bastante plausível para que a gente 
tenha um tempo aí para amadurecer a questão do trabalho como será feito ao longo desses 
meses, e com relação inclusive à relatoria, que nós voltássemos para fecharmos a relatoria 
na próxima terça-feira, de forma extraordinária, às 11 horas da manhã, porque terça-feira é 
um dia de muito tumulto na Casa em termos de comissões, de presidência, lideranças, líde-
res, então que fosse terça-feira, às 11 horas da manhã. Essa extraordinária. E as ordinárias 
V. Exa., junto com os Pares aqui, tenta achar uma data conveniente, semanalmente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – A sugestão da nobre Deputada Célia 
Leão é para uma reunião extraordinária na próxima terça-feira, às 11 horas da manhã.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Ou também se V. Exa. me permite, desculpe, cortá-lo, Pre-
sidente, mas como vai ter de encontrar uma data para a CPI, de repente os membros enten-
dem que terça-feira, às 11 horas da manhã, poderia ser um horário ordinário.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Coloco a sugestão à consulta de V. 
Exas. Para a Presidência nenhum óbice. (Pausa.)

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Se pudesse, nesta terça-feira, ser às 11h30min, pois tenho 
um compromisso fora às 9h30min. Excepcionalmente 11h30min.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Eu quero dizer que eu não olhei minha agenda. Estou 
consultando aqui, mas em princípio... Aí a questão é de sorte. Por isso que não estou me 
manifestando.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Na verdade, Deputado Zico Prado, eu também não consul-
tei minha agenda e estou imaginando que eu possa abrir todas as terças para estar na CPI. 
Agora, excepcionalmente, Deputado Camarinha, poderia ser, atendendo ao Vice-Presidente, 
que esta próxima terça fosse às 11h30min para atendê-lo com sua presença. E, as demais, V. 
Exa. coloque em votação se pode ser às 11 horas todas as terças. Da minha parte também 
não tem nenhum problema.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Esta Presidência gostaria de solicitar 
à Assessoria que programasse. Então toda sessão ordinária às 11 horas. Excepcionalmente, 
na próxima terça-feira, às 11h30min, uma convocação, agendamento desta CPI para as 
11h30min na próxima terça-feira. E, ordinariamente, toda terça-feira, 11 horas da manhã.

Também queria consultar V. Exas. sobre a proposta de plano de trabalho para esta CPI. 
Se algum nobre deputado tem algum programa ou algum plano de trabalho. Ou podemos 
até marcar uma outra reunião para discutir o plano de trabalho nesta próxima terça. Mas se 
houver alguma sugestão.

O SR. – Como sugestão, como a CPI tem um leque muito grande, eu acho que a gente 
tem de setoriar um pouco e ver exatamente quais são os objetivos da CPI. Eu acho que uma 
das questões que nós temos de focar é com relação ao transporte propriamente dito, seja 
o transporte de carga ou o transporte de passageiro que, enquanto estatal, ainda existia 
mesmo que precariamente. O foco voltado ao transporte sim que é a finalidade da ferrovia.

Outro foco que eu acho que nós temos de destacar é com relação ao patrimônio ferro-
viário, porque o patrimônio continua sendo poder público. Houve uma concessão, vencido 
o prazo da concessão, esse patrimônio volta para o estado ou para a União, no caso agora 
que pertence à União. Desse patrimônio, nós temos duas situações. Uma é o patrimônio 
operacional, que é aquele patrimônio que foi concedido à operadora ferroviária, quem está 
usando esse patrimônio que é o patrimônio operacional. E outro patrimônio é o patrimônio 
não-operacional, aquilo que não foi concedido à empresa que assumiu a concessão da fer-
rovia e esse patrimônio não-operacional ficou parte desse patrimônio com a União e parte 
com o estado, principalmente os hortos.

Eu acho que nós temos de destacar bem os objetivos da comissão e aí o relator teria um 
papel fundamental exatamente para delinear bem como que nós vamos conduzir, quais são 
os focos que nós vamos estar trabalhando, porque senão são assuntos de uma certa forma 
distintos. Uma coisa é o transporte propriamente dito. Outra coisa é nós discutirmos hortos 
que não tem nada a ver mais com o transporte ferroviário.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o Deputa-
do Mauro Bragato.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Eu penso que a comissão vai ter um papel muito 
importante. Hoje, o assunto da ferrovia está presente em todos os debates municipalistas; 
está presente em grande parte da discussão da população. No imaginário nosso, imaginário 
popular, há uma discussão do abandono que tivemos com a ferrovia, especialmente depois 
do processo da chamada privatização. Houve um grave equívoco nessa questão. E aí nós 
vamos ter de ter, definitivamente, uma posição de fazer uma agenda que a gente possa ter 
um estudo da ferrovia no Estado de São Paulo. O que é a ferrovia hoje, o que é a ferrovia.

Na linha de pensamento do Deputado Giriboni a gente verificar a questão do patrimônio, 
a relação com a concessão. Nesse particular, é importante ter aqui a presença da NTT que 
tenha viajado pelo interior afora, para expor efetivamente. Chamar aqui os prefeitos, presi-
dentes de entidades municipalistas para expressarem aquilo que estão sentindo.
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O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Pela ordem Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem nobre deputado Edson 
Giriboni. 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Queria também ratificar a sugestão da deputada Célia 
Leão também da minha parte, apesar de ser um posicionamento informal, pelo Regimento 
V.Exa. tem a prerrogativa da indicação, mas tem o meu apoio também o nome do nobre 
deputado Mauro Bragato. 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem nobre deputado Davi 
Zaia. 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Também para concordar com o encaminhamento de V.Exa., e 
manifestar o meu apoio também ao nome do deputado Mauro Bragato para a relatoria. 

O SR. VICENTE CÂNDIDO – PT – Pela ordem Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem nobre deputado Vicente 
Cândido. 

O SR. VICENTE CÂNDIDO – PT – Sr. Presidente em que pese ser prerrogativa do Presiden-
te, mas eu acho que recomenda-se para o bom andamento de uma Comissão com esta sem-
pre a prática do acordo. Como o PT tem dois membros nesta Comissão efetivos, eu estou 
aqui apenas cumprindo a tarefa de suplente, eu sugeriria que postergasse para a próxima 
reunião, ou com a presença talvez ainda hoje dos dois membros da bancada do Partido dos 
Trabalhadores, e o senhor pudesse entender com eles também. 

O SR. PRESIDENTE – VICENTE CAMARINHA – PSB – Deputado Vicente Cândido, nós já 
tivemos essa primeira discussão na primeira reunião na abertura da CPI, e nós acatamos 
o pedido da própria bancada do PT para postergar essa decisão para a próxima reunião 
da CPI. Até o deputado estava presente, e, no entanto era para nós termos votado a rela-
toria na primeira reunião, e ficou acordado com os dois deputados do PT, infelizmente 
eles não estão aqui agora, de que nós faríamos a indicação nesse segundo momento que 
é hoje. Então ficamos de aguardar um posicionamento da bancada nesse aspecto. Então 
infelizmente deputado, como hoje nós já vamos tomar o rumo dos trabalhos eu pediria a 
compreensão de V.Exa. e um ajuste que ficou pré acordo de subrelatorias com o deputado 
Mauro Bragato dividido em alguns temas ou regiões. Essa seria uma sugestão que eu fiz à 
bancada. 

O SR. VICENTE CÂNDIDO – PT – Era um acordo Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE – VICENTE CAMARINHA – PSB – Nós fizemos um pré acordo nesse 
sentido de subrelatoria. 

O SR. VICENTE CÂNDIDO – PT – Se tem acordo eu não tenho nem o direito de opinar Sr. 
Presidente. Eu estou aqui como recomendação dos membros da bancada, eles não vieram 
porque estão em reunião com Secretaria e teve atraso na reunião com o secretário e pedi-
ram para transmitir esta posição. Como essa questão não é tão fundamental no primeiro 
momento, pode ir deliberando sobre outras matérias eu sugeriria que dependendo da pauta 
e da duração da reunião, talvez ainda hoje eles cheguem aqui e possam expressar de viva 
voz essa posição deles. Então se pudesse aguardar esse tema para posterior ainda hoje ou 
para a próxima reunião eu recomendaria. Mas fica também a cargo de V.Exa. 

O SR. PRESIDENTE – VICENTE CAMARINHA – PSB – O acordo que existe com a bancada, 
o deputado Edson Giriboni estava aqui, se tiver alguma falha minha pode até me corrigir, 
ficou acordado que na próxima reunião nós votarmos a relatoria que é hoje. Então hoje 
impreterivelmente nós pretendemos votar um relator para a CPI ter um acompanhamento 
próprio de uma pessoa para poder relatar os trabalhos. No entanto eu acho que não tem 
nenhum problema deputado Vicente Cândido da gente aguardar até a chegada dos nobres 
deputados.

O SR. VICENTE CÂNDIDO – PT – A Comissão são de nove membros Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE – VICENTE CAMARINHA – PSB – Nove membros. 

O SR. VICENTE CÂNDIDO – PT – Então não tendo acordo vai a voto?

O SR. PRESIDENTE – VICENTE CAMARINHA – PSB – Não tendo acordo a prerrogativa é 
do Presidente. Eu na verdade para ter um bom andamento deputado Vicente Cândido eu 
até sugeri à Comissão que indicasse o nome da relatoria, por isso que eu acabei de dizer se 
a Comissão tem alguma sugestão. A deputada Célia Leão me oficiou indicando o deputado 
Mauro Bragato, os dois deputados também indicaram, então dessa forma temos três votos, 
no entanto não é esse o sistema, mas pra ter um bom andamento e uma coisa democrática 
acho salutar. 

O SR. VICENTE CÂNDIDO – PT – Qual a pauta de hoje?

O SR. PRESIDENTE – VICENTE CAMARINHA – PSB – A pauta hoje deputado, na verdade 
eu tenho apenas um ofício meu dando algumas sugestões de programa de trabalho para 
nós ouvirmos o diretor de Patrimônio Imobiliário do Estado de São Paulo, e o secretário de 
Estado dos Transportes. Imagino que alguns colegas tenham outras sugestões de convite 
para darmos andamento a este trabalho. 

O SR. VICENTE CÂNDIDO – PT – Sr. Presidente, eu não vejo nenhum prejuízo em deixar 
esse item da pauta que não tem nenhuma relevância deliberar hoje. Libere sobre os demais 
itens e esse fica para a próxima reunião e discute com a presença dos demais membros da 
bancada do Partido dos Trabalhadores esse item. 

O SR. PRESIDENTE – VICENTE CAMARINHA – PSB – É que nós já fizemos um acordo 
deputado Vicente Cândido. 

O SR. VICENTE CÂNDIDO – PT – Se fez acordo tudo bem. 

O SR. PRESIDENTE – VICENTE CAMARINHA – PSB – Fizemos o acordo nesta segunda 
reunião da CPI indicarmos a relatoria, e eu fiquei aguardando um posicionamento da ban-
cada do PT sobre esse assunto, de qual seria o posicionamento da bancada do PT. 

Quer dizer, nós vamos mais ou menos fazendo um modelo do trabalho para cada semana, 
as visitas, as regiões, porque hoje não daria mesmo para esgotar essas poucas e rápidas 
sugestões que estão sendo feitas e que então para a semana que vem a gente pudesse já 
formatar e depois a Secretaria, claro, com a competência que a Secretaria tem, organizar as 
sugestões e as datas e os convites, enfim.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – De fato, Srs. Deputados, de mérito 
cada deputado expôs aqui com muita propriedade, nós temos um conteúdo gigantesco de 
uma matéria muito desejada pela população; vem de encontro com os anseios principal-
mente das regiões do interior do estado. Nós propusemos com o objetivo de investigarmos 
não só o transporte de passageiros, mas também o abandono do patrimônio ferroviário no 
Estado de São Paulo. De modo que nós temos, Deputada Célia Leão, um amplo campo para 
nós trabalharmos.

Eu queria sugerir a V. Exas. se é conveniente nós começarmos a ouvir as pessoas para a 
próxima reunião, visto que nós temos, Deputado Mauro Bragato, na concessão das ferro-
vias, um contrato que consta as obrigações da concessionária e é fundamental nós ouvir-
mos o que de fato está sendo realizado, quais são essas obrigações. Nós temos a Procura-
doria do Patrimônio Mobiliário do Estado de São Paulo que pode nos informar a respeito 
do patrimônio. E eu acho fundamental, Deputada Célia Leão, nós começarmos a investigar 
desde o início para nós tomarmos um rumo dessa responsabilidade.

Então eu consulto esta CPI se é conveniente ou não o início de ouvirmos alguém, alguém 
de direito para a próxima sessão ou se na próxima sessão.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o Deputa-
do Mauro Bragato.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Eu acho que na próxima sessão a gente deveria tra-
zer as propostas para a gente votar aqui em plenário dos convites. Eu também acho que 
nós temos de ter um começo, meio e fim. Correto? O começo, meio e fim. Temos gente na 
universidade que conhece a história da ferrovia em São Paulo; poderíamos pensar em trazer 
uma pessoa que pudesse fazer e expressar, nos mostrar isso. Temos enfim. A gente teria de 
pensar, Presidente, numa proposta que a gente tivesse o que é a ferrovia em São Paulo – foi, 
aliás, como foi etc., e aí a gente vai numa sequência de aprovação de requerimentos vamos 
chamando e vamos aprofundando o processo. Vai depender da gente. A velocidade nós é 
que vamos abordar.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Até que regimentalmente hoje era só para eleger o presi-
dente. Então nós estamos aqui já avançando o sinal e muito.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Mas sabe, Deputado Zico, até pela 
preocupação, a gente tem assistido às outras CPIs, uma produção não desejável quanto o 
desejo dos deputados. E a preocupação nossa é essa, da agilidade, de poder ouvir, poder pôr 
em prática o que nós desejamos. E às vezes a gente vai nesse afã de fato para poder produ-
zir. Aqui não é questão política, não tem uma cor partidária essa disputa ferroviária. Todos 
nós sabemos o que isso representa para o estado, principalmente uma alternativa de trans-
porte que é implementada e investida no mundo todo de forma organizada. Então acho 
que fica longe um pouco, Deputado Zico, de qualquer coisa partidária. Eu acho que a gente 
poderia buscar, efetivamente, um resultado prático, uma resposta. Acho que esta Comissão 
sairia muito na frente se nós conseguirmos de fato trazer, sobretudo, uma responsabilidade 
para quem de direito nessa área.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Deputado Camarinha, vou repetir aqui mais uma vez. Eu 
não coloquei nenhuma vez aqui nenhuma indicação partidária. Não fiz isso. Tanto é que nós 
não chegamos aqui organizados, nem eu nem o Deputado Hamilton, criando problema nem 
para eleição do presidente, nem do vice – de nenhum. Mas eu só pedi que eu quero ter uma 
conversa um pouco melhor com o Deputado Hamilton. Então eu não vou mais discutir sobre 
isso. Se for para achar que nós estamos trazendo aqui debate partidário, eu estou fora. Não 
é isso que vim fazer aqui. Eu só alertei para esse problema, porque eu acho que nós temos 
condições de caminhar muito tempo junto, diante de todas as preocupações. Não estou em 
nenhum momento aqui...

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Deputado Zico, desculpa se V. Exa. 
me compreendeu mal. Eu quis deixar bem claro que não existe nenhuma questão partidá-
ria. Não é nenhum direcionamento para isso. Muito pelo contrário. A Bancada do PT, nesse 
momento, foi extremamente gentil para poder dar a colaboração necessária para que nós 
pudéssemos estar hoje aqui funcionando, como Presidente e Vice-Presidente. E eu acho 
justo nós termos a participação de todos os membros da CPI nesse trabalho. E nós temos 
campo, espaço, cada um aqui de uma região tem trabalho para isso. Eu só pus isso, Depu-
tado Zico, para deixar bem claro, na minha modesta opinião, que não existe, a meu ver, 
nenhuma disputa política. Isso que eu quis dizer. Não estou dizendo que vocês quiseram ou 
se opuseram por conta disso. É só para rechaçar qualquer espaço nesse sentido.

Enfim, então vamos deixar, deputados, para a próxima sessão a organização do plano de 
trabalho, as convocações. E a gente recebe as sugestões para fazer os convites necessários.

A Secretaria me sugere aqui, deputados, que se houver alguma sugestão que encami-
nhem por escrito para que seja deliberado para a próxima sessão.

Esta Presidência agradece e nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião.

     *      *      *
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – SISTEMA FERROVIÁRIO
(Transcrição realizada pela empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. )

18/02/2009

O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA – PSB – Havendo número regimental decla-
ro aberta a Primeira Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato 
40/2009 com a finalidade de apurar a atual situação do sistema ferroviário do Estado de 
São Paulo. Registro com muito prazer a presença dos nossos deputados Davi Zaia, deputado 
Edson Giriboni,  deputado Vicente Cândido, deputado Orlando Morando. 

Senhores deputados, consta aqui ofício da nobre deputada Célia Leão desejando os cum-
primentos a esta Comissão, se justificando pela sua ausência, e na oportunidade a nobre 
deputada gostaria de indicar o nobre deputado Mauro Bragato para relatoria. Eu queria 
aproveitar a oportunidade deputado Edson Giriboni, nobres deputados, para nós definirmos 
a pendência da última reunião que era a indicação da relatoria para esta Comissão. A rela-
toria, no entanto é de prerrogativa da presidência, mas eu queria dividir com os senhores 
essa responsabilidade e sugerir a esta Comissão um nome de relatoria para esta CPI. Eu já 
recebo aqui a indicação da nobre deputada Célia Leão e gostaria de ouvir esta Comissão 
sobre o nome do deputado Mauro Bragato. 
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Solicito à Secretaria que faça a leitura da Ata da reunião anterior

     O SR. HAMILTON PEREIRA – PT - Pela ordem, Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA - PSB – Pela ordem, nobre Deputado Hamil-
ton Pereira.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT - Solicitar a dispensa da leitura da Ata e considerá-la 
como lida. 

O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA - PSB – É regimental o pedido de V. Exa. E 
está dispensada a leitura da Ata. 

Essa Presidência gostaria de informar à Vs. Exas. que nos foi encaminhado dois Ofícios 
e dois telefonemas. Um do Secretário do Estado dos Transportes, agendando a sua vinda a 
esta Comissão para a próxima terça feira, dia 1º, às 11 horas da manhã.

Também da mesma forma, a Sra. Evangelina do Patrimônio Público da União está agen-
dando dia 1º, às 11 horas da manhã.

Esta Comissão também informa à Vs. Exas. que recebeu um Ofício da Câmara Municipal 
de Bauru, do nobre Vereador Roque José Ferreira, Vereador do PT, homenageando e se colo-
cando a disposição desta Comissão. Também do Sindicato dos Ferroviários de Bauru e da 
Região, também se colocando à disposição desta Comissão.

A CPI gostaria de informar, nobre Deputado Mauro Bragato, que V. Exa. na última reu-
nião foi indicado como relator desta CPI. A Presidência indaga de V. Exa. se há algum reque-
rimento de VS. Excelências.

O SR. EDSON GIRIBONI – PV - Pela ordem, Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA - PSB – Pela ordem, nobre Deputado Edson 
Giriboni.

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Gostaria de apresentar verbalmente e em seguida passo 
o protocolo de um Requerimento pedindo ao BNDES, que foi o gestor da privatização da 
malha ferroviária de São Paulo, ex FEPASA, que encaminhe a esta Comissão uma cópia do 
Contrato de Concessão da Ferrovia Paulista para a iniciativa privada.

O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA - PSB – Em votação o requerimento do 
nobre Deputado Edson Giriboni, os Deputados que forem favoráveis permaneçam como se 
encontram. Aprovado o Requerimento do nobre Deputado Edson Giriboni.

Mais algum Deputado deseja apresentar algum Requerimento?

O SR. HAMILTON PEREIRA - PT – Sim, Senhor Presidente. Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA - PSB – Pela ordem, Deputado Hamilton 
Pereira.

O SR. HAMILTON PEREIRA - PT – O Vereador de Bauru, Roque José Pereira, mencionado 
agora pouco por V. Exa. entrou em contato com nosso Gabinete e por telefone ele narrou 
uma série de informações que ele tem e se colocando a disposição, inclusive da CPI, de vir 
até aqui, então, tanto o Roque José Pereira quanto o Sr. José Carlos que é o outro autor da 
missiva que chegou à Presidência da CPI, dizem, José Carlos da Silva.

São, o José Roque é Vereador de Bauru e membro do Sindicato dos Ferroviários, o Sr. 
José Carlos da Silva também se apresenta como Dirigente do Sindicato dos Trabalhadores 
das Empresas Ferroviárias e sugiro aqui, e posso fazê-lo, nós enviamos também, um convite 
a essas duas pessoas solicitando a presença deles aqui porque, imagino eu que como eles 
acompanharam através do Sindicato todo o Processo de repasse da Ferrovia para o Governo 
Federal, que se tornou Patrimônio da União, nós possamos ouvi-los e muito possivelmente a 
partir das informações deles, isso vai sugerir a nós, o convite a outras pessoas que possam 
trazer aqui esclarecimentos a esta Comissão.

     O SR. MAURO BRAGATO – PSDB - Pela ordem, Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA - PSB – Pela ordem, nobre Deputado Mauro 
Bragato.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Eu só queria comunicar a V. Exa. que vou encaminhar 
no decorrer da semana uma série de Requerimentos, até por que esse assunto Ferrovia está 
na pauta de qualquer agenda de Prefeito, de qualquer político pelo Estado afora. E, acima 
de tudo a gente precisava ver a opinião de todos esses representantes da população, até 
porque hoje a Ferrovia é o grande embrólio do Estado de São Paulo. Acho que todo mundo 
tem essa consciência e nós vamos ter que destrinchar esse nó que vai demandar um esforço 
bastante grande.

Então eu queria comunicar à V. Exa. que agradeço a confiança dos Deputados a minha 
pessoa como Relator e também vou procurar com os colegas fazer um relatório mais objeti-
vo possível e claro, vou dar a minha contribuição com requerimentos para ouvir pessoas da 
comunidade e em especial, Prefeitos, Vereadores que efetivamente estão vinculados a esta 
luta que hoje é a mais difícil, mais encarniçada dos Municípios aí, pelo Estado afora.

O SR.– Senhor Presidente, gostaria de consultar V. Exa. na próxima terça feira, nós vamos 
ouvir o Secretário dos Transportes e a Responsável pelo Patrimônio Público da União.

Queria (ininteligível) duas pessoas importantes para a gente poder ouvi-los e até o pró-
prio Secretário dos Transportes dizer se tem algum projeto, algum Programa do Governo do 
Estado, qual a intenção do Governo nesse sentido em referência às Ferrovias.

Já na próxima terça feira, Deputado Mauro, até a título de sugestão, se não seria interes-
sante nós já começarmos a agendar os dias para a gente não ter mais nenhuma terça feira 
sem ninguém para ouvir.

Por exemplo, as vexes pode vir alguma sugestão dessas pessoas que desejam ser ouvi-
das em outros dias, mas eu acho interessante e queria até consultar a Assessoria, se é 
possível já no convite, estabelecer a data, para a gente formar um cronograma de trabalho, 
Deputado, para a gente ter uma agenda para no próximo mês a gente poder visitar alguns 
entroncamentos, algumas linhas.

Eu acho que, uma sugestão que eu faço, Deputado Mauro, V. Exa. para fazer os convites, 
pudesse estabelecer o dia, nesses convites estabelecer um cronograma de trabalho.

É uma sugestão que aqui eu deixo.

O SR.– Eu gostaria de....

O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA - PSB – Pela ordem, Deputado.

O SR. VICENTE CÂNDIDO – PT – Isso que eu estou relatando, os membros efetivos gosta-
riam de serem ouvidos sobre esse tema. 

O SR. PRESIDENTE – VICENTE CAMARINHA – PSB – E ficou um pré entendimento de que 
nós faríamos subrelatorias com o próprio deputado Mauro Bragato. Então vamos um crono-
grama de trabalho deputado Vicente Cândido, e a gente aguarda a chegada dos deputados 
que fizeram parte na primeira reunião desta CPI. 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Pela ordem Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE – VICENTE CAMARINHA – PSB – Pela ordem deputado Edson Giriboni. 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Para tentar um entendimento conforme a sugestão do 
deputado Vicente Cândido, nós poderíamos dar continuidade aos itens que constam desta 
pauta, e ao final dessa reunião V.Exa. toma uma decisão de indicar o relator com a presença 
ou não dos deputados do PT, que havia o compromisso desse assunto ser resolvido na ses-
são de hoje. 

O SR. PRESIDENTE – VICENTE CAMARINHA – PSB – Esta presidência gostaria de passar 
a presidência para o nobre deputado Edson Giriboni tendo em vista que eu tenho aqui 
deputado, um requerimento de convite e gostaria de fazê-lo e, no entanto, segundo o Regi-
mento eu tenho que fazê-lo como membro e não como Presidente. Então passo a presidên-
cia a V.Exa. para poder ler os meus requerimentos. 

O SR. PRESIDENTE – EDSON GIRIBONI – PV – Requerimento do nobre deputado Vinicius 
Camarinha: “Requeiro nos termos regimentais sejam convidados para prestar esclareci-
mentos nesta Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar a 
situação do sistema ferroviário do Estado as seguintes autoridades: doutor Egídio Carlos da 
Silva, diretor do Patrimônio Imobiliário da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo; dou-
tor Mauro Guilherme Jardim Arce excelentíssimo secretário de Transportes do Estado de São 
Paulo. A oitiva das autoridades acima é imprescindível para a elucidação de fato relativo ao 
transporte ferroviário neste Estado. Deputado Vinicius Camarinha”. Em discussão. Em vota-
ção, os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. 

A presidência volta ao nobre deputado Vinicius Camarinha. 

O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA – PSB – Obrigado nobre deputado Edson 
Giriboni. 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Pela ordem Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem nobre deputado Edson 
Giriboni. 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Eu gostaria de fazer dos requerimentos verbais e depois 
eu protocolo nesta Comissão. Primeiro um requerimento de informação ao BNDES para que 
o BNDES nos informe quem era o Presidente e o diretor responsáveis pela área de privati-
zação do Banco quando da privatização do Sistema Ferroviário do Estado de São Paulo a ex 
FEPASA, para que nós possamos acompanhar desde o início. 

Eu gostaria também de fazer um outro requerimento, no caso me parece seria um convi-
te à doutora Evangelina A.Pinho gerente regional da Secretaria de Patrimônio da União que 
é o órgão que cuida do patrimônio ferroviário aqui no Estado de São Paulo. Entendo que ela 
pode nos esclarecer muito da situação desse patrimônio que nós estamos aqui como um 
dos objetivos dessa CPI. 

O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA – PSB – Em discussão o requerimento do 
nobre deputado Edson Giriboni. Não havendo oradores inscritos em votação, deputados 
que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento do nobre 
deputado Edson Giriboni. 

O SR. VICENTE CÂNDIDO – PT – Pela ordem Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem nobre deputado Vicente 
Cândido. 

O SR. VICENTE CÂNDIDO – PT – Acabou de chegar o meu comandante chefe deputado 
José Zico Prado, ele que participou dos acordos e vai se pronunciar. 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Eu não participei de acordo nenhum. Na reunião passada 
nós tínhamos um acordo para fechar hoje, e aí eu não tive oportunidade de conversar com o 
deputado Hamilton Pereira que é membro também desta CPI. Então já que nós não fizemos 
fica acordado, vocês indicam o relator. Depois a gente vê o que se pode fazer junto. 

O SR. PRESIDENTE – VICENTE CAMARINHA – PSB – Deputado José Zico Prado eu agra-
deço a V.Exa.. Para esclarecer a V.Exa. nós já fizemos, nós já aprovamos aqui dois requeri-
mentos, um escrito de minha autoria, e outro requerimento verbal do deputado Edson Giri-
boni. Um foi convidando o secretário dos Transportes, e convidando a pessoa responsável 
pelo patrimônio público do Estado de São Paulo. 

E ficou de nós decidirmos deputado José Zico Prado, antes do encerramento, a indicação 
da relatoria. Mesmo sendo uma prerrogativa da presidência eu pedi a sugestão desta CPI 
para um nome, e recebi a indicação do nobre deputado Mauro Bragato com o compromisso 
depois de nós dividirmos essa função em subrelatorias a ser acordado por V.Exas. Então eu 
gostaria de ouvir V.Exa. se há algum óbice da indicação do nobre deputado Mauro Bragato 
para relatoria desta Comissão?

Então esta presidência indica o nobre deputado Mauro Bragato para relatoria desta CPI. 
Não mais havendo a tratar está encerrada a reunião, e convoco esta CPI para a próxima 

reunião para a próxima terça-feira às 11 horas da manhã. Muito obrigado. 

     *       *       *

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - SISTEMA FERROVIÁRIO
(Transcrição realizada pela empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. )

25/08/2009

O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA - PSB – Havendo número regimental decla-
ro aberta a segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato 
número 40/2009 com a finalidade de apurar a atual situação do Sistema Ferroviário do 
Estado.

Digo isso com muito prazer a presença dos nobres Deputados Hamilton Pereira, Davi 
Zaia, Edson Giriboni e Mauro Bragato. 
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da Alto Sorocabana, morava em Presidente Prudente, da Paulista aqui no caso de Marília, 
Tupã, outra da Araraquarense, outro da Mogiana, da Bragantina, então todos nós tínhamos 
na Ferrovia assim, como principal fonte de movimentação e até diria de comunicação por-
que eu lembro que Sorocabana tinha Telégrafo, tinha distribuição de material por caminhão 
quando os trens chegavam à cidade. Então, era uma estrutura extremamente interessante e 
seguramente foi através da Ferrovia que São Paulo conseguiu chegar aonde chegou, econo-
micamente falando.

E o Brasil, menos que São Paulo, mas também com sua importância. Historicamente 
começou como exploração, a coisa vem lá de Barão de Mauá, mas no Século XIX, mais 
modernamente no Século passado, através de entrada de empresas privadas do exterior, 
que deram origem. 

E aqui em São Paulo, em particular, tem-se o primeiro caso de uma Ferrovia Privada e de 
capital nacional, que é o caso da Cia. Paulista de Estrada de Ferro que, quem se lembra, a 
Cia. e quem andou como eu tive essa oportunidade de andar, de viajar, era realmente uma 
coisa espetacular, eu diria que, comparável com o que a gente vê hoje em outros lugares do 
mundo.

Esse modal foi o mais utilizado em São Paulo até meados do século passado. A partir dos 
anos 50 tivemos o início de um processo de estatização do setor e evidentemente eu não 
quero aqui colocar que o processo de quase sucateamento tem a ver com o processo de 
estatização, porque eu entendo que em qualquer um dos dois, possibilidades de exploração 
pode ser feita com sucesso.

A gente sabe de empresas privadas que tiveram insucesso, de empresas estatais tam-
bém, mas os dois casos a gente conhece várias empresas estatais que tem uma participação 
importante, são bastante eficientes.

Na realidade, a partir dos anos 50, eu acho que aí a coisa começou, com evidentemente 
a entrada da indústria automobilística, uma indústria importante no incentivo ao uso do 
caminhão, o desenvolvimento aqui no Estado de São Paulo até início ou meados dos anos 
50, as rodovias pavimentadas eram poucas, a Anhanguera, Anchieta, Caminhos do Mar que 
existe desde 1922.

Mas a partir daí nós tivemos um incentivo muito grande na pavimentação e melhoria de 
várias estradas. Eu sou testemunha que até 1960 quando a gente teve a Escola de Engenha-
ria, eu vinha a São Paulo somente de trem, porque não existia uma estrada que viesse de 
Presidente Prudente diretamente aqui e a viagem era uma verdadeira aventura via rodoviá-
ria.

Então, é aí que começa o processo de sucateamento das Ferrovias e do abandono da 
utilização desse modal. E o motivo era muito simples, era a história de que a Ferrovia é ine-
ficiente, a mercadoria chega atrasada, quando chegam as gôndolas ou os carros de carga, 
para descarregar leva um tempo. Então o processo começa a acontecer aí.

Esse processo (ininteligível) tivemos uma tentativa aqui no Estado de São Paulo de recu-
peração com a construção e a eletrificação da estrada que passa em Casa Branca e foram 
construídas várias subestações e eu lembro que na época eu trabalhava no setor elétrico e 
tive muita interface com isso, dessas subestações de eletrificação.

Posteriormente houve uma decisão de dieserização, ou seja, eu acho que a decisão de 
ser trem a diesel ou a elétrico é uma questão que deve ser discutida quando se não tem, 
mas quando você tem uma infraestrutura já eletrificada, não faz menor sentido sucatear a 
parte elétrica e usar diesel.

Então, aí, a coisa começou a desandar e a partir de 1995, quando os Estados do Brasil, 
não é o caso só de São Paulo, foram chamados lá para discutir sua dívida com o Governo 
Federal e até a dívida externa, porque o Governo Federal terminou assumindo muitos dos 
ônus da dívida externa dos Estados.

E no caso específico de São Paulo, as Ferrovias foram transferidas para o Governo 
Federal. Em função dessa negociação da dívida restou ao Estado um passivo trabalhista 
previdenciário grande e que isso ficou com o Estado, eu diria que, eu não sei bem como é 
que anda essa coisa, eu sei que tem muita gente, de uma Lei lá de 1958, a Lei 4819, que 
garantia aos funcionários das empresas estatais o mesmo, ou seja, a aposentadoria plena e 
que isso de alguma forma é bancado, é custeado pelo Tesouro. Mas evidentemente eu não 
sei a quanto anda esse processo.

A partir do instante que essas Ferrovias, e isso aí não foi só aqui em São Paulo, ocorreu 
no Brasil inteiro, foram transferidas para a União e a partir do instante que foi, em feverei-
ro/95, a Lei de Concessões e a criação das Agências, várias e para cada setor, da ANATEL, da 
ANEEL,  da ANTAC, a Agência Nacional de Transporte é essa que é quem hoje é quem regu-
lamenta, é a Agência Reguladora e Fiscalizadora do Setor de Ferroviário.

E as Ferrovias de São Paulo então, foram concedidas, eu não conheço o processo de con-
cessão que foi realizado, mas eu diria aqui olhando e vendo as coisas eu vejo que a partir 
deste instante houve primeiro, o sucateamento de vários ramais considerados deficitários e 
não houve assim, seguramente, grandes investimentos pela iniciativa privada na exploração 
da Rede já existente.

Até o material rodante eu diria que se a gente der uma olhada vai ver que não evoluiu 
muito nesse período, parece assim uma exploração direta, olha, eu vou explorar os grandes 
eixos, evidentemente eu diria que o transporte de passageiros com exceção do transporte 
nas metrópoles, caso aqui de São Paulo, do Metro, da CPTM, ele inexiste.

Eu diria que dificilmente aquele sonho de sair lá de Panorama e chegar a São Paulo pela 
Paulista ou de Porto Epitácio para São Paulo pela Sorocabana, em termo de passageiro eu 
diria que está muito difícil de se ocorrer. Mas eu acho que é imprescindível e aí eu acho que 
a importância dessa CPI, muito mais saber porque chegamos aqui, é o que devemos fazer 
daqui para frente para mudar essa matriz de transporte que é tão concentrada no setor 
rodoviário.

A partir de que eu assumi essa Secretaria, em janeiro de 2007, algumas ações foram 
encetadas pelo Governo do Estado de São Paulo na área ferroviária e o que aconteceu antes 
dessa data eu não tenho muito idéia porque estava em outras Secretarias que não tinha 
nada a ver com esse assunto. 

Mas um deles é o Ferroanel, e aí vale a pena falar rapidamente a situação do Ferroanel. 
O tramo norte do Ferroanel que ligaria a região de Mogi, Manoel Feio até Campo Limpo, foi 
colocada no PAC, como uma das obras do PAC e que seria financiada parte com recursos 
que no caso é a MRS, uma das Concessionárias que atua aqui no Estado de São Paulo, parte 
financiada com recursos de outorga que provavelmente essa, eu não sei bem o modelo da 
concessão, mas existem outorgas a serem pagas pela Concessionária para o Governo.

Essa outorga seria a participação da iniciativa privada, melhor, não é bem verdade por-
que esse dinheiro vinha para o Governo Federal e eu estou usando muito para, não é muito 
coisa de Governo, era um dinheiro que vinha para o Governo, então é o Governo que está 
pondo e não a iniciativa privada.

E de financiamento, não é? Esse projeto era avaliado lá no início do PAC em um bilhão 
de reais e a iniciativa privada esperava que houvesse uma autorização do BNDES para que 
houvesse um investimento financiado que ela assumiria, quer dizer, o Governo assumiria 
a outorga, transferiria a outorga e a iniciativa privada entraria com esse recurso. Isso seria 
financiado pelo BNDES.

Parece-me que a situação com o BNDES, o BNDES avaliou que no máximo esse pacote 
ele teria condições técnicas, não podemos esquecer esse ponto do Banco. O banco apesar 
de ser estatal e de desenvolvimento ele tem que analisar de forma muito clara para não por 
em risco esses empréstimos. Então, essa é uma característica do Banco e eles, olha, para 
esse projeto, no máximo, podemos financiar 130 milhões, se eu não estou enganado.

O SR.– De optar pela agilidade de em pouco tempo a gente ter nesta CPI duas pessoas 
importantes para esclarecer aí alguma coisa voltada à Ferrovia do Estado de São Paulo, que 
é o próprio Secretário dos Transportes e a Dra. Evangelina que é a responsável pela gestão 
de todo o Patrimônio da Ex Ferrovia, aqui do Estado de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA - PSB – Inclusive nós fizemos, não me lem-
bro, o nobre Deputado fez um requerimento para ouvir a Procuradora responsável pelo 
Patrimônio Público do Estado.

Consulto à assessoria se houve um Requerimento nesse sentido de ouvirmos a Procura-
dora responsável pelo Patrimônio Público do Estado de São Paulo.

Se não me engano, houve um Requerimento, Dr. Egidio Carlos da Silva, Procurador Chefe 
da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário.

Houve alguma comunicação com esta CPI? Então falta ainda esse senhor, Procurador do 
Estado.

Mas eu agradeço à CPI, aos nobres Deputados, eu acho que com esse entusiasmo que V. 
Exas. estão tendo, nós vamos conseguir trazer o quanto antes uma resposta.

Essa presença eu gostaria de registrar, a presença do Deputado Geraldo Vinholi, membro 
dessa CPI, agradecer (ininteligível) próxima terça feira nós ouviremos o Secretário dos Trans-
portes Dr. Mauro Guilherme Jardim Arce e a Sra. Evangelina, Responsável pelo Patrimônio 
Público da União.

E aqui foram feitos diversos Requerimentos para diversas pessoas a respeito das nossas 
Ferrovias no Estado de São Paulo.

Agradeço a vossa presença.
Nada mais havendo a tratar, então, está encerrada a reunião e convoco para a próxima 

terça feira, dia 1º às 11 horas, mais uma reunião da CPI dos Transportes Ferroviários.

O SR.– Muito bem, parabéns!

     *      *      *

COMISSÃO PARALAMENTAR DE INQUÉRITO - SISTEMA FERROVIÁRIO
(Transcrição  realizada  pela empresa  BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA)

01/09/2009

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Havendo número regimental declaro 
aberta a terceira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato núme-
ro 59/2009 com a finalidade de apurar a atual situação do Sistema Ferroviário do Estado.

Com a presença do Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado dos Transportes, Dr. Mauro 
Arce, da Sra. Evangelina Almeida Pinho, Gerente Regional no Estado de São Paulo, do Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão, convidados para prestarem informações acerca 
do objeto desta CPI.

Registro com muito prazer a presença dos nobres Deputados Mauro Arce, Hamilton 
Pereira, Camilo Gava, Mauro Bragato e Davi Zaia.

Essa Presidência solicita à Secretaria que faça a leitura da Ata da reunião anterior. 

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB - Pela ordem, Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Pela ordem, nobre Deputada Célia 
Leão.     

A SRA. CÉLIA LEÃO - PSDB – Só para pedir a dispensa da leitura da Ata da reunião ante-
rior, por ser de conhecimento de todos os pares desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – É regimental o pedido de V. Exa., 
está dispensada a leitura da Ata anterior.

A Presidência convida o nobre Secretário Mauro Arce para que tome assento à Mesa. 
Antes, essa Presidência gostaria de fazer a leitura de alguns Requerimentos para essa 

CPI. Requerimento do nobre Deputado Davi Zaia:
“Requeiro nos termos regimentais desta Casa, que seja convidado o Diretor Presidente 

do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Ferroviárias Paulistas, Sr. Francisco Aparecido 
Felício. Domicílio, bairro, para expor os fatos relevantes desse processo.”

Em votação o Requerimento do nobre Deputado Davi Zaia. Os Deputados que forem 
favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado.

Outro Requerimento do nobre Deputado Edson Giriboni:
“Venho diante de o Presidente comunicar minha impossibilidade de comparecer na reu-

nião da CPI no dia 1º de setembro, devido a um compromisso inadiável. Para tanto indico o 
nobre Deputado Camilo Gava para substituir-me.”

Então, o nobre Deputado Edson Giriboni oficiando o motivo de sua ausência e indicando 
a presença do nobre Deputado Camilo Gava.

Essa Presidência gostaria de consultar V. Exa. e até o nobre Secretário se há interesse de 
nós ouvirmos o Secretário, dele expor das Ferrovias do Estado ou se é interesse de se iniciar 
com as perguntas, Secretário. Se há.

Uma introdução? Então nós passamos a palavra ao Secretário Mauro Arce, para que 
possa fazer a introdução a respeito do tema. Tem a palavra V. Exa, Secretário.

O SR. MAURO ARCE – Obrigado, Sr. Presidente. É uma satisfação muito grande voltar 
aqui à nossa Assembleia Legislativa, nessa CPI das Ferrovias. Acho que o assunto é extrema-
mente importante não só para o Estado de São Paulo, mas para o Brasil.

Eu queria fazer um comentário inicial sobre a Matriz de Transporte no Estado de São 
Paulo, 90% de tudo que é transportado no Estado de São Paulo em termos de mercadorias, 
é transportado por via rodoviária. Essa situação é um pouco diferente do Brasil, mas a 
gente vai ver que não muito, porque no Brasil nós temos, em São Paulo não tem jazidas de 
minério. No Brasil se transporta muito minério de ferrovia, mas do ponto de vista das outras 
mercadorias, praticamente a situação se repete no Brasil em relação ao que ocorre em São 
Paulo.

Nós temos um Plano de Transporte no Estado de São Paulo e se pretende que até 2025 
essa situação se altere e que a gente tenha a participação da rodoviária reduzida. Claro que 
não fechando as estradas, vai até se ampliar as estradas, as rodovias, mas para 67% e com 
a inserção principalmente das ferrovias, da hidrovia, das dutovias.

Seria praticamente inconcebível a gente imaginar o Brasil exportando álcool em grande 
quantidade, transportando de caminhão. Até porque é uma forma cara, demorada e até 
perigosa, não só de acidentes na estrada, mas como é um produto perigoso, acidentes 
com transporte de álcool têm um risco muito grande ao Meio Ambiente, em particular, aos 
Mananciais do Estado e do Brasil.

Infelizmente, e todos os que são da minha geração lembram que São Paulo foi desenvol-
vido a partir das Ferrovias. Cada um de nós dos anos 50/60, moravam numa Ferrovia. Eu era 
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É o Porto mais movimentado da América Latina e a gente, evidente que tem gargalo lá 
embaixo, nós tivemos invasões em algumas estradas e estão precárias, então tem todo um 
trabalho a ser feito que vai de Samaritá que fica em são Vicente até as duas margens do 
Porto, tanto a margem esquerda quanto a margem direita do Porto para que agente consiga 
transportar os produtos de importação e exportação.

Isso vale também para todos os produtos transportados no Estado de São Paulo, segura-
mente a Ferrovia é mais adequada e mais barata para um número muito grande de produ-
tos. Evidentemente outros não, ela não tem a agilidade de um caminhão, mas nada impede 
que você chegue num determinado centro e a partir daí você tenha uma distribuição mais 
rápida.

Basicamente isso que eu queria colocar, dizer que eu acho extremamente importante 
o assunto Ferrovia, eu acho que essa CPI tem uma oportunidade importante de discutir o 
assunto, não quero aqui pautar como vai ser discutida, mas eu diria o seguinte, o futuro da 
Ferrovia e o aumento da sua participação na Matriz de Transportes do Estado de São Paulo, 
teria que ser visto com bastante atenção e que seria um produto extremamente importante, 
saindo daqui desta CPI, em particular da nossa Assembleia Legislativa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – A Presidência e a CPI, Secretário, 
agradecem a V. Exa., a disposição, a explanação, anuncia a presença do Deputado Geraldo 
Vinholi, Deputado Zico Prado, agradece a presença do Secretário Adjunto Silvio Aleixo e 
passa a palavra a V. Exa. caso haja alguma pergunta, alguma dúvida a respeito do tema ou 
a respeito da explanação do nobre Secretário.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Pela ordem, Deputado Mauro Braga-
to.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Eu queria inicialmente, fazer uma saudação especial 
ao Secretário Mauro Arce e dizer que eu tenho a tarefa aqui de relatar e obviamente o rela-
tar significa propor.

Eu registrei aqui uma fala tua, importante, “o que devemos fazer, o que a gente tem que 
pensar.” E aí, nesse particular, Secretário, a gente sabe que historicamente no Brasil, a Fer-
rovia, a partir dos anos 50, ela foi correlegada a um plano bastante secundário, mas antes 
dos anos 50, nós tivemos a presença de capital estrangeiro, nós tivemos aí um episódio na 
História do Brasil, lembrado, até a Imprensa recentemente lembrou, quando na Revolução 
de 24, que São Paulo foi bombardeada pelas Forças Legalistas, a empresa que tinha a con-
cessão, inglesa, (ininteligível) tinha a concessão aqui do transporte do Porto de Santos a São 
Paulo, ela praticamente foi embora e deixou a conta, porque ela não acreditava no futuro 
em função da Guerra Civil que estava sendo travada.

E posteriormente nós tivemos aí umas experiências importantes dos investimentos, vol-
tar para o tempo do Dom Pedro II e a gente vai ver que Dom Pedro foi um grande defensor 
desse transporte no Brasil. Agora, o que eu queria te perguntar, é se nós não teríamos, no 
Estado de São Paulo, condições, e a tua Secretaria poderia colaborar, de a gente trabalhar 
uma proposta pensando no futuro.

Porque eu penso que só vai sair esse interiorzão do Estado, não tem passageiro e tem 
pouco transporte de carga, só vai sair desse abandono na Ferrovia, efetivamente com a 
participação do Governo do Estado. Eu não vejo outra alternativa. A gente tem experiência 
com a América Latina Logística, lá na Região de Prudente. Já fizemos vários atos, inclusive 
chegou ao ponto de acionar o Ministério Público Federal, fazer protesto, mas o avanço é 
muito pouco.

Porque a América Latina Logística prioriza a soja e o trigo paraguaio, que antes era via 
Porto de Presidente Epitácio, ela prioriza hoje o transporte, ou por Maringá, caminhões, Pre-
sidente Epitácio – Maringá, ou mesmo Pernandárias, Maringá e Rede Ferroviária e o Porto 
de Paranaguá, ou mesmo São Francisco.

Então, o que eu lhe queria perguntar se não há condições da gente começar a pensar um 
pouco isso, correto? E aí, eu tenho defendido se não há condição da gente pensar em uma 
proposta de reestatizar esses ramais no Estado de São Paulo. Porque se não tiver, no meu 
entender a presença do Poder Público Estadual, eu não vejo futuro. Porque, como nós vamos 
ter um trem de Prudente para São Paulo, passageiro ou mesmo de carga, nos marcos que 
estamos verificando, nós estamos vendo lá, não é?

Não estou, mesmo Panorama e mesmo também Araçatuba, Santa Fé, quer dizer, não é 
isso? Então, eu queria dizer, qual a possibilidade da gente pensar isso? Dentro daquilo que o 
senhor falou, nós temos que pensar num plano futuro.

O SR. HAMILTON PEREIRA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – É só passar a palavra, o Sr. Prefere 
indagar várias perguntas e responder todas ou. Então, responder a pergunta do Mauro e 
depois eu passo a palavra para o Deputado Hamilton Pereira.

O SR. MAURO ARCE – Na verdade, Deputado, a gente entende que a coisa da Ferrovia, 
ela é como estrada. Eu tinha aqui a Dutra e nós construímos paralelo à Dutra a Ayrton 
Senna, a Carvalho Pinto. Então não existe essa preocupação, não existe um dono, mas eu 
diria que no caso do Estado de São Paulo, que nós temos seis mil quilômetros de Ferrovia, 
temos um acervo patrimonial imenso, seria completamente inviável imaginar que a gente 
vai investir em rodovias e ferrovias paralelas às que já existem, não é?

A própria constituição da nossa Agência Regulatória, ela não fala nada da Ferrovia pelo 
que eu conheço. A gente cuida lá da parte das concessões, problemas dos ônibus intermuni-
cipais, mas não se fala nada da, e a coisa é muito colocada assim: “não, esse é um proble-
ma federal. É um problema da ANTT, etc.”

Eu acho que tem que haver um entendimento cada vez maior, porque eu pessoalmente 
entendo que há continuação dessa matriz como ela é constituída hoje, é extremamente 
negativa, encarecedora e daqui a pouco a gente tem o curso São Paulo, não é? Porque tem 
que transportar tudo de caminhão.

Existe, eu não imagino, olha mais uma descida para Santos, mas uma chegada de estra-
da chegando aqui em São Paulo, é quer dizer, aonde nós vamos por a chagada dela, dessa 
estrada? Quer dizer, hoje já tem o Rodoanel que a gente está procurando desatar o nó ou 
afrouxar o nó, tornar o nó maior, assim, mais frouxo. Mas de qualquer forma, eu acho que é 
um assunto que deve ser pensado.

Alguns ramais, a discussão é que é muito complicada com essas empresas porque elas 
olham muito o interesse comercial puramente, não é? E o Estado não tem nenhuma condi-
ção a não ser politicamente de agir, achar uma forma, uma possibilidade, Deputado, é uma 
coisa que foi feita lá, quando a gente criou a antiga Comissão de Serviços Públicos de Ener-
gia, a gente fez um convênio com a ANEEL e a ANEEL delegou a esta Comissão autoridade 
para no Estado de São Paulo, contribuir.

É uma idéia, mas eu acho que esse assunto tem que ser bastante discutido e deve ser 
sem dúvida nenhuma um ponto a ser enfocado por esta CPI.

Então, esse assunto do Ferroanel Norte, só para lembrar, 20% de toda mercadoria que 
vai para o Porto de Santos, vai por via ferroviária e em geral, essa mercadoria passa aqui 
pertinho, na Estação da Luz, porque é o único lugar que passa do leste para o oeste e do 
oeste para o leste e, portanto, disputa espaço com os trens metropolitanos, trens de carga, 
inclusive isso é um assunto complicado, a gente tem uma Secretaria, a Secretaria dos Trans-
portes Metropolitanos que cuida disso, mas o transporte de carga e o transporte de passa-
geiros, quando você quer chegar a transformar essas ferrovias em Metro, ela é incompatível 
pelo espaço que se tem que deixar.

Outro dia eu fui à Estação Leopoldina, antiga Sorocabana, tem um buraco entre a plata-
forma e o trem de passageiro, que precisa tomar cuidado para não cair ali, por quê? Por que 
passa o trem de carga. E os dois são incompatíveis, não se consegue a mesma freqüência, 
a mesma velocidade. E o que está acontecendo? O que é natural que aconteça, os passa-
geiros estão sendo privilegiados e as cargas estão sendo transportadas entre uma hora da 
manhã e cinco horas da manhã, só de madrugada.

Isso é um problema muito sério que seria resolvido pelo Ferroanel Norte, poderia ser, em 
nossa opinião e o Governo do Estado melhor resolvido com o Ferroanel Sul, porque com 
o Ferroanel Sul a gente liga duas ferrovias, uma da MRS e outra da ALL. Ligando então, a 
descida de Santos ali na Região de Paranapiacaba e Rio Grande da Serra à Evangelista de 
Souza, aqui já, muito perto de Parelheiros.

E essa ferrovia aí, eu não sou ferroviário, mas eu sou, de tanto andar de trem eu acho 
um transporte fantástico e eu tive oportunidade logo no início da minha gestão, visitar essa 
estrada. Essa estrada foi construída por brasileiros, pessoal da Sorocabana, lá nos anos 30, é 
uma ferrovia de dupla linha com terceiro trilho, para bitola larga, bitola estreita.

As pessoas tinham uma cabeça muito privilegiada, daquela ocasião, e construíram uma 
hidroelétrica para suprir de energia essa estrada. Isso em 1937. Eu fui visitar o que resta, 
as ruínas desta hidroelétrica e é impressionante como chegar lá. Primeiro me enganaram, 
falaram que era 800 metros da linha do trem e eram seis quilômetros mata adentro, mas 
vale a pena porque foi uma aposta, existiam na época alguns engenheiros nacionalistas que 
tinham um problema muito sério. Porque que todos os aproveitamentos hidroelétricos na 
Serra do Mar eram da Light, do chamado naquela ocasião, o povo canadense.

E essas pessoas, naquela ocasião construíram essa estrada, que para vocês terem uma 
idéia, não tem nenhum mecanismo de breque, funciona com, você desce a 60 km por hora. 
Eu fui em um pequeno carro daquele de inspeção de linha, chegou uma hora que eu quase 
pedi, olha, diminui esse negócio senão vai descarrilar.

Mas o que é pior disso, eu acho, é que as estradas de ferro hoje têm 85% de ociosidade. 
Quando você está transportando carga para o Porto de Santos por rodovia, criando alguns 
problemas como, por exemplo, olha, caminhões chegam, o navio não chegou aí precisa 
fazer um estacionamento, aí se constrói um estacionamento para quatro mil caminhões lá 
em Cubatão.

Se a gente pegar um Porto assim, o Porto de Cingapura, talvez o segundo maior porto, 
de maior movimento no mundo, se eu construir lá em Cingapura um estacionamento para 
quatro mil caminhões, tem que tirar todo mundo da ilha porque não cabe a população da 
ilha com esse estacionamento.

Então é uma distorção, não é? Eu não posso imaginar o Porto de Santos que transportou 
o ano passado 80 milhões de toneladas, movimentou 80 milhões de toneladas entre o que 
chegou e o que saiu, chegar a 200 milhões, em cima de caminhão. Nós temos que aumentar 
a participação da Ferrovia.

O Ferroanel Sul foi discutido, eu acho que um dos motivos, eu imagino, é que o Ferroanel 
Norte ligava a MRS a MRS e o Ferroanel Sul ligava MRS à outra empresa, aí as coisas não 
caminharam e hoje, isso é um assunto que eu não sei em que pé está se tem em comum um 
projeto viável, porque precisa haver uma segregação das linhas de passageiros das linhas 
de trem. Existe espaço para isso e o problema é um afunilamento no centro da cidade.

Então, tanto a linha sul, aquela que vem do Rio Grande da Serra e que vem para o 
Centro de São Paulo, para a Estação da Luz, quanto a leste que vem lá de Manoel Feio em 
direção ao Centro e a outra de Sorocabana, elas passam pelo Centro da Cidade. E aí surgiu 
uma possibilidade da construção de um Projeto chamado Mergulhão, porque você tem que 
mergulhar para poder passar por debaixo, não passa debaixo da Estação da Luz, mas passa 
ali na Rua Mauá. Esse projeto está sendo estudado e trabalhado pela Secretaria dos Trans-
portes Metropolitanos e o Secretário Portela tem muito mais informações. 

Então o Ferroanel Sul era uma oportunidade interessante até porque a gente estava, está 
construindo o Rodoanel e se poderia fazer, sei lá, 90% do percurso paralelo ao Rodoanel, 
então seria uma oportunidade interessante. O assunto foi discutido inclusive com a partici-
pação do Governador, Presidente da República e não se chegou a uma, mas evidentemente, 
eu acho que é um projeto extremamente interessante, importante.

Fizemos algumas tentativas aí, por exemplo, de alguns ramais, de voltar com alguns 
ramais, por exemplo, o Ramal de Piracicaba. Hoje, vocês sabem, tem uma grande fábrica de 
equipamentos de tratores, motos niveladoras e com exportação muito grande e esse mate-
rial passa de caminhão e são, acho que, 36 km.

Iniciamos uma negociação com a Ferrovia para que esse ramal fosse retomado, rea-
tivado, tinha um investimento previsto aí de pouco mais de 30 milhões, mas a coisa não 
avançou. Esse assunto é tocado pela Secretaria de Desenvolvimento, então o Ramal de 
Piracicaba.

Outro ramal que eu acho que seria extremante importante, hoje o Vale do Ribeira, depois 
do Vale do Paraíba, o segundo maior produtor de areia para construção civil e para todas as 
aplicações de areia aqui em São Paulo. Bom, o transporte dessa areia lá do Vale do Ribeira 
até São Paulo, encarece o valor através do transporte de caminhão praticamente em três 
vezes. Você tem um ramal que vai de Apiaí à Samaritá.

Samaritá é na área continental de São Vicente ou de Santos, mas é Município de São 
Vicente e que é aonde chega exatamente essa Ferrovia Sorocabana que eu me referi. E 
evidentemente se isso fosse transportado por Ferrovia e subindo a Serra pela Sorocaba-
na, poderia aumentar o transporte, quer dizer, hoje, por exemplo, na subida a única carga 
transportada lá é trigo. De baixo para cima. Então, essa seria uma carga assim, quase como 
aproveitar o espaço ocioso da Ferrovia. 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Pois não.

O SR. – Senhor Secretário, o Sr. Mencionou, se eu ouvi bem, que o transporte feito por 
rodovia custaria três vezes mais do que o feito pela ferrovia.

O SR. MAURO ARCE – Não, é o seguinte, a areia custa “x” lá onde ela é minerada e o 
transporte encarece esse, então, o transporte termina sendo mais caro do que o próprio pro-
duto. Não é a questão da... Há uma diferença grande entre o custo da Ferrovia, o custo da 
Hidrovia e o custo da Rodovia, mas não é isso que eu estou me referindo. Eu digo, a infor-
mação que eu tenho é de que se poderia chegar mais barato a areia aqui em São Paulo. Ou 
de alguma forma, pagar mais pela areia lá no Vale do Ribeira. Então, o Ramal de Samaritá é 
isso. 

Eu já falei sobre a utilização da descida da Sorocabana, o que eu acho que é fundamen-
tal para o transporte de carga e principalmente para garantir que o Porto de Santos chegue 
a 200 milhões de toneladas, o que seria extremamente importante. 
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na época da concessão das Ferrovias, da entrega do patrimônio para o Governo Federal que 
foi, até hoje a gente não sabe como é que foi feito isso. Aonde foi? Teve os Hortos que estão 
abandonados, os Hortos que estão uns passados para o ITESP, outros estão abandonados, 
as Estações, o Governo Federal não desenvolveu um projeto aqui para a Região Sul na ques-
tão da Ferrovia porque o Estado de São Paulo tem grandes malhas rodoviárias.

Então o primeiro passo seria se é interessante, importante para o Estado de São Paulo 
a Ferrovia, acho que aí nós termos condições de fazer um debate aqui e para onde a gente 
vai. O que nós queremos? Queremos mesmo, o Estado está disposto a fazer parceria, por-
que nós podemos chamar o Governo Federal, olha, precisa disso, a importância para fazer 
toda essa chegada aqui em São Paulo da Ferrovia.

Porque, o que a gente tem assistido, ontem mesmo teve um acidente grande aqui em 
São Paulo do transporte de carga e para a gente fazer isso, a gente precisa saber qual é o 
custo hoje da Ferrovia. O custo, que já se tem hoje uma malha ferroviária, 6000 km, a recu-
peração disso custa quanto? Quanto que o Governo Federal tem que entrar, quanto que o 
Governo do Estado tem que entrar e quanto que a iniciativa privada, porque eles são os res-
ponsáveis por tudo isso e eles que vão lucrar com isso. Então precisa fazer uma divisão aí.

Quanto à questão ali do, e o Sr. citou bem o exemplo da areia, fica muito mais cara, a 
areia sempre foi mais cara o transporte do que a areia. A areia sai quase de graça. Então, eu 
queria colocar aqui a primeira pergunta para eu desenvolver todo o raciocínio seria, o Esta-
do tem interesse, quanto vai colocar de recurso nisso, qual o projeto, por onde nós vamos 
começar para mostrar para o povo do Estado de São Paulo que a Ferrovia vai dar certo? 
Para ela passar dos 40 para 80, 60 km/h, eu acho que pensar que nós vamos tirar o cami-
nhão da rodovia é muito difícil, hoje isso, até na Europa mesmo com toda aquela malha 
ferroviária que tem lá, ainda a rodovia tem muito caminhão.

Então eu queria primeiro fazer essa pergunta, para depois eu...

O SR. MAURO ARCE – O Governo do Estado criou uma Secretaria de Desenvolvimento 
que entre outros assuntos, está lá cuidando dos dutos, mas da Ferrovia tem uma equipe 
que estudou o assunto, então eu diria que do ponto de vista estratégico é extremamente 
importante o transporte ferroviário, não para fechar estrada como eu falei no início, o Sr. 
não estava aqui, mas para fazer o crescimento do transporte em outros modais que não o 
modal rodoviário.

Evidentemente a gente sabe que o modal rodoviário continuará sendo preponderantes, 
67% eu acho que é um número adequado, o que é totalmente fora de propósito é 90% de 
rodoviário, isso sem sombra de dúvida não é adequado.

Então o Estado, do ponto de vista mais prático, está envolvido com o Programa Ferroanel 
e se dispôs a colocar investimento, mas existe um plano sim e uma Secretaria que cuida 
dessa parte estratégica que é a Secretaria de Desenvolvimento, que inclusive, logo ao ser 
criada, o Secretário era o Vice-Governador, em função da importância que ela tem na defini-
ção desse tipo de política para o Estado de São Paulo.

E que são políticas, algumas coisas podem ser feitas em curto prazo, mas muita coisa no 
médio e longo prazo, eu diria, não sei se o Senhor. já estava aqui quando eu falei que não 
imagino a gente vindo mais de Presidente Prudente de trem, mas a carga sim, e hoje tem 
comboios aí que levam 20 minutos para passar na sua frente, de tantos vagões que existem.

Então, eu acho que para transporte de carga é essencial e acho que São Paulo tem uma 
vantagem que é ter essa Rede, se não em condições adequadas, mas é muito difícil qual-
quer lugar ter espaço que nós já temos para melhorar essas vias e eu entendo que a forma 
mais adequada, o Senhor colocou, é com a participação do Estado, o ente Estado, Governo 
Federal e da iniciativa privada.

Eu acho que essa é uma boa equação e eu espero e continuo a disposição, acho que vai 
ser ouvido o Sr. Secretário do Desenvolvimento, Secretário de Transporte Metropolitano que 
tem uma interface muito grande, mas eu continuo lá à disposição e eu acho que essa é uma 
política de transporte ferroviário, seria uma coisa extremamente importante para sair desta 
Casa e  desta CPI particular. 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Eu não abandonei a idéia de ir lá para Santa Fé do Sul de 
trem, eu gostaria muito de ir. O Bragato não quer ir mais.

Como eu quero ir para Santa Fé, eu acho que ter uma, porque precisa saber, Secretário, 
se o Estado está disponível, porque aí dá para chamar as Secretarias envolvidas para junto 
com a CPI, fazer uma proposta. Eu acho que o Senhor se colocou à disposição, colocou o 
Secretário de Transporte Metropolitano também

O SR. MAURO ARCE – Eu não coloquei à disposição, eu acho que ele deveria ser convida-
do e com certeza viria.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Nós, com certeza ele virá, e vai falar do Ferroanel que 
para nós é muito importante, e também a questão dos Secretários, se o Estado esta com 
esta disposição, tem interesse em fazer, eu acho que aí a CPI tem condições, e chama o 
Governo Federal, e várias outras envolvidas para que a gente possa fazer uma proposta em  
que o Estado esteja envolvido. 

Porque também se a gente aqui discutir tudo isso, e depois, chega à esfera do Governo 
que é o que tem que tomar a iniciativa de falar, olha o recurso está aqui, o Governo Federal 
também tem o recurso de fazer as transações, acho que aí a gente perde o foco, e não vale 
a pena estar na CPI todo dia. 

Então eu gostaria, e agradeço a presença do Senhor aqui, primeiro por ter colocado a 
posição e nós vamos precisar mesmo, se a CPI está disposta a fazer tudo isso, a chamar, a 
convidar esses Secretários para vir para cá, a segunda, é a gente fazer esta também com o 
Governo Federal, com as esferas do Governo Federal. 

E saber, como é que está a Ferrovia hoje, ter um diagnóstico claro de como está a situ-
ação da Ferrovia aqui no Estado, porque do meu ponto de vista está a zero, se quando o 
Governo do Estado fez a concessão estava ruim e eu acho que não melhorou em nada. Acho 
que a concessionária não aplicou nenhum tostão, só usou o que tinha e o resto deixou dete-
riorar, então, nós precisamos fazer essa e aí o Estado, ter aqui na Comissão, Presidente, um 
levantamento das Acessórias nossas, para estudar um pouco essa concessão, qual a obriga-
ção da Concessionária, porque ela

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Inclusive, Deputado, nós já pedimos 
em Requerimento votado na semana passada, a cópia do contrato de concessão para nós 
estudarmos as obrigações das Concessionárias.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Mas aí a gente precisa ter uma acessoria porque para ler 
aquele calhamaço que eu vi na época não é tão fácil. Então eu queria fazer essa proposta e 
agradecer a presença do Senhor, dos assessores da Secretaria que estão aqui. Muito obriga-
do.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Vou pedir auxílio à Procuradoria que 
gentilmente nos auxilia, Deputado Zico, para nos auxiliar nessa investigação. Eu agradeço 
ao Deputado José Zico Prado, próximo orador inscrito é o Deputado Geraldo Vinholi.

A SRA. CELIA LEÃO – PSDB – Eu não estava inscrita antes, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – A palavra ao nobre Deputado Hamil-
ton Pereira.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Olha Secretário, num determinado momento da fala do 
Senhor, o Senhor falou sobre o, o Sr. não conhece o processo de concessão da Ferrovia do 
Estado de São Paulo.

O SR. MAURO ARCE – Eu não conheço como Governo Federal participava nesse momen-
to, da forma como o Governo Federal fez a concessão.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Exatamente. Foi assim que eu entendi também. O 
Sr. disse também que 90% hoje, do transporte é feito pela modalidade rodoviária e que a 
intenção de se aumentar o transporte pelas Ferrovias ao ponto desta diminuir o uso das 
rodovias, em vez de 90% pelo menos para 67%, pelo que entendi haveria um investimento 
no sentido se reativar a Ferrovia, fazer com que esta transporte também em paralelo coma 
modalidade rodoviária.

Porque que o Estado de São Paulo, esse interesse, ou essa visão da importância da 
modalidade ferroviária é apenas de V. Sa. ou esta é uma visão estratégica do Estado, do 
Governo do Estado de São Paulo? Será feito investimento para isso? Porque, me parece que 
o Estado não cuida do seu patrimônio como deveria. Nós não temos aqui um Departamen-
to, por exemplo, que se preocupe, se debruce sobra a questão do transporte da modalidade 
ferroviária do Estado de São Paulo, e ainda nós temos uma informação aqui que o estado 
dos trilhos da Rede que atualmente pertence à CPTM, não era da Secretaria de V. Sa., mas 
de Colônia Evangelista de Souza, foram roubados, quer dizer, o Estado não cuida do seu 
patrimônio.

Eu gostaria que o Sr. falasse um pouquinho mais sobre a sua visão estratégica, ou da 
Ferrovia, como um transporte, uma modalidade estratégica para o desenvolvimento de São 
Paulo. E se há intenção do Governo do Estado de São Paulo de fazer também, investimento 
nessa modalidade de transporte. 

O SR. MAURO ARCE – Olha, no caso da atual gestão, o Governo do Estado se colocou 
para fazer parte dos investimentos do Ferroanel Sul, por exemplo. Isso foi discutido, o Esta-
do provavelmente, eu não tenho informação, mas poderia ou vai participar do tal Projeto 
Mergulhão, não sei em que pé está esta situação porque afeta diretamente a Secretaria de 
Transportes Metropolitanos e o Secretário Portela tem as informações.

Com relação aos trilhos, aí enfim, aí por acaso eu conheço, eu estive lá, foi feito um 
ramal que ia de Santo Amaro até Evangelista de Souza, lá na Região de Parelheiros, pelo 
que consta, nunca teve trilho, isso nunca foi usado. Lembrar que aquele lugar está a 50 km 
do Centro de São Paulo e nunca foi usado.

Quando nós, agora, na hora de estudar o Ferroanel Sul, é que nós entendemos o seguin-
te, extremamente interessante, porque essa Ferrovia que nunca foi utilizada segundo cons-
ta, ela cruza o Rodoanel, então ela poderia ser usada para ligar, seria um trecho importante 
porque já tem um aterro enorme, foi feito numa época, acho que se fosse construído aquele 
aterro hoje, o Meio Ambiente não deixaria, mas está lá o aterro, pode ser aproveitado e 
nesse Projeto do Ferroanel Sul nós verificamos a possibilidade de usar esse trecho.

Agora, essa coisa do, por exemplo, deve estar lá ainda, vale a pena uma visita da CPI e 
dos Deputados lá nessa estrada a que estou me referindo. Lá em Evangelista de Souza, é 
uma estação cravada na Serra do Mar, um lugar muito bonito e está cheio de vagões. Eu 
tirei até uma fotografia porque eu fiquei, o vagão está cheio de mato, de flor lá dentro. Está 
abandonado, quem conhece sabe disso.

Aí, eu conversando com o pessoal da, falei porque não tira esses vagões, vende para 
sucata, eles estão totalmente destruídos, até porque eles impedem a livre movimentação 
das manobras lá. Aí falaram, não, esse aí não é da época da ALL, isso aí é patrimônio da 
União e nós somos só fiel depositário.

Então, tem problemas muito sérios e que evidentemente essa coisa de falar, olha isso aí 
é um problema federal, acho que é problema de todos nós. Nós temos que apontar isso e 
buscar as soluções e é o que a gente está procurando fazer.

No caso específico do Ferroanel Sul, o Estado se comprometeu a investir algo como 500 
milhões de reais para fazer esse, evidentemente teria a participação da iniciativa privada e 
do Governo Federal.

E nesse Projeto do Mergulhão, eu não sei qual seria a participação, mas tem uma partici-
pação grande do Estado.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Então, o Sr. acha que há uma visão estratégica do Esta-
do em relação à Ferrovia?

O SR. MAURO ARCE – Há uma visão da importância, sem dúvida, porque faz parte do 
nosso plano de desenvolvimento do transporte de São Paulo. Dos terminais de logística. Por-
que Terminal de Logística que só tem um modal não é mais logística é só rodoviário.

A SRA. CELIA LEÃO – PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Pela ordem, Deputada Célia Leão. É 
só a Sra. que deseja fazer pergunta?

A SRA. CELIA LEÃO – PSDB – É.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Posso inscrever a Sra. na sequencia?  
Nós temos o nobre Deputado José Zico Prado que se inscreveu e eu já inscrevo a senhora. 
Então, tem a palavra o nobre Deputado José Zico Prado.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Primeiro cumprimentar o Secretário Mauro Arce, agrade-
cer pela presença aqui na CPI, pedir desculpas do atraso porque eu estava em outra ativida-
de que não consegui desmarcar. Cumprimentar os assessores da Secretaria, que estão todos 
aqui e dizer, Secretário, que esta CPI é uma questão que, primeiro tem que ter convicção de 
que a Ferrovia é importante para o Estado de São Paulo e ela compensa.

Porque, o que a gente vê é que a Ferrovia hoje, a ninguém interessa porque não compen-
sa. Para que fazer Ferrovia? Para andar, você por uns ovos lá em Presidente Prudente e já 
chega aqui nascendo os pintinhos. Porque é tanto tempo, a quilometragem, qual é a média 
de quilometragem hoje no Estado? Entre 25, 30, 40 km/h, isso é um absurdo num país da 
dimensão do Brasil, o tamanho do Estado de São Paulo a gente pensar numa Ferrovia com 
esta velocidade.

Então, a primeira pergunta que eu faço é, o Estado tem interesse em retomar essa 
questão da Ferrovia no Estado? Se tem interesse, por onde nós vamos começar? Porque aí, 
Deputado Mauro Bragato, nós vamos direcionar para onde a gente vai querer ir, que tipo de 
relatório nós vamos fazer? E que nós vamos votar aqui, se aprova ou não? Então, para onde 
nós vamos interessa ter a Ferrovia no Estado? O Ferroanel é importante para tirar do Brás 
que não cabe nem, ali não cabe mais nada, tem que tirar, ali não dá para passar. Tem que 
sair por fora, tem que ter o Ferroanel.

Então esta é uma questão que a gente precisa ter, se o Estado está interessado nisso, 
porque foi traumático, eu estava aqui na época, o Deputado Mauro Bragato também estava, 
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ou faz diretamente, o que nem sempre tem recursos para isso e até as prioridades são 
diferentes, ou ele faz através de concessão, e todo serviço público concessionado tem obri-
gatoriamente Agências Reguladoras de grande competência e muito fortes, para garantir os 
direitos dos investidores e dos usuários sejam eles, transportadores de carga ou passageiros. 

É por aí, ou o Estado, e quando eu falo o ente Estado eu falo, faz diretamente, é  outra 
forma, eu diria que hoje é muito difícil porque os recursos, porque tem essa história, não, 
porque o Tesouro paga, o Tesouro somos nós mesmos que pagamos impostos e quando 
acontece alguma coisa, a gente tem um pouco de criatividade para fazer, criar as condições 
que terceiros possam participar atingindo o mesmo objetivo que é o barateamento do 
transporte de alguma forma não é? O transporte caro é aquele que não existe não é? É a 
impossibilidade de uma carga chegar ao porto ou atrasar uma exportação, coisas desse tipo.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – O próximo Deputado inscrito, Depu-
tado Geraldo Vinholi.

O SR. GERALDO VINHOLI – PDT – Senhor Presidente, caros Deputados, Secretário Mauro 
Arce, é uma satisfação tê-lo aqui, sua equipe, o Silvio.

Quando a gente vai ficando por ultimo, começa a repetir um pouquinho, eu fiquei feliz 
aqui, Presidente Camarinha, em ver que a minha possibilidade eleitoral aumentou um pou-
quinho a partir do momento em que o Bragatto e o Zico Prado vão de trem e enquanto isso, 
eu já fiz umas três cidades de carro.

(Risos)
Essa questão, agente acompanha a tantos anos, tantos discursos. O próprio Governo 

Federal do Presidente Lula, quantas vezes defendia a Ferrovia, e, nós lutamos para que aqui-
lo que começou no Governo Sarney, Há poucos dias vimos nos Jornais, àquilo que começou 
com o Exercito executando, quase mil quilômetros já sendo impossibilitados de uso, por 
falta de manutenção e assim por diante. 

Essa política nacional aqui em São Paulo, devido ao grande centro produtor, é lógico que 
começa a se refletir de uma forma mais transparente. O que foi colocado aqui pelo Secretá-
rio, na Região Metropolitana da Cidade de São Paulo, a competição entre o trem de carga e 
o trem de passageiros, ela se reflete também a inúmeras cidades do interior. 

Um trem que demora 15 minutos para atravessar uma cidade, você imagina o problema 
que começa criar no transito da cidade, o que custa isso. Aqui em São Paulo na capital, eu 
participei da primeira Diretoria da CPTM quando houve a junção da FEPASA com a CPTU e 
naquela oportunidade se investia para criar um transporte alternativo ao Metro, moderni-
zando, e hoje o transporta se eu não me engano quase dois milhões de passageiros, o que 
salvou. 

E veja a importância disso na medida em que falta METRÔ em uma cidade como São 
Paulo, a minha pergunta, até por desconhecimento Secretário é, está certo que a regula-
mentação disso esta muito mais a nível do Governo Federal, mas se tratando do Governo 
do Estado de São Paulo e mais que isso, o que a gente nota é que há uma priorização das 
ferrovias do transporte de cargas, de ferrovias que vem de outros Estados, de áreas produto-
ras e que levam ao porto para exportação, no entanto, nós temos verdadeiros gargalos aqui 
que precisam ser enfrentados como por exemplo o nosso CEASA que recebe m,ilhares de 
caminhões por dia e essa produção do Estado de São Paulo poderia muito bem vir de trem 
na medida que nós temos aí distancias de 800 quilômetros, mil quilômetros, enfim. 

O Senhor disse aqui que há uma preocupação do Governo, e há gente pensando nisso, 
mas a minha dúvida é, nós temos uma estrutura técnica pensando realmente sabe? Nós 
notamos que a ARTESP tem uma estrutura que funciona, que têm profissionais pensando, 
decidindo, na questão rodoviária, seja de passageiros de transporte publico como transporte 
rodoviário de cargas. 

Nós temos essa questão de ferrovias em uma área de estratégia, pensando realmente, 
definindo, levando esse plano e brigando com o Governo Federal, no sentido de conseguir 
implementar aqui uma política adequada, ou nós estamos também levando meio que de 
barriga como é no nosso país como um todo? Minha dúvida é com relação a isso.

O SR. MAURO ARCE – Bom, como eu falei, existe uma Secretaria de Desenvolvimento 
Regional que faz a coordenação desse trabalho, a gente tem tido várias reuniões com o 
Governo Federal, incluindo ainda aí o Presidente da República, o pessoal do Ministério dos 
Transportes, da ANTT que é a Agência Reguladora. 

Até eu falei até da possibilidade de você ampliar a nossa Agência Reguladora de Trans-
porte Rodoviário e de passageiro por ônibus não é? E que poderia eventualmente até fazer 
uma coisa que funcionou lá no inicio de 1998, quando foi criado o Serviço Público de Ener-
gia, em um convenio com a ANEEL. 

A ANEEL delegou uma série de assuntos que eram tratados aqui, até porque, se alguém 
tiver um problema com alguma das concessionárias aqui, não tem que ir lá a Brasília para 
discutir o assunto, então teria uma Agência. 

Agora, para que isso ocorra tem que haver um plano não é? Não adianta, nós termos 
uma Agência se eu não tiver um plano, e esse plano tem que existir, o Governo tem quês 
estar empenhado nisso, até porque o diagnóstico do Governo é muito claro, olha 90% do 
transporte rodoviário, não é adequado, precisamos reduzir a participação e aumentar a dos 
outros modais, é esse o ponto. 

E eu acho que essa oportunidade aqui na Assembleia é extremamente importante, para 
envolver não só o Governo e o Poder Executivo, mas também o Poder Legislativo nessa 
discussão. E cada um de nós viemos, o Senhor veio lá da Araraquarense, o outro veio da 
Sorocabana, todos nós temos um conhecimento muito importante da Ferrovia em particular 
e hoje eu diria, principalmente focado ao transporte, sem contrariar o Deputado Zico Prado, 
mas principalmente o transporte de carro.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Obrigado Deputado Geraldo Vinholi, 
Próximo Deputado inscrito, Deputado Davi Zaia. 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Eu queria cumprimentar o Secretário pela sua exposição, o 
Secretário Adjunto, Silvio Aleixo, aqui também presente, e dizer da importância dessa discus-
são. O Presidente nos passou algumas fotos aqui agora que ilustram aí um pouco como é 
que se encontra a situação tanto da malha como de trens, de vagões que são abandonados 
aí pelo Estado de São Paulo em vários locais. 

A foto que estava no primeiro lugar aí é uma foto de uma cabine lá de Cordeirópolis, 
minha cidade lá, e que de fato está tudo abandonado lá. Um dos prédios foi, há poucos 
anos agora reformado virou um teatro, que era uma Casa de Máquinas que tinha lá, e o 
esforço das Prefeituras para recuperar inclusive todo esse patrimônio que se destinava às 
Ferrovias, hoje é um esforço muito forte porque há inclusive, uma dificuldade em saber com 
quem conversa para poder dar encaminhamentos e destinação adequada. 

O Senhor já falou sobre vários assuntos que eu gostaria de perguntar, mas há uma ques-
tão que salta aos olhos, o Senhor falou de várias iniciativas que o Governo tem Ferroanel, 
o Ramal de Piracicaba, a questão do Vale do Ribeira, e andando aí pelo Estado a gente vê 
uma série de iniciativas que ao longo do tempo foram sendo tomadas e o que vai sobrando, 
são alguns esqueletos, sabemos que temos um ramal aqui de 50 quilômetros que talvez 
nunca tenha sido usado, se a gente esta indo ali para Cordeirópolis, passando pela Ban-
deirantes, do lado esquerdo quando está quase chegando no fim da Bandeirantes, a gente 
vê uma longa estrutura lá, que é um viaduto que foi feito, que era para passar o trem ali e 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – O Deputado Geraldo Vinholi fez 
aquela cartinha, se o Deputado Geraldo Vinholi me permitir, eu gostaria de

O SR. GERALDO VINHOLI – PDT – Não há problema.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Então, com a palavra a Deputada 
Célia Leão.

A SRA. CELIA LEÃO – PSDB – Obrigada, Deputado. É porque eu tenho uma reunião logo 
após e talvez eu tenha que me retirar se a nossa CPI ainda se alongar mais um pouco, é por 
isso que eu pedi e V. Exa. gentilmente me cedeu.

Na verdade eu queria comentar, Secretário Mauro Arce, agradecer mais uma vez a vinda 
do Secretário a essa Casa, que, aliás, tem sido recorrente, todas as vezes que convidado é, 
vem a esta Casa, queria cumprimentar as Assessorias da Secretaria também, e também ao 
Secretário Adjunto Dr. Silvio Aleixo, que muito nos honra com sua presença.

Parte do que eu iria falar, Secretário, o Deputado Zico Prado e outros companheiros já 
fizeram suas colocações, mas eu queria aqui, obviamente com o intuito único de agregar, 
de somar e de pensarmos juntos, o papel final dessa CPI, quer dizer, para que propostas 
e aonde vamos chegar, eu estou falando um pouco da história da Ferrovia, eu me coloco 
num pedacinho dessa história, eu era menina quando os trens naquela época, se eu posso 
chamar assim de alta velocidade, percorriam esse estado, o que não é já uma verdade para 
o Deputado Camarinha que, obviamente não fazia parte ainda deste mundo, jovem Parla-
mentar que é.

Mas eu penso um pouco que nós não conseguimos correr contra a mão da história, na 
mesma época em que eu participava um pouco de conhecer desses trens, como menina, 
alguém que gostava, como a população saudosa gosta, ainda era o uso do telefone preto, 
aquele pesado que a gente discava, o barulho da roletinha voltando, e assim como as tv’s 
e particularmente, só naquela época é que começou chegar nas casas, na minha nem tinha 
ainda , e era de seletor de canal, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que parece que passa-
ram centenas de anos e só passaram talvez, 50 anos.O mundo muito rapidamente se desen-
volveu com tecnologia de ponta, inimaginável hoje, os celulares, enfim, internet, tudo isso 
que nós conhecemos e vivemos por espontânea pressão, queiramos ou não.

A Ferrovia, pelo menos na minha visão, vem um pouco nesse viés, como o Deputado 
Zico disse, não dá para esperar e colocar os ovos lá e os pintinhos nascerem aqui, numa 
velocidade média de 40 km/h, quando, embora, as autopistas não permitam pela Lei, um 
automóvel poderia chegar numa velocidade de 280 km/h, o que não seria saudável. Mas de 
qualquer forma, é a velocidade que nós vivemos hoje. O que eu quero sintetizar é a veloci-
dade em que a sociedade vive hoje.

E esta velocidade é (ininteligível) para tudo, até para salvar vidas, para a alimentação, 
para tudo o que nós pensarmos, por isso que eu acho que esse velho ditado ficou moderno, 
que tempo é dinheiro. Acho que mais importante do que o dinheiro hoje, é o tempo. E aí 
vem a nossa Ferrovia, aí vem os nossos trens, os nossos vagões, as nossas máquinas, que 
vão de frente, não vão ao encontro, vão de encontro com essa modernidade, com essa velo-
cidade que eu coloquei. 

E além de tudo os gastos, Ferrovia é menor o gasto, mas o investimento agora eu não sei 
o quanto menor é isso, quanto maior esse investimento. Não sou da área, tento na colabo-
ração.

Hoje, as rodovias deram certo no Brasil, das 20 as 19 melhores estão em São Paulo, é 
inegável e tem minha compreensão e meu apoio pela concessão, não dá para pensar dife-
rente, quem vai para a Europa, quem vai para a Argentina, para pensar diferente quem vai 
para os Estados Unidos.

Para a Ferrovia, não dá para ser diferente, se vamos pensar num modelo moderno, não 
saudoso, que é bonito até para as fotos, mas um modelo moderno e que de fato traga resul-
tado para o que nós queremos, viabilidade de carga, de passageiros, etc.

É inegável que os Governos têm que estar até como um fiscalizador, não dá para ter con-
cessão sem um Órgão Fiscalizador que são os Governos, e no nosso caso aqui o Estadual. 
Mas também é inegável, que não dá para pensar em qualquer sonho desse, não que eu não 
acredite, seria utopia, mas é só um sonho, dá para realizar, se não tiver iniciativa privada. 

E aí eu vou arriscar a dizer de corpo e alma, ela tem que querer, ela tem que entrar com 
recurso alto, tem que ter contrato, porque eu não sei se esse nosso, já antigo, e não é tão 
antigo assim, já não está sucateado. Se, quanto tem a iniciativa privada vai poder colabo-
rar?

Era um pouquinho dessa análise que eu queria que o Senhor nos colocasse, quero dizer, 
por parte do Governo existe? Claro, tudo o que o Governo puder fazer de bem, para a popu-
lação é a obrigação e quer fazer bem.

Federal, Estadual, independente da questão política partidária, não trago aqui essa dis-
cussão agora. Mas e a iniciativa privada, tem interesse? Quando eu vejo que tem interesse, 
tem interesse no chamado Trem Rápido lá, que vai sair da minha cidade e vai passar por 
São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, se é que vai acontecer de fato, na prática. No papel 
está ótimo e deveria ser, se nós vamos passar por esse trem rápido ou vamos continuar com 
as nossas Ferrovias saudosas de Mogiana, Sorocabana, etc. E tem possibilidade real disso? 
Essa é a minha pergunta. Muito obrigada Deputado Vinholi.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Obrigado Deputada Célia Leão. Com 
a palavra, Secretário.

O SR. MAURO ARCE – Evidentemente a iniciativa privada que tem a concessão dessas 
Ferrovias aqui de São Paulo, tem tido um resultado positivo seguramente, senão ela já tinha 
saído. Os ramais que ela acha que são ineficientes, ela fecha e sucateia.

Agora, depende muito de como é que isso é cobrado, também nós não vamos colocar 
condição do tipo, olha, tal produto está proibido de andar na rodovia, coisa desse tipo. A 
gente já tem várias restrições, produtos perigosos, no caso, mas eu diria que existem con-
dições do Estado de São Paulo evidentemente tem, claro que 50% da carga de São Paulo 
está aqui na macro-metrópole, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba, aí a 
Região Metropolitana de São Paulo, acho que não esqueci nada aqui, só que Prudente está 
fora, viu, Bragato? . Nossa Cidade não está nessa macro-metrópole ainda, mas vai chegar 
lá, risos.

Então eu diria que daí um interesse muito grande de obras como esse do Ferroanel, 
porque realmente ela tem uma densidade de carga e evidentemente de resultado muito 
mais efetiva, a outra é aproveitar o que já existe, por exemplo, lá em Panorama, fui lá recen-
temente, tem um porto prontinho que a CESP construiu, mas está, lá em Epitácio a mesma 
coisa.

Então, foram coisas que existem e que está sendo melhor utilizada para essa finalidade, 
a multimodalidade. Acho que o fato de a gente ter uma Hidrovia e os planos que o Governo 
do Estado tem para ampliar essa Hidrovia, até criando um Hidroanel em São Paulo, que é 
possível, a gente acha que é um canal de dois e meio metros é pouco, mas está cheio de 
canais na Europa que tem menos que isso e está sendo usado para transporte.

Então, eu acredito que há interesse sim, da iniciativa privada. Precisa evidentemente 
criar as condições. O que o capital exige? Rentabilidade e segurança. São as duas coisas e 
segurança significa ter um macro-regulatório definido, com alguém fiscalizando, esse é o 
outro ponto fundamental. O processo de, quer dizer, o Governo tem duas formas de fazer, 
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O SR. – Mas já tem o projeto?

O SR. MAURO ARCE – Já tem o projeto o assunto já foi aprovado no Governo, o edital 
está pronto, e parece que tinha um problema com o Ministério Público e me aprece que foi 
resolvido.

O SR. – Foi resolvido já.
O SR. MAURO ARCE – Então me parece que deve ir para licitação.

O SR. – Secretário me permita, V. Exa. disse e nós sabemos disso, a ARTESP tem um 
trabalho fundamental de fiscalização e acompanhamento do nosso transporte rodoviário, 
evidente que como a V. Exa já expôs a ARTESP não tem essa responsabilidade quanto à fis-
calização do transporte ferroviário, mas imagino eu, que essa fiscalização deva ser feita pela 
ANTT. 

No entanto, é uma pena porque se de fato a ARTESP tivesse essa prerrogativa, imagino 
que nós teríamos um acompanhamento mais de perto de todo esse descaso e abandono, 
mas eu queria fazer uma pergunta a V. Exa. se a questão do patrimônio das nossas ferro-
vias, se consta na Pasta de V. Exa. alguma responsabilidade, ou se existe algum patrimônio 
pertencente à Secretaria dos Transportes, visto que nós temos um patrimônio dividido em 
áreas, estações, uma parte dos trilhos que adentram em áreas do Estado de São Paulo, o 
Governo do Estado.

Então, saber se V. Exa. tem alguma informação desse patrimônio das nossas ferrovias.

O SR. MAURO ARCE – Na Secretaria de Transportes não tem nenhum registro, mesmo 
esse que foi colocado aqui, os outros que antigamente, são extremamente importantes, 
principalmente na época da Maria Fumaça (ininteligível) de madeira, as ferrovias, as esta-
ções não é? Quando eu vou lá a Prudente, eu nem passo ali na Praça da Independência que 
chama? Aonde tem a estação? Ver a estação totalmente abandonada não é? Era um local 
aonde eu chegava sorrindo porque eu estava de férias, e saia chorando para voltar

(inaudível)
Não, na frente da estação tem uma praça.
Então, isso aí é uma constante e as fotografias que foram colocadas aqui mostram que 

em alguns locais esses próprios foram aproveitados, eu me lembro do caso de Rio Claro 
onde tem um Centro Cultural e por aí a fora, acho que em alguns locais existe esse aprovei-
tamento o que já é bom não é? O ruim é o abandono total e às vezes o caso lá que tem um 
tapume na frente, madeira fechando a estação que era a sala de visitas da cidade. Então, 
esse patrimônio não ficou com a Secretaria dos Transportes ele foi transferido e em alguns 
casos restou e existe lá, o interessante aí é verificar uma área da Secretaria de Planejamen-
to, o Departamento de Patrimônio, que tem catalogado todo esse patrimônio imobiliário do 
Estado.

A única Ferrovia que ficou com o Estado e assim mesmo esta com a Secretaria de Espor-
te e Turismo, que é a Estrada de Ferro lá de Campos do Jordão.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – essa Presidência indaga o Deputado 
se há ainda, algum questionamento a ser feito ao Secretário.

Deputado Hamilton Pereira.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Não senhor Presidente, é mais no sentido de  q u e 
nós preparamos aqui algumas questões que seriam direcionadas a Senhora Evangelina 
Almeida aqui, e na ausência dela, saber se nós vamos reconvidá-la bem como aqueles que, 
aquelas pessoas que nós já havíamos discutido aqui como, por exemplo, o Presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores das Ferrovias, se nós vamos fazer estes convites ou se eles já 
foram feitos, eu vou inteirá-los, enfim.

 O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Para ser encerrado Deputado, eu 
vou passar várias informações que foram prestadas a nós, a respeito desses Ofícios que nós 
encaminhamos, antes, eu queria em nome da CPI Secretário, agradecer V. Exa. É fundamen-
tal o ouvirmos para que essa CPI tome um rumo, as responsabilidades, um caminho, e eu, 
particularmente fico satisfeito de saber que o Governo do Estado dá indicativos fortes de 
que tem verdadeiro interesse em resgatar o transporte ferroviário no Estado de São Paulo. 

E nada mais oportuno discutir esse tema na Assembleia Legislativa, até porque nós 
vamos ter um orçamento no ano que vem, e se realmente há essa intenção, nós podemos 
até discutir uma parte orçamentária para nós resgatarmos esse importante transporte 
rodoviário que me permita aqui, debateu metas de tão importante que é, e imagino que os 
colegas aqui colocaram com muita propriedade. 

Então Deputado, em nome da CPI eu agradeço a presença de V. Exa. A gentileza, a rapi-
dez de ter atendido o nosso convite, e antes de dar por encerrado, Senhores Deputados, 
essa Presidência recebeu um informe a respeito do Dr. Egidio Carlos da Silva, Procurador do 
Estado, Chefe da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário no qual informa que as atribuições 
de seu cargo envolvem apenas questões judiciais e administrativas relacionadas com imó-
veis do Estado e meio ambiente, na Região Metropolitana da Grande São Paulo, no entanto, 
ele se coloca a disposição desta CPI. 

Estava também previsto, para hoje a vinda da Senhora Evangelina, que é a Gerente 
Regional do Estado de São Paulo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, esta-
va previsto, ela até confirmou por Ofício, inclusive, nosso Gabinete foi avisado e eu coloco 
a V. Exa. se é oportuno convidá-los novamente, se há outros Requerimentos a serem feitos.

O SR. – O importante Senhor Presidente, em termos de patrimônio da União, ela seria a 
pessoa mais indicada a responder aqui algumas questões, inclusive essas, de patrimônios 
que estão aí pelas cidades sem serem utilizados para absolutamente nada, como por exem-
plo, eu tenho o maior interesse na minha cidade Sorocaba, nós temos lá um conjunto arqui-
tetônico muito grande que foi abandonado por antigas oficinas das ferrovias que agora 
poderiam servir até para uma escola técnica se instalados nessa cargo, para uma faculdade, 
enfim, há estações como em outras cidades como Campinas que tem uma estação de ponto 
de referencia cultural pro Município. 

Então, tem tantos outros patrimônios da Ferrovia que nesse processo de transição do 
Estado para a União e depois da União para a Iniciativa Privada ficaram abandonados, e 
seria de maior interesse a gente saber o que a União pensa em termos da disponibilização 
desses patrimônios para os próprios Municípios, enfim.

Agradecer ao Secretário Mauro Arce, pela presença também, foi muito importante a 
vinda do Senhor aqui, porque esclareceu uma série de questões importantes relativas à 
Ferrovia.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Então, eu coloco em votação o 
convite novamente da Senhora Evangelina, se os Deputados forem favoráveis permaneçam 
como se encontram. Aprovado o convite novamente da Senhora Evangelina.

A SRA. CELIA LEÃO – PSDB - Pela ordem Senhor Presidente, só um minutinho.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Pela ordem, Deputada Celia Leão.

nunca passou, e não está nem terminado, tem até um pessoal que gosta de ir lá, ficar lá em 
cima porque tem uma visão bonita, mas é só pra isso que ele está servindo. 

Então, são uma série de iniciativas que já foram tomadas e depois não tiveram continui-
dade, agora mesmo na Região de Campinas, São Paulo e Rio, se discute muito a questão do 
Trem Bala, o que a gente não sabe ainda, não tem certeza se de fato vai ser viabilizado ou 
não, é um investimento de 34 bilhões para poder colocar isso para funcionar, eu acompanho 
isso diariamente, com tudo o que sai na Imprensa. 

Então um dia tem uma novidade, em que na área urbana agora vai precisar ser túnel, 
são questões técnicas que a todo o momento são levantadas, e eu só me lembro que tam-
bém, talvez a uns dois ou três anos atrás, ou quatro anos, a Secretaria de Assuntos Metro-
politanos tinha um projeto de um trem ligando Campinas, o Trem Bandeirantes, ligando 
Campinas a São Paulo que utilizaria a malha já existente com uma pequena retificação ali 
na região de Jundiaí e colocaria um trem entre as duas cidades, com uma velocidade que 
não era a do Trem Bala, mas era aí 140 ou 130 km/h, e já seria um grande feito, porque 
daria oportunidade de transportar passageiros, numa velocidade dessa em 40 minutos esta-
ria em São Paulo. Muito melhor do que pegar o carro hoje e parar na Bandeirantes quando 
falta 10 km para chegar em São Paulo como em  muitos dias acontece.

Então, a minha pergunta vai nesse sentido, está claro na exposição que o Senhor já fez, 
que nós dependemos de uma boa articulação entre setores da iniciativa privada que tem 
interesse nessa área, Governo Estadual, o Estado de São Paulo, e o Governo Federal, porque 
uma série de investimentos dependeria do Governo Federal, dependemos do BNDES para 
algumas coisas,  ANTT que é a Agência que pode regular o setor, é uma Agência Federal. 

Então, qual a perspectiva de fato de o Estado de São Paulo, ter um plano, o Senhor se 
referia em ter um plano para depois ter a Agência, então, ter um plano de desenvolvimento 
rodoviário e que pudesse ter seqüência, que não ficasse restrito a uma troca de Governo, ou 
seja, Governo Federal, Governo Estadual, que não ficasse restrito a ter uma iniciativa, um 
brilhante projeto, mas logo depois a gente tem outro, logo depois a gente tem outro e no 
fim não temos nenhum.

Temos algumas iniciativas, o Ferroanel, eu acho que uma que está boa, aqui na Região 
Metropolitana temos tido de fato bons investimentos na questão de passageiros, de melho-
rar o transporte aqui na região. É uma coisa que está caminhando, depende mais de uma 
articulação de Município e Estado.

Então, qual a perspectiva concreta que a gente tem de ter um plano efetivo que pudesse 
ter uma continuidade, uma aplicação ao longo do tempo nessa questão de transporte que a 
gente pudesse fugir disso que a gente tem assistido talvez, nos últimos 30 anos. São várias 
iniciativas, algumas até que começaram com as obras físicas e depois ficaram paradas.

O SR. MAURO ARCE – Bom, o Deputado dá uma oportunidade para que eu diga que o 
Governo do Estado, em particular na Região Metropolitana de São Paulo, investe tanto no 
Sistema Ferroviário, Metro, Trem, CPTM, quanto no Estado inteiro, nas Rodovias Estaduais 
e agora nas Municipais, nas Vicinais. Então, tem havido recursos importantes, de grande 
monta, estão sendo colocados para o desenvolvimento desses transportes.

A gente falou do trem, existem dois projetos, um é o Expresso Aeroporto, que agora 
finalmente parece que está livre para navegar em relação à concessão, que liga o Centro de 
São Paulo até o Aeroporto de Guarulhos e o Expresso Bandeirantes que passava na Estação 
Boa Vista e ia até o Aeroporto de Viracopos.

É importante, ele tiraria, foi pensado no sentido de, tem muita gente que mora em Cam-
pinas e trabalha em São Paulo e vice-versa também, então existe, a maioria dessas pessoas 
usam o ônibus fretado e esse trem estava realmente caminhando e já tinha um modelo 
para ser, evidentemente saiu a idéia do Trem de Alta Velocidade, que pelo que agente sabe 
hoje, eu queria só dizer que o Governo do Estado além da Secretaria de Desenvolvimento, o 
Secretário do Planejamento do Estado tem participado de todas essas discussões e coube a 
ele fazer uma coordenação.

Saiu a Audiência Pública via internet do Trem de Alta Velocidade e nós todos do Governo 
do Estado, fizemos perguntas no sentido de esclarecimento, tem que acreditar que é uma 
coisa importante que vai sair, até porque, segundo os estudos que foram elaborados, 70% 
de todo o movimento se dá entre São José dos Campos e Campinas.

O que não é de se estranhar porque realmente, como eu falei, é a macro-metrópole. E é 
fundamental, ou seja, o Trem de Alta Velocidade, seja um trem mais modesto, ou o Expresso 
Bandeirantes, fundamental para que a gente consiga ampliar o Aeroporto de Viracopos, que 
é também, de novo, um gargalo, sem dúvida nenhuma.

Todo mundo acha que o Aeroporto de Viracopos é o maior aeroporto de carga do Brasil, 
não é verdade. O maior aeroporto de cargas do Brasil é o de Guarulhos. Por quê? Porque o 
movimento de passageiros, tem muito espaço nos aviões de passageiros e eles são aprovei-
tados. E evidentemente imaginar, existem planos para que hoje, movimente de Viracopos, 
de um milhão de passageiros por dia, lembrar que Congonhas em 2006 chegou a quase 20 
milhões e que hoje está 15 milhões.

O Aeroporto de Guarulhos já absorveu este valor, está chegando a 30 milhões de pas-
sageiros/ano, então é um movimento muito pequeno e um potencial de crescimento muito 
grande, mas que só se tornará realidade se houver, mesmo que as pessoas não usem o trem, 
mas que tenha o trem, porque o aeroporto não é só os passageiros.

O Aeroporto de Guarulhos tem 40 mil pessoas que trabalham no aeroporto, que vivem 
do aeroporto. E evidentemente se essas pessoas tivessem o Sistema de Transporte adequa-
do, dificilmente uma grande maioria delas teria invadido o local onde seria construída a 
terceira pista para morar mais perto do trabalho.

Então, realmente é uma coisa que tem que ser pensada e está sendo pensado e agido, 
pois nós temos um compromisso já assumido com o Ministério dos Transportes, quando a 
gente está desenvolvendo o Projeto do Tramo Norte do Rodoanel, que a gente interaja com 
eles por causa do trecho do Ferroanel Norte, da mesma forma como a gente se colocou aqui 
à disposição à construção do Ferroanel Sul.

Então, tratando do assunto, eu acho que parece longe, mas se a gente quiser atingir 
67%, reduzir para 67% a participação da rodovia até 2025, nós temos pouco tempo para 
trabalhar e precisa que todos nós trabalhemos, o Governo Federal, o Governo Estadual, o 
Poder Legislativo, que é extremamente importante porque representa o Estado inteiro, cada 
um dos senhores são representantes de uma determinada região.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Não me consta aqui na lista nenhum 
Deputado inscrito.

O SR. - Só, pela oportunidade, Presidente, o Secretário Mauro Arce falou sobre a questão 
do trem até o Aeroporto de Guarulhos, eu não entendi muito bem se vai ser totalmente feito 
pela iniciativa privada?

O SR. MAURO ARCE – É uma concessão, e evidentemente foi desenvolvida em função 
também, da construção do terceiro terminal de Guarulhos que está (ininteligível) quarto, 
não é? Porque Guarulhos com esses dois terminais, a situação hoje lá é extremamente, 
quem espera a oportunidade de viajar, vai ver que nos horários de pico é uma coisa terrível. 
A chegada e a saída de passageiros. Então, o terceiro terminal já tem uma estrutura desen-
volvida e o quarto tem o local para ser feito.

Evidentemente esse trem está prevendo a chegada do Aeroporto de Guarulhos, um movi-
mento muito maior do que é hoje. Alguns até, pensam em 50 milhões de passageiros/ano.
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blica no Estado de São Paulo, tendo em vista que o Ministério Público Federal também deve 
ter alguma informação para prestar então, juntamente com o Procurador Geral de Justiça, 
eu gostaria que fosse enviado também ao Procurador Geral da República aqui no Estado de 
São Paulo. 

 O SR. PRESIDENTE EDSON GIRIBONI – PV – É regimental, colocamos em votação o 
requerimento do nobre Deputado Vinicius Camarinha. Em votação. Os Deputados que esti-
verem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a Presidência ao 
nobre Deputado Vinicius Camarinha. 

 O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA – PSB – Nós temos sobre a mesa mais um 
requerimento.

 Requeremos as providencias de V. Exa. no sentido de submeter a apreciação dos 
demais componentes desta CPI a expedição de oficio convidando o Sr. Secretário de Estado 
do Desenvolvimento, o Sr. Geraldo Alckmin, para comparecer a esta comissão no dia 22 
de Setembro às 11 horas com o propósito de contribuir com os trabalhos aqui realizados. 
Como se sabe o atual Secretário de Desenvolvimento acima referido então vice-governador 
na época da privatização da malha ferroviária paulista ex-Fepasa foi o responsável pelo 
PEDE (Programa Estadual de Desestatização) e por esse motivo poderá fornecer importan-
tes informações a cerca do assunto objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Em 
votação. Os Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Apro-
vado. Essa presidência convida a Sra. Evangelina para se dirigir à mesa. Essa Presidência 
gostaria de agradecer a presença e de vir agradecer importantes fatos, sobretudo no que diz 
respeito ao patrimônio imobiliário da nossa antiga FEPASA. 

 O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Eu queria primeiro agradecer a presença da Dra. Evan-
gelina aqui em nossa comissão, foi através de um requerimento de minha autoria aprovado 
pelos nobres colegas, e dizer que a Dra. Evangelina tem nos recebido bem lá na SPU temos 
encaminhado alguns Prefeitos, Vereadores e lideranças que convivem com os problemas 
que são objetos desta CPI, mas ao mesmo tempo em que nós agradecemos a Dra. Evange-
lina eu acho que para enriquecer o conteúdo dessa CPI, para que nós possamos realmente 
ter conhecimento do que ocorre com o patrimônio. Eu gostaria de pedir algumas informa-
ções para que nós possamos propor alguma proposta com relação no caso a Dra. Evangeli-
na que é o patrimônio da ex-Fepasa.

 Eu gostaria de perguntar a Sra. em primeiro lugar se a SPU tem conhecimento, tem 
relacionado todos os bens não operacionais da antiga FEPASA quando da concessão da 
malha ferroviária paulista a Ferrobam em 1 de janeiro de 1999, bem como era o estado 
de conservação desses bens naquela data e se é possível encaminhar a esta CPI a relação 
destes bens não operacionais. Hoje nós estamos há mais de 10 anos da concessão se a SPU 
tem conhecimento do estado real de conservação de todos esses imóveis não operacionais 
da ferrovia. No caso especifico do material rodante, equipamentos auxiliares, veículos rodo-
viários, as instalações das oficinas e subestações, se é possível quantificá-los e localizá-los 
encaminhando também um relatório desses bens a esta CPI. Uma outra dúvida que fica 
também Dra. Evangelina, é na eventualidade de diminuição desse patrimônio entre o que 
foi concedido a época e o que nós temos hoje, se nós temos conhecimento de quem seriam 
os responsáveis e quais os motivos da diminuição desse patrimônio público aqui no Estado 
de São Paulo. É público o estado de abandono desses imóveis ao longo da malha ferroviária 
paulista, estações, oficinas, terrenos em áreas urbanas e a nossa dúvida e a quem cabe a 
responsabilidade para cuidar e zelar desse patrimônio e quais as ações que eventualmente 
a SPU estará tomando para que nós possamos dar uma melhor destinação para esse grande 
patrimônio aqui no Estado de São Paulo, e alguns até patrimônios históricos. Uma sugestão 
que nós gostaríamos de colocar é porque nós não transferimos definitivamente ou através 
de um comodato a longo prazo de uma forma mais fácil às Prefeituras Municipais para 
que elas possam dar um destino a esses imóveis. E hoje nós assistimos ao contrário muitas 
agressões urbanas, abandonos, invasões, depredações, quer dizer, um patrimônio público 
que está se deteriorando uma grande quantidade nos Municípios do Estado de São Paulo, e 
nós entendemos que quem pode receber isso de uma forma até mais rápida, de uma forma 
juridicamente mais viável seriam as Prefeituras Municipais, se existe alguma ação já de 
imediato que nós possamos ter a expectativa de que isso possa ocorrer. Nós aqui Deputados 
desta Casa constantemente somos procurados por Prefeitos, Vereadores, Associações enfim, 
lideranças municipais que trazem essas reivindicações a esta Casa no sentido que nós 
possamos ajudar a transferir esses imóveis as Prefeituras e como é uma ação do Governo 
Federal e não do Estado de São Paulo, daí a importância da colaboração e tenho certeza da 
ajuda de uma proposta de solução por parte da Sra. 

 A SRA. EVANGELINA DE ALMEIDA PINHO – Senhor Presidente, Srs. Deputados e 
Deputadas. Inicialmente eu também queria agradecer ao convite para comparecer a CPI 
para falar de um assunto que é tão caro a população do Estado de um modo geral, e a 
nós administradores públicos que estamos lidando mais recentemente comparada com a 
história ferroviária inteira com esse patrimônio riquíssimo, que é o patrimônio da Rede Fer-
roviária Federal, que engloba inclusive o patrimônio da FEPASA que por sua vez englobou o 
patrimônio da Sorocabana, da Companhia Paulista de Trilhos Araraquarense e todo aquele 
conjunto de patrimônio ferroviário, que já existia aqui em São Paulo. A gente sabe da impor-
tância desse patrimônio principalmente para o desenvolvimento local dos municípios e que 
sempre foi o grande motor na verdade do desenvolvimento local municipal a existência 
da ferrovia, também hoje em dia para o desenvolvimento das regiões de São Paulo. Então, 
hoje é muito importante a gente estar aqui trocando informações e fornecendo informações 
a vocês como forma de estar também solicitando a contribuição dos Srs. numa parceria, 
numa sugestão conjunta porque os Srs. tem uma relação muito próxima com o conjunto de 
Prefeitos desse Estado no sentido de a gente melhor fazer a gestão desse conjunto de bens. 
O Deputado Giriboni eu anotei seis perguntas aqui bastante pertinentes, é uma pessoa que 
conhece de fato o patrimônio ferroviário, foi engenheiro ferroviário durante muito tempo da 
FEPASA e eu espero poder responder a todas de forma que ele fique satisfeito. A primeira 
é se a SPU tem relacionado todos os bens não operacionais com o marco temporal de 1 de 
janeiro de 1999 que foi a época em que foi feita a concessão. A essa época a Rede Ferrovi-
ária ainda estava em fase de liquidação. Todo controle desse conjunto de bens ele ficou de 
fato com a Rede Ferroviária Federal e naquele momento não existia ainda uma conversa, 
uma relação da SPU com o patrimônio ferroviário, essa é a primeira questão. O estado de 
conservação dos bens porque não tinha esse relacionamento, não tem condições de avaliar, 
na verdade é um patrimônio enorme no país inteiro são cerca de 50 mil imóveis e é a Rede 
Ferroviária que cabe de fato porque poderia responder melhor essa primeira questão. O 
nosso primeiro contato ainda que por um período curto com o patrimônio da Rede Ferroviá-
ria Federal aconteceu em 2005, quando ocorreu a primeira medida provisória, que extinguiu 
a Rede Ferroviária e que em principio transferiria esses imóveis para o patrimônio da União. 
Essa medida provisória foi rejeitada e só posteriormente em 2007 é que uma nova medida 
provisória foi proposta e foi convertida em lei, aí sim nós começamos a ter um relaciona-
mento próximo com os imóveis da Rede Ferroviária, eu gostaria de informar que com essa 
medida provisória de 2007 que foi convertida em lei, nós tivemos do patrimônio ferroviário, 
dois grandes pacotes em termos de bens, os operacionais e os não operacionais cabendo a 
SPU a gestão daqueles bens não operacionais. Então, o conjunto de bens que em principio 
não se destina a execução do trabalho ferroviário, o transporte de cargas atual, isso fica-

A SRA. CELIA LEÃO – PSDB - Eu gostaria de agradecer a honra de nós recebermos aqui 
o Secretário Mauro Arce, eu vou terminar como comecei, todas às vezes convidado, ele 
participa, isso faz parte da democracia e do caráter de um homem de bem que é o caso do 
Secretário e só dizer a V. Exa. e aos pares dessa Comissão,  Senhor Presidente, que me preo-
cupa quando convidamos duas pessoas para conversar e depor, para ver informações, ima-
ginemos se ela tivesse vindo, podido comparecer na manhã de hoje como convidada que 
foi, eu acredito que realmente a agenda dela teve algum problema, mas são quase meio-dia 
e quarenta, nós teríamos aqui Deputado Zico Prado, pelo menos até elegantemente mais 
uma hora com essa Senhora, estamos falando de quase 14 horas.

(inaudível)
E disposição para fazermos o nosso tempo também de perguntas, então, eu queria suge-

rir que embora o tempo seja curto, não sei como resolver essa questão, estou pedindo o 
auxilio dos Deputados, mas que duas pessoas convidadas para a mesma manhã, sendo pes-
soas importantes como são as duas de hoje, o nosso tempo seria muito longo para dispo-
sição e para as perguntas, temos que talvez para a próxima reunião convidar tão somente 
essa Senhora e não outro.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Sugestão da Nobre Deputada Célia 
Leão ao meu ver é oportuna, realmente o tempo é pequeno e o horário das onze acaba 
ficando pouco para nós ouvirmos pessoas importantes. 

Em todo o caso, só para encerrar Deputado Hamilton Pereira, o requerimento de V. Exa. 
nós temos a confirmação da presença do Vereador de Bauru e também de alguns trabalha-
dores, aliás, filiados do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias, a confirmar a 
presença na próxima reunião, se não me engano, há um pré-agendamento no Gabinete de 
V. Excelência.  V. Exa. Sabe se existe?

O SR.  HAMILTON PEREIRA - PT –  Não, eu. Neste caso, é um ente, é um Sindicato, mas 
eu me dobro aqui aos argumentos da Deputada Célia Leão, eu também acho que pessoas 
de vários entes, nós podemos ter aqui um embaralhamento da discussão o que mais atra-
palha do que ajuda. Eu acho que, no momento o Sindicato é quem manda, e essa Senhora, 
Dra. Evangelina, acho fundamental.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Na próxima terça-feira, a Senhora 
Evangelina

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT – Eu só queria, pela ordem Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Pela Ordem o Deputado Zico Prado.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT – Eu queria, Deputado Hamilton e aos colegas aqui da CPI, 
dizer que o Roque José Ferreira, ele era na época, e hoje ele é Vereador em Bauru, mas na 
época ele era do Sindicato e participou ativamente conosco na concessão das Ferrovias, é 
por isso do convite para ele vir à essa Comissão.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – É, ele, o Sr. Deputado Zico, à disposi-
ção de estar aqui em um pré-agendamento.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT – O Senhor José Carlos era do Sindicato, então esses dois, 
a Deputada Célia Leão que teve que se ausentar, eu acho que os dois não dariam problema, 
porque as perguntas poderiam ser feitas aos dois ao mesmo tempo sem nenhum prejuízo.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Então nós vamos fazer uma progra-
mação para a próxima terça-feira, a gente entra em contato com a Senhora Evangelina.

O SR. – Se ela não puder, o José Carlos 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – E aí se ela não puder eu comunico 
ao Gabinete de V. Exa. aí a gente agenda para a próxima terça-feira o Vereador e o Presi-
dente do Sindicato.

E nada mais havendo, está encerrada a presente Comissão
Convocada a próxima Comissão para o mesmo horário na próxima terça-feira, muito 

obrigado.

     *     *     *

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - SISTEMA FERROVIÁRIO
(Transcrição realizada pela empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. )

15/9/09

O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA – PSB – Havendo número regimental 
declaro aberta a 4ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato 
nº59/2009 com a finalidade de apurar a atual situação do sistema ferroviário do Estado de 
São Paulo. Registro com muito prazer a presença dos nobres Deputados Davi Zaia, Edson 
Giriboni e Hamilton Pereira, e a Deputada Célia Leão. Solicito a secretária a leitura da Ata 
da reunião anterior. 

 O SR. DAVI ZAIA – PPS – Para pedir a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior. 

 O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA – PSB – É regimental o pedido de V. Exa. 
Fica dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. Informo a presença da Sra. Evangelina 
de Almeida Pinho Superintendente do Patrimônio da União no Estado de São Paulo, con-
vidada para prestar esclarecimentos sobre os imóveis remanescentes da malha ferroviária 
paulista que passaram para o patrimônio da União com a extinção da Rede Ferroviária 
Federal S/A. Eu gostaria de convidar o nobre Deputado Edson Giriboni para assumir a Presi-
dência tendo em vista que existe um requerimento de minha autoria para que V. Exa. colo-
que em votação esse requerimento. 

 O SR. PRESIDENTE EDSON GIRIBONI – PV – Requerimento do nobre Deputado Vinicius 
Camarinha:

 Requeiro nos termos regimentais que seja enviado oficio desta Comissão Parlamentar 
de Inquérito ao Sr. Dr. Fernando Grela Vieira Excelentíssimo Procurador Geral de Justiça, 
para que forneça informações e documentos, a cerca de eventual investigação realizada 
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo sobre questões relativas ao Sistema Ferrovi-
ário do Estado nos últimos 12 anos. Em discussão. 

 O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Eu gostaria de acrescentar nesse requerimento, fazê-
lo verbalmente se possível e posteriormente eu enviarei por escrito, para junto com esse ofi-
cio estar também no mesmo teor encaminhar esse pedido ao Procurador Regional da Repú-
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concessionárias. Isso faz parte do sistema de um procedimento que foi montado. Para nós 
seria muito bom de fato que a gente tivesse uma agilização desses procedimentos porque 
é muito doloroso para a gente também que acaba participando da gestão dos bens de um 
modo geral ter que nos depararmos com situações em que você vê que é preciso dizer para 
um prefeito que aquilo é um bem operacional e ele vira para a gente e diz: olha, não tem 
trilho e a gente sabe da dificuldade que é, e como ele vai dizer isso para a população, ou 
como é que nós todos como poderes públicos vamos explicar isso para a população. Em 
relação a transferência dos bens para a Prefeitura, eu na verdade só venho reafirmar uma 
coisa que eu venho falando sempre em entrevistas e mesmo nos contatos pessoais com 
Prefeitos e Parlamentares, o nosso total interesse em trabalhar com a gestão comparti-
lhada desses bens com os municípios, município com o Governo do Estado, com empresas 
públicas, com entidades privadas e sem fins lucrativos também. Então, a lei da um conjunto 
de algumas possibilidades de se fazer vendas diretas a municípios, a municípios a Distrito 
Federal como é o caso aqui, e ao próprio Estado, as entidades públicas e até mesmo para 
fundos de investimentos imobiliários, naqueles casos em que os imóveis são de finados 
regulares, a ação fundiária para a provisão habitacional do direito social, a programas de 
reabilitação de áreas urbanas e isso vale tanto para aquele conjunto de imóveis que estão 
nos centros das cidades em que são em áreas centrais e que precisam passar de fato por 
um processo de revitalização, porque estão acabados, e só estão atrapalhando o desenvol-
vimento da cidade, também ao sistema de circulação e transporte, que é o caso dos pedidos 
que a gente recebe, e tem trabalhado em sessões diárias para as rodoviárias que são para 
esse tipo de atendimento, a implantação e funcionamento de órgãos públicos Além disso, 
a SPU ela é regida, quer dizer, o nosso instrumental legal é composto por um conjunto de 
leis patrimoniais especificas para a União que nos permite fazer aforamentos, nos permite 
vender também e fazer a alienação direta de bens, que nos permite fazer comodatos, fazer 
sessões gratuitas, sessões onerosas dos bens que estão sob a nossa guarda. Então, existe 
de fato um conjunto de instrumentos que podem ser usados e hoje em dia o processo de 
destinação dos bens da União de um modo geral ele foi bastante agilizado com algumas 
medidas tomadas no âmbito do Ministério do Planejamento delegando o poder para as 
Superintendências Regionais  poderem fazer diretamente. Então, hoje nós temos bastante 
poder de fazer acontecer licitações e fazer acontecer as vendas diretas por nossa própria 
conta em um teto de até um milhão de reais sem que precise passar por uma autorização 
especial de Brasília. Isso vai facilitar a gestão, essas medidas são as mais recentes e agora 
que a gente vai poder começar a colocar em prática, para ser mais precisa a Portaria que 
nos delega isso é uma Portaria que foi publicada agora no final de agosto, ai sim trouxe 
para a gente de fato mais poder, mas lembrando sempre que a gente para fazer o processo 
completo de transferência a gente precisa ter primeiro todo esse acervo documental da 
Rede Ferroviária que está ainda nos escritórios da Rede Ferroviária, precisamos transferir 
isso para a gente para que de posse disso a gente possa fazer a transferência. Outro dado 
importante também, os imóveis da Rede Ferroviária ao longo da sua história e da FEPASA 
também de todo o patrimônio do Estado ele foi administrado de uma forma juridicamente 
muito confusa, além de registros públicos possa abrir exceção já para, o único caso era para 
o sistema ferroviário mesmo, para as empresas ferroviárias de fazer os registros de todos os 
seus bens ou na estação inicial de um determinado ramal ou na estação final deste mesmo 
ramal, por exemplo, a Santos-Jundiaí então, entre Santos e Jundiaí nós passamos por diver-
sos municípios, mas todos os bens afetos aquela operação vão estar ou em Santos ou em 
Jundiaí, mesmo que seja Paranapiacaba, mesmo que seja alguma coisa em Jundiaí tudo 
isso vai estar em uma cidade ou em outra. Então, tem um trabalho de busca e pesquisa 
em cartório muito grande que tem que ser feito localizando os trechos e os ramais. A Rede 
Ferroviária desapropriou muita terra e se manteve matriculas únicas. Isso é um grande pro-
blema para a gente, nós temos matriculas, por exemplo, de um bilhão de metros quadrados 
enormes que passam por dentro de vários municípios e que existem vários bens ai dentro. 
Então, nós precisamos trabalhar no sentido de fazer esses desmembramentos de cada parte 
dessas para poder dar a destinação para o bem.   

 O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Eu concordo, eu me lembro que quando estava na fer-
rovia e precisei localizar um patrimônio e mandaram uma escritura imperial da época do 
Império e era um documento que comprovava a posse e nunca houve uma regularização. 
Nós sabemos que essa questão da regularização é um trabalho demorado, que custa uma 
ação jurídica, mas em termos práticos enquanto não se encontra juridicamente a legaliza-
ção desses imóveis, seria possível a SPU em cima dessa recente Portaria fazer uma conces-
são gratuita as Prefeituras por cinco, 10, 15, 20, 30 anos para que as Prefeituras dêem uma 
destinação, cuide desses imóveis? Por mais que a União tente ter uma estrutura de guarda 
é impossível porque são milhares e milhares ao longo de praticamente todos os municípios 
onde a malha ferroviária passa. Se seria possível uma agilização, quer dizer, o Prefeito tem 
lá um galpão, tem um terreno, uma estação abandonada num contato com a SPU ocorrer 
uma cessão imediata, um termo de uso e de posse para que ele possa dar uma destinação, 
enquanto em paralelo se procura regularizar ou ver de que forma é possível ser transferido 
definitivamente para o município ou através de uma desapropriação amigável enfim. Se a 
curto prazo a SPU em cima dessa nova Portaria teria o poder de já fazer uma cessão lega-
lizando as Prefeituras, porque eu tenho certeza que se isso for possível, esta Casa de Leis 
com os Deputados aqui que convivem praticamente com os 645 municípios poderia ser par-
ceira nisso, convocar os Prefeitos, e já nós partirmos para uma ação imediata de transferên-
cia desses imóveis às Prefeituras, se seria possível nós estabelecermos uma parceria nesse 
sentido.   

 A SRA. EVANGELINA DE ALMEIDA PINHO – Existe na verdade duas questões, a primei-
ra é que existe um mecanismo que permite transferir em algum tanto, digamos jurídico, a 
posse desses bens para o município. É o que acontece, por exemplo, quando a gente dá a 
guarda provisória para evitar que o imóvel seja depredado porque a gente sabe que efeti-
vamente que um imóvel ele só se conserva por uso, a única forma de você conservar um 
bem é usando, porque se você deixa ele vazio ele vai se deteriorar. Então, nós temos que dar 
algum tipo de uso e sobre esse mote nós temos conseguido fazer de fato algumas transfe-
rências. Existem instrumentos em que não se tira a propriedade da União, mas se transfere 
direito de posse de concessão real de uso, a concessão de uso especial para moradia que 
são aplicáveis em um determinado conjunto de casos que também podem ser feitas imedia-
tamente, para outros nós precisamos passar de fato a concessão, e a própria cessão de bem 
ela depende de uma autorização Ministerial. Então, nós precisamos preparar o processo e 
encaminhar isso para a autorização do Ministro Paulo Bernardo que é o Ministro do Plane-
jamento. Nesses casos que a gente tem trabalhado a concessão com a guarda provisória, 
por exemplo, para os municípios a gente imediatamente instrui o processo que são áreas 
que a gente recebeu e instruiu o processo, e transfere e faz o pedido formal de guarda para 
que o Ministro Paulo Bernardo autorize. Quanto a ser gratuito ou oneroso depende do tipo 
de uso que o município pretende dar ao imóvel, também por restrição da nossa legislação 
patrimonial nós não podemos fazer transferências gratuitas, existem pareceres da consul-
toria jurídica do Ministério que adota essa posição. Nós não podemos fazer transferências 
gratuitas de bens e imóveis a terceiros, sejam municípios, ou seja, pessoas físicas ou jurí-
dicas que se houver algum tipo de aplicação desses imóveis em atividades de natureza 
econômica, nós conseguimos até dar dilação de prazo para inicio de pagamento, mas se 
esse imóvel for usado como motor de geração de renda em algumas escalas, ele precisa ter 
um retorno também financeiro e monetário para o patrimônio da União, diferente daqueles 

ria com a SPU e todo o patrimônio de bens operacionais, entende-se por operacional na 
própria definição da lei aqueles que constam dos contratos de concessão que foram feitos 
anteriormente nessa época de 1999 ,esses são os operacionais, esses ficariam a responsa-
bilidade das concessionárias que têm a gestão sobre esses bens com o acompanhamento e 
a supervisão de gestão do DNIT e da NTP. São eles que fiscalizam a utilização desses bens, 
tanto esses bens não operacionais quanto os bens móveis, quer dizer, os bens móveis ai sim 
cabem ao DNIT, e isso responde talvez a uma das perguntas que o Sr. nos faz sobre material 
rodante e outros equipamentos ferroviários de natureza móvel, esses mesmos que estejam 
dentro de imóveis não operacionais a guarda e a responsabilidade sobre eles é do DNIT. O 
DNIT que está cuidando disso e nós temos trabalhado no sentido de fazer uma parceria e 
ver de que forma que a gente pode junto com o DNIT auxiliar nessa... 

 O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Quando eu falei de material rodante e equipamentos 
auxiliares seriam aqueles equipamentos rodantes não operacionais, aqueles vagões, loco-
motivas velhas que não foram transferidas para a iniciativa privada e permaneceram sobre 
a gestão da União.  

 A SRA. EVANGELINA DE ALMEIDA PINHO – Tudo é de responsabilidade do DNIT, a 
Secretária do Patrimônio da União e a Superintendência aqui do Estado de São Paulo ela 
lida exclusivamente com bens imóveis. Então, nós recebemos também bastantes pedidos 
de Prefeitos e de Associações de Ferroviários solicitando vagões sem uso e isso tudo a 
gente encaminha para o DNIT e ele de fato é o responsável pela coordenação do trabalho 
de gestão desse material. Quando eu falo que os bens operacionais, a definição da lei, eles 
estão a cargo das concessionárias. Em primeiro lugar a DNIT e a ANTP que são aqueles 
aplicados ao trabalho ferroviário, os não operacionais aqueles não aplicados, eu falo sempre 
em principio porque existe um conjunto de bens ainda que na época da privatização fossem 
listados como bem operacional e que hoje em dia não existe qualquer tipo de operação 
ferroviária. Então, é comum nós recebermos prefeitos que nos procuram de áreas que estão 
muitas vezes cortando importantes cidades do Estado, e quando nós vamos verificar, essa é 
uma área que não tem sequer um trilho e, no entanto é classificado como bem de natureza 
operacional. Em algum momento lá em 1999 aquilo foi destinado à operação ferroviária. 
O Deputado Giriboni ele também pergunta se é possível a gente apresentar para vocês o 
conjunto de bens não operacionais aqui do Estado de São Paulo. Nós tivemos um cuidado 
a Secretário do Patrimônio da União ao receber esses bens depois de um processo de tra-
balho com a inventariança da Rede Ferroviária de preparar um levantamento desses bens 
no país inteiro usando para isso os sistemas existentes na inventariança na rede e publicar 
isso na Internet. E hoje em dia nós temos acesso ao documento completo dos bens não 
operacionais do país inteiro na Internet, de qualquer forma, também é importante estar 
esclarecendo que nós trouxemos para vocês o conjunto de bens não operacionais do Estado 
de São Paulo, isso também está disponível a todos na pagina da Secretária de Patrimônio 
da União na Internet. O processo de transferência completa desses bens ele se dá com a 
seguinte forma: nós temos ainda funcionando uma inventariança da Rede Ferroviária. Em 
2007 acontece uma medida provisória que extingue a rede e transfere para a Secretária de 
Patrimônio da União essa gestão de bens, mas essa gestão ela se dá efetivamente com a 
transferência do bem imóvel e com a inventariança da rede para nós, porque na realidade 
é um universo de áreas, é um universo de documentos é uma história muito complexa e a 
gente precisa ter isso detalhado, isso refinado para que a gente possa dar de fato algum 
tipo de destinação desses bens. Então, por conta disso nós tomamos a gestão efetiva desse 
bem incorporando ao patrimônio da União após a assinatura de termo de transferência 
realizado entre nós Superintendentes Estaduais em todos os Estados do país e o escritório 
de inventariança da Rede Ferroviária Federal. Em São Paulo existem quatro escritórios de 
inventariança que atendem ao Estado de São Paulo e a inventariança geral que fica no Rio 
de Janeiro, os quatro escritórios é o daqui da Estação da Luz no Bom Retiro que é a unidade 
São Paulo que cuida daquele patrimônio da antiga Central do Brasil, e uma parte da antiga 
malha paulista. Existe o escritório de Bauru que também trata da malha paulista esse exclu-
sivamente da malha paulista e o escritório de Juiz de Fora que atende também essa área 
do Vale do Paraíba e o escritório de Coritiba da Rede Ferroviária que também tem alguns 
imóveis sobre controle no Estado de São Paulo, a partir do momento em que esses escritó-
rios fazem o levantamento da documentação e faz uma seqüência de cadeia dominial, eles 
passam para que nós recebamos esses bens e nós fazemos a conferência no local para ver o 
que existe de material e de bens móveis, e aí sim nesse momento é que a gente tem contato 
efetivo com a situação do bem físico,  e aí  partimos para fazer as destinações e encaminhar 
os processos de destinação desses bens. Eu acho bom salientar, que sempre que nós temos 
a informação por prefeitos e isso tem sido muito valiosos para a gente, para o Parlamentar, 
os prefeitos, para as pessoas da sociedade civil, eu tenho entrado em alguns sites dos fer-
roviários também, e tenho me manifestado nesses sites e me colocando à disposição. Nós 
sempre que recebemos informação sobre algumas unidades da rede, alguns prédios da rede 
não operacionais que estão em má condição ou sob o risco de ocupação ou de tombar, nós 
temos providenciado alguns processos de guarda desses bens como forma de estar evitan-
do, ou estar garantindo em nome do interesse público que haja de fato algum tipo de repa-
ro para evitar a perda total do bem.

 O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Eu queria saber também se existe alguma ação prevista 
para facilitar a transferência desses bens às Prefeituras Municipais. Outra questão que a Sra. 
colocou que foi importante e eu não tinha relacionado no início que muitos desses bens que 
foram considerados operacionais a época da concessão e por abandono por parte da con-
cessionária por não haver interesse econômico, eles deixaram de utilizar esses bens, e esses 
bens eles, eu não vejo nenhuma ação concreta do poder público concedente no sentido de 
retomar esses bens e poder dar uma destinação, são vários casos assim. Eu por exemplo, 
sou de Itapetininga e lá tem uma estação totalmente abandonada sendo depredada se 
perdendo, e quando nós tentamos transferir, a Prefeitura na época inclusive uma minuta 
de termo foi feita, ai descobriu-se que aquilo lá era um patrimônio operacional, mas era 
operacional na época da concessão, mas deixou de ser hoje, mas não existe uma tramitação 
que a União possa retomar esses imóveis e dar uma destinação melhor, quer dizer, fica na 
mão da concessionária que não o utiliza, o patrimônio de deteriora e nós ficamos sem uma 
solução, e o município sendo agredido por deterioração urbana, evasões enfim. E se existe 
algum planejamento de facilitar à transferência desses móveis às prefeituras municipais.

 A SRA. EVANGELINA DE ALMEIDA PINHO – Em relação a essa conversão do opera-
cional em não operacional e vice-versa, pode acontecer exatamente a situação oposta de 
imóveis que hoje poderiam ser importantes à operação ferroviária. Foi montado um rito 
junto ao DNIT com a Secretária de Patrimônio da União em Brasília junto com a ANTP e 
principalmente com a inventariança da Rede Ferroviária junto com o escritório do Rio de 
Janeiro que é o escritório central, no sentido de que sempre que existir esse tipo de deman-
da seja encaminhado aos escritórios da Rede Ferroviária da inventariança aos cuidados do 
Cássio Ramos para que possa ser encaminhado também para a ANTP e para o DNIT que 
são digamos as três partes que precisam conversar sobre esse assunto, a partir daí ouve-se 
a SPU quando do momento da conversão para saber se há ou não a possibilidade daquilo 
ser destinado posteriormente, mas a avaliação técnica primeiro, quer dizer, numa conversão 
dessas para qualquer dos lados tanto de operacional para não operacional ou vice-versa, a 
opinião prevalente é de fato a opinião da estrutura do sistema de transporte. Então, é por 
isso que envolve a inventariança da rede o DNIT e a ANTP, ouvindo é lógico também as 



18 – São Paulo, 120 (91) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 15 de maio de 2010

 A SRA. EVANGELINA DE ALMEIDA PINHO – Eu não sei informar a duração dos prazos 
do contrato de concessão e nem as cláusulas dele porque isso é um conjunto de tema que 
está fora da alçada da Secretária do Patrimônio da União. Os contratos foram celebrados 
em 1999 e os bens não operacionais que já são decorrentes que são aqueles que não 
constam nesses contratos originais é que vieram para a nossa competência a partir de 
2007, passando pelo processo e ainda se submetendo a um processo de inventario da Rede 
Ferroviária, de forma que a questão relacionada ao contrato de concessão e a LL usa uma 
expressão que chama de desmonte de trem, porque ás vezes elas desmontam os trens para 
refazer outros vagões e eu não sei se é isso o que está acontecendo em Bauru. De qualquer 
forma todo esse tipo de fiscalização é feita pelo DNIT em parceria ainda com o escritório da 
inventariança da rede e pela ANTP, isso está completamente fora da alçada do trabalho da 
SPU. Em relação aos bens imóveis não operacionais aquele conjunto que aqui são do Estado 
de São Paulo, aquele conjunto que a gente trás e que está disponível a todos na Internet 
na pagina da SPU, aí sim nós temos um procedimento já criado para receber as demandas 
dos municípios e tratar o mais rapidamente de fazer algum tipo de destinação que seja 
ainda que precária de forma a dar algum tipo de uso e evitar uma perda maior ou já tratar 
também dos procedimentos mais formais. Para isso a gente trouxe aqui um folder nosso de 
orientação aos municípios de as entidades privadas sem fins lucrativos. Eu queria passar 
as mãos do Deputado Hamilton Pereira e do Presidente também esse conjunto, esse folder 
também está na nossa pagina da SPU. É importante que tipo de documento tenha que ser 
encaminhado para que a gente inicie o processo dentro do órgão, por exemplo, aquele 
conjunto de bens em que existem núcleos ferroviários de habitação, esse é um conjunto de 
áreas que está sobre as prioridades nossa na destinação. Então, é um conjunto muito gran-
de de meios para ser destinado, mas nós obedecemos uma linha muito clara do Governo 
Federal no sentido de privilegiar o atendimento para habitação, logística e infraestrutura 
que são as três linhas básicas de atuação do PAC. Então, tudo o que disser a respeito a isso 
são áreas de influência absolutamente prioritária para a gente, tanto a formação do conhe-
cimento ela se enquadra, como a criação de bases para o desenvolvimento então, tudo isso 
está no nosso rol de prioridades e é com base nessas prioridades do PAC que a gente faz a 
transferência o mais imediatamente possível, sendo que habitação de interesse social, por 
exemplo, Deputado Hamilton Pereira a gente pode fazer diretamente e da forma mais rápi-
da. 

 O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Me parece que esse folder aqui trás luz a essa ques-
tão que nós estamos interessados. Por outro lado eu acho que determinadas questões 
levantadas aqui por nós teriam que ser respondidas pelo DNIT e pela ANTP nesse sentido eu 
gostaria de sugerir que a nossa CPI procurasse contato com esses órgãos de trazer alguém 
que possa nos responder algumas questões que foram formuladas aqui e que não estão na 
alçada da SPU. Talvez a Sra. mesmo possa nos sugerir aqui quem seriam os responsáveis 
pelo DNIT e a ANTP que estejam mais próximos do Estado de São Paulo e que nós pudésse-
mos convidá-los para aqui estarem conosco.  

 A SRA. EVANGELINA DE ALMEIDA PINHO – Aqui em São Paulo o Superintendente do 
DNIT é o Dr. Ricardo Madalena e o inventariante da rede é o Cássio Ramos que fica no Rio 
de Janeiro.

 O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA – PSB – Como sugestão nós podemos ao 
final, depois de ouvirmos a Sra. Evangelina elaborarmos os requerimentos necessários para 
o convite a essas pessoas. Eu acho que seria uma sugestão de trabalho e conforme a Sra. 
Evangelina vai expondo todo o seu conhecimento a gente vai elaborando um programa de 
trabalho e depois vamos ouvindo as pessoas responsáveis no que diz respeito às matérias 
pela Sra. Evangelina indicados.

 O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Poderíamos aproveitar a presença da Sra. Evangelina 
para sabermos se existe um prazo determinado para esse inventario ser concluído, porque 
para os trabalhos da nossa CPI que tem um determinado tempo de funcionamento seria 
interessante que nós já tivéssemos no decorrer desse tempo em que já funciona a CPI em 
nossa Casa de Leis, nós tivéssemos também essa possibilidade de termos um quadro mais 
geral e quanto efetivamente a União se apropriou desses bens que lhe pertencem afinal de 
contas e qual a destinação que ela pretende dar a esses bens. Para isso nós precisaríamos 
ter esse inventário já concluído. Há uma previsão de quanto tempo nós teremos para con-
cluir esse inventário. 

 A SRA. EVANGELINA DE ALMEIDA PINHO – O processo de inventariança ele é renová-
vel, e o último para a conclusão dos trabalhos que com certeza não vai se conseguir esgotar 
é o final desse ano, como já foi renovado por duas vezes anteriormente, é um processo 
sucessivo. Eu não tenho de fato como estimar quanto tempo demoraria. 

 O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Ele é renovado de ano a ano. 

 A SRA. EVANGELINA DE ALMEIDA PINHO – O pedido inicialmente era ano a ano, mas 
esse ano foi renovado por seis meses só até o final do ano. 

 O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Na verdade Sr. Presidente eu me sinto bastante 
atendido pelas questões levantadas pelos colegas Giriboni e Hamilton Pereira e também 
claro pela posição bastante pedagógica, clara da Sra. Evangelina, mas o que efetivamente 
nos preocupa é essa questão da parceria com os municípios. Então, eu aqui imaginava que 
a comissão convida-se para uma audiência a Associação Paulista de Municípios a APM, e as 
entidades que nós temos pelo interior do Estado. Eu acredito que seria de vital importância 
para que pudéssemos com isso colaborar nesse processo de parceria, porque de fato há 
muitas dificuldades, eu tenho sido muito procurado, há muita burocracia porque é claro a 
legislação é bastante complexa e por ser uma legislação que muitas vezes os municípios 
não têm condição de responder fica o patrimônio abandonado. Então, nós temos que a 
partir dessa proposta feita pela Sra. Evangelina aprofundar trazendo aqui os representan-
tes das entidades. Na minha área de atuação eu já tenho os nomes e posteriormente vou 
encaminhar as pessoas porque efetivamente há uma dificuldade e há uma desinformação 
muito grande, essa é a grande verdade. É muito comum o Prefeito ir para o Rio de Janeiro 
ou muito comum o Prefeito ir para um órgão aqui no Estado ou na Barra Funda ou no Bom 
Retiro que são vários órgãos. Então, eu acho que a gente colaboraria e muito nesse pro-
cesso. Por sua vez eu imagino ser fundamental convidarmos o Diretor Presidente da ANTT 
(Agência Nacional de Transporte Terrestre) para que ele pudesse nos informar sobre as preo-
cupações nossas e que o Deputado Hamilton expressou aqui. Quando termina a concessão, 
por exemplo, com a América Latina Logística, ou com essa outra empresa que é da antiga 
Rede Ferroviária Federal que demanda para Corumbá. A América Latina Logística eu conhe-
ço bem, quer dizer, é uma empresa que tem sede em Curitiba e que efetivamente não tem 
nenhum compromisso com áreas do interior do Estado de São Paulo que não tenha aquilo 
que se chama movimento de cargas de interesse deles. A América Latina Logística está na 
Argentina, Paraguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo ela pouco res-
peita os municípios, ela pouco respeita a legislação. Então, seria interessante trazer para a 
gente ouvir o Diretor Presidente da ANTT com convite e também o DNIT o Dr. Madalena que 
já tive a oportunidade de ouvi-lo e ele é uma pessoa muito interessada na busca de solução 

imóveis que são aplicados, por exemplo, em hospitais para a própria rodoviária que existe 
um serviço público essencial dentro dele que o custo dele se paga apesar de a gente ter na 
rodoviária um barzinho funcionando. Dentro do hospital você tem um quiosque de café ou 
qualquer coisa assim, isso não tira a predominância da utilização púbica desse bem. Então, 
dessa forma nesses casos a gente pode trabalhar com modalidades gratuitas, mas sempre 
querendo gerar uma implantação onerosa que vai gerar recursos de volta, aquilo precisa ser 
cobrado. 

 O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Uma das demandas com bastante intensidade que nós 
recebemos são aqueles antigos galpões das ferrovias e muitas prefeituras gostariam de 
utilizar esses galpões para incubadoras de empresas para a geração de emprego que é uma 
finalidade social do município, nesse caso não poderia ser gratuito. 

 A SRA. EVANGELINA DE ALMEIDA PINHO – Se o trabalho da prefeitura com a incuba-
dora for de fato de natureza realmente incipiente, se estiver começando um processo em 
que vai se dar cursos de orientação, instrução até um determinado tempo isso pode ser feito 
de forma gratuita, mas a partir do momento em que a empresa começa a explorar aquela 
atividade comercialmente e ocupar o espaço e produzir bens que são vendidos e revertidos 
em dinheiro, nós precisamos cobrar alguma coisa, mas é claro que não pode ser também 
uma coisa de alto valor, é um tipo de remuneração que é a utilização de um púbico que está 
sendo usado pelo privado, ainda que esse privado esteja gerando uma determinada gama 
de recursos, é a interpretação da consultoria jurídica nesse sentido. Existem outras formas 
do município poder adquirir esse bem, talvez se ela tiver um plano de atração em que não 
se cobra a indústria porque ela considera que há o interesse público prevalente na relação 
da implantação desse trabalho industrial com o desenvolvimento do seu município a prefei-
tura pode tratar de comprar esse bem indiretamente da União, isso também é possível fazer.

 O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Essa compra pode ser parcelada, qual é o prazo máximo 
porque as prefeituras vivem sem dinheiro, se haveria alguma condição favorável para que 
as prefeituras possam adquirir isso num prazo mais dilatado.  

 A SRA. EVANGELINA DE ALMEIDA PINHO – A lei especifica que trata da Rede Ferroviá-
ria ela dá um prazo de pagamento para imóveis que estão sendo disponibilizados no fundo 
contingentes. Então, um leilão é feito pela Caixa Econômica Federal para a venda de bens, e 
nesse caso existe um prazo de 20 meses se eu não me engano, eu precisaria confirmar isso, 
mas é um trabalho feito pelo fundo contingente, diretamente por nós. Da União não existe 
um prazo estabelecido para a venda, a gente tem adotado inclusive na renegociação de 
contrato 60 meses que é o período que nós usamos na legislação patrimonial para renego-
ciar débitos com a União. Então, nós temos adotado os 60 meses. 

 O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Na realidade desde que o Estado de São Paulo adotou 
a modalidade rodoviária para trabalhar o transporte no Estado de São Paulo a ferrovia ficou 
em segundo plano ou em terceiro plano, eu diria que ela foi quase que totalmente abando-
nada. Essa expectativa exposta aqui pelo Deputado Giriboni, eu diria que é a expectativa 
de quase todos os membros desta comissão, quase todos têm em suas respectivas cidades 
algum patrimônio abandonado que poderia ser melhor utilizado pelo município. Eu sou da 
cidade de Sorocaba. Em Sorocaba tem o prédio da administração totalmente abandonado, 
as oficinas todas que um dia já patrocinaram inclusive os cursos ferroviários, que serviram 
tão bem para formar mão de obra qualificada para a indústria estão todos abandonados, 
isso poderia ser reativado na forma de uma outra escola técnica que pudesse trazer pro-
gresso para o município, uma linha férrea que corta o município bem ao meio e impede 
as duas partes da cidade se ligarem e que atrapalha o crescimento e o desenvolvimento 
da cidade e que poderia estar sendo utilizada positivamente para o bem da população 
talvez com Metrô de superfície. Mas com o abandono dessa modalidade aqui no Estado de 
São Paulo esse patrimônio ficou relegado ao abandono. Então, essa expectativa que expôs 
aqui o nobre Deputado Edson Giriboni é uma expectativa praticamente de todos nós, quer 
dizer, como é que os nossos municípios podem progredir a quem se dirigiriam no sentido 
de obterem esse patrimônio e fazer dele uma utilização em prol da população e do próprio 
município para o crescimento do interior do Estado de São Paulo. Parece-me que enquanto 
nós não tivermos isso que a Sra. chama de inventariança, um inventário do que existe efe-
tivamente e que hoje passou a responsabilidade da União, nós não teremos como pleitear 
isso. Nós recebemos aqui algumas informações e denuncias que eu gostaria de colocar aqui 
para o conjunto dos Deputados, como por exemplo, o patrimônio da antiga Rede Ferroviária 
Federal em Bauru, está totalmente abandonado. Lá existiam escolas técnicas da ferrovia 
que foram abandonadas com todos os equipamentos. Existe da parte da União um projeto 
de recuperação desse patrimônio ou pelo menos de negociação com o próprio município 
de Bauru para que possa utilizar e se apropriar desse bem para o beneficio da cidade e da 
sua população. Segundo alguns sindicalistas daquela região carros e trilhos que pertencem 
a União estão sendo desmontados pela LL e vendidos como sucata, vocês sabem disso e 
sabem se isso procede, porque são sindicalistas que são da região e que acompanham esse 
processo todo de dilapidação da ferrovia no Estado de São Paulo e acompanham até por 
paixão pela ferrovia, eles acompanham esse processo e são zelosos inclusive para que a 
ferrovia não venha a se perder totalmente. Ainda há muita gente que cultiva o sonho de ver 
os trens de passageiros voltarem à ferrovia, nós temos uma capacidade instalada, enquanto 
na Europa todos investem em trem de altíssima velocidade, trem bala aqui no Brasil nós 
estamos na contramão, aqui se desmonta a coisa pública, o transporte ferroviário com a 
capacidade instalada e não precisaríamos construir um novo leito ferroviário, bastaríamos 
nos colocarmos esse leito para funcionar e funcionar a bem da população do Estado. E esse 
é o nosso papel aqui como defensores dos interesses do Estado de São Paulo. No caso de 
realmente a LL estar destruindo e vendendo esse patrimônio, quer dizer, a empresa após a 
concessão, aliás, eu gostaria de saber inclusive até quando vai essa concessão e se em ter-
minando essa concessão a empresa presta contas para o poder concedente que é a União 
de todos os prejuízos que causou, porque ela não ganhou uma concessão para desmontar a 
ferrovia e vender como sucata. A empresa que ganhou a concessão da Novo Oeste que liga 
Bauru a Corumbá, segundo informações dessas mesmas fontes não cumpriu o contrato de 
concessão, essa empresa sofreu algum processo, vai ter que ressarcir o prejuízo causado à 
ferrovia, como é que funcionam esses contratos de concessão, a quem nós do interior que 
temos interesse em ver esse patrimônio reativado inclusive os patrimônios imobiliários, exis-
tem conjuntos de prédios que poderiam estar sendo usados para implantação de escolas 
técnicas no interior, existem hortos florestais que poderiam estar sendo utilizados como um 
patrimônio de assentamento até de reforma agrária no interior, que aliás tem sido invadidos 
e ocupados por movimentos de sem terra e sem teto no interior do Estado. Era possível pen-
sar em um projeto social para esse patrimônio. Então, a duração desses contratos de con-
cessão, por quanto tempo, quando eles se extinguem, aqueles que causaram danos a esse 
patrimônio terá que ressarcir a União, como é que funciona isso? Consta das cláusulas des-
ses contratos de concessão, a quem nós dirigiríamos para obtermos esse patrimônio para os 
nossos municípios do interior para fazer o município se apropriar disso e se utilizar como a 
Sra. bem disse aqui que a única forma de conservar e dando utilização a eles, a quem nós 
dirigiríamos para se nós interessamos em discutir o repasse desse patrimônio para os muni-
cípios, para a utilização para o bem do próprio município e da população do Estado de São 
Paulo. 
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 O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA – PSB – Os documentos de concessão tam-
bém estão sob a responsabilidade da ANTT?

 A SRA. EVANGELINA DE ALMEIDA PINHO – Com o Ministério dos Transportes e a ANTT, 
o Ministério dos Transportes também é responsável pela inventariança da rede. Em relação 
a possibilidade de existirem ainda bens numa possível revitalização do sistema ferroviário. 
O Ministério dos Transportes e também com a ANTT eles estabeleceram alguns critérios de 
reserva técnica de bens. A Casa Civil também está envolvida nisso com a preocupação de 
fixar algumas áreas em cada Estado que serão de fato reserva técnica não serão passiveis 
de concessão para alteração de uso definitivo. O que a gente tem visto das antigas estações 
é que elas se mantêm como estação, mas não funcionando como estação, mas com todas 
as feições e preservada enquanto estação, enquanto museu ferroviário que é uma forma de 
você garantir o espaço, mas em relação a malha ferroviária existe esse movimento tanto por 
parte do Ministério dos Transportes quanto da Casa Civil em garantir uma faixa de reserva 
técnica para evitar justamente que não haja mais possibilidade de a gente fazer a expansão 
ferroviária, isso vale também para as áreas que estão previstas onde o município pretende 
que passe a malha ferroviária do trem de alta velocidade.

 O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Só para agradecer a disposição, a disponibilidade da 
Sra. Evangelina de Almeida Pinho, que realmente foi muito importante a sua vinda aqui e as 
informações que nos prestou, até pelo fato de ternos ajudado aqui a concluirmos que temos 
que convidar outras pessoas que estão dentro desse processo todo para conhecermos aqui 
outras informações que hoje não são de propriedade da Secretaria do Patrimônio. Então, 
eu quero agradecer e inclusive eu acho importante que a Sra. possibilite o contato com 
os Deputados para que nós possamos eventualmente buscarmos outras informações que 
necessitarmos. Muito obrigado pela presença. 

 O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Da mesma forma nós queremos agradecer a Dra. Evan-
gelina por estar aqui nos orientando, eu queria reiterar mais uma proposta que nós sabe-
mos que o Governo Federal comandado pelo Presidente Lula tem procurado criar condições 
para ajudar a vida dos municípios, recentemente autorizou o parcelamento da divida do 
INSS em 20 anos para que os municípios tivessem condição de regularizar e depois poder 
pagar as suas dívidas junto ao INSS. Nessa mesma linha Dra. Evangelina nós gostaríamos 
de deixar como sugestão que o Governo Federal também aplicasse para esses imóveis a 
mesma política para ajudar os municípios, eu acho que quando a Sra. falou num prazo 
máximo de 60 meses para a grande maioria das Prefeituras é uma condição econômica um 
pouco difícil deles assumirem. E até eu vi aqui uma das principais finalidades para progra-
mas habitacionais a Prefeitura ou quem for participar desse programa precisa ter a escritura 
comprovada para poder obter recursos para programas habitacionais, seja do Governo 
Estadual, seja do Governo Federal. Então, eu gostaria de deixar como proposta que a Sra. 
pudesse levar ao Ministério do Planejamento e a Presidência da República a criação de um 
programa de transferências desses imóveis para as Prefeituras Municipais no mesmo prazo 
que foi o da renegociação das dividas do INSS num prazo de 20 anos. Eu tenho certeza que 
se isso for aprovado a grande maioria se não a totalidade das Prefeituras Municipais aqui 
do Estado de São Paulo farão a adesão a esse programa, poderão adquirir definitivamen-
te esses imóveis pagando e não sendo gratuito e ai sim eles terem a garantia jurídica do 
patrimônio da posse para investimentos nos seus municípios. Eu acho que seria um grande 
avanço do Governo Federal e que vem de encontro com a política do Governo Lula de criar 
facilidades para a vida dos municípios. Eu gostaria de deixar isso como uma proposta, se 
não desta comissão, mas como uma proposta minha para que a gente encontre realmente 
caminho prático para poder transferir esses imóveis aos municípios. 

 A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Para justificar a Vossa Excelência e a Dra. Evangelina, eu 
estou aqui e ao mesmo tempo não estou, nós estamos com um problema que nós estamos 
resolvendo, uma questão de falecimento de uma pessoa conhecida. Então, é por isso que eu 
tive que me ausentar, mas de qualquer forma a minha assessoria está aqui anotando tudo 
e eu vou ter a oportunidade de depois junto também com os companheiros aqui da CPI e 
da gravação tomar ciência de tudo o que a Sra. colocou. Então, eu peço desculpas por estar 
ausente, mas parece que nós vamos ter uma votação de um requerimento proposto pelo 
Deputado Hamilton Pereira e outros Deputados. Muito obrigado Dra. Evangelina pela com-
preensão. 

 O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA – PSB – Obrigado Deputada Célia Leão nós 
sabemos do empenho e do trabalho de V. Exa. com certeza só não está conosco por conta 
desses impedimentos. Senhora Evangelina a CPI agradece muito a presença de V. Exa. que 
para mim superou as expectativas, eu tenho absoluta certeza que esta CPI junto com todos 
os Deputados servirão de instrumento de aproximação dos Prefeitos, das entidades com 
o Ministério e com a gerência de V. Exa. para que nós possamos o quanto antes dar uma 
destinação correta e por fim acabarmos com essa agonia dos Municípios, dos Prefeitos, e da 
própria população que se encontra com dificuldades com todos esses imóveis em todos os 
municípios. Eu queria agradecer V. Exa. e agradecer a sua equipe, eu tenho absoluta certeza 
que nós podemos contar ainda mais no dia a dia dos nossos trabalhos, o Deputado Mauro 
Bragato com uma excelente sugestão de nós reunirmos os Prefeitos do Estado de São Paulo 
numa audiência única para nós colocarmos para todos os Prefeitos essa boa intenção esse 
indicativo, essa idéia do Ministério em dar destinação a esse imóveis. Eu acho que seria 
muito oportuna uma reunião ampla Deputado Mauro Bragato com todos os Prefeitos que 
possam ouvir o Ministério através da Sra. Evangelina qual é a sugestão e essa boa vontade 
que existe. Então, eu agradeço a presença de V. Exa. agradeço a sua equipe e muito obriga-
do por colaborar com o Estado de São Paulo e com essa nossa CPI. 

 A SRA. EVANGELINA DE ALMEIDA PINHO – Muito obrigada também Sr. Presidente, 
obrigado a todos os Deputados que puderam colaborar fazendo as questões e sempre bom 
a gente estar voltando e rememorando todos os passos que a gente tem conseguido dar 
em relação a esse trabalho com o sistema ferroviário e com os bens que compõe esse patri-
mônio do sistema ferroviário. Eu queria só complementar que toda a destinação de bens 
é importante eu frisar que destinados, por exemplo, habitação de interesse social, escola, 
saúde, coisas que são puramente de interesse público elas podem ser feitas gratuitamente 
elas não necessariamente são onerosos, oneroso só o caso de exploração comercial do bem 
quando a exploração comercial é predominante, inclusive são coisas que não existiam antes 
quando a rede ela não existia ainda e por ser uma sociedade anônima ela tinha que vender 
necessariamente os bens, nós não, nós podemos trabalhar com instrumentos de doação e 
cessão não onerosa. Então, eu gostaria de firmar isso aqui com clareza, uma outra coisa 
também, eu recebi uma informação de uma pessoa da Fazenda Belém que mandou um 
e-mail em que ele transcreve uma entrevista minha que eu dei a Rede Justiça no programa 
Cartório Parceiro Amigo, em que eu falo que esses bens eles foram transferidos e veio uma 
transcrição minha que eu transcrevi no blog do Ralf das Estações Ferroviárias, um blog 
muito interessante e muito completo e que a gente tem usado bastante na SPU para conhe-
cer mais a história ferroviária ele remete a isso dizendo que apesar de eu dizer que eu não 
expressamente falar que esses imóveis vem para o patrimônio da União, ele pede uma cer-
tidão virtual na página da SPU em nome da CPTM em nome da Rede Ferroviária em nome 
da FEPASA e não aparece nenhum bem constando em nome dessas empresas. Então, é só 

dos problemas. Então, a minha sugestão Sr. Presidente e convidar os Prefeitos de todas as 
entidades que tenha haver com a questão através da APM e também a ANTT a América 
Latina Logística e o DNIT. Então, eu reforço para definitivamente a gente ter um quadro 
da situação, porque tem esse problema jurídico dos móveis, mas tem o problema da falta 
de trens em grande parte do interior do Estado de São Paulo. Hoje a grande reivindicação 
da população é ter trem eu sei que no Brasil a gente abandonou o setor ferroviário e ficou 
com o rodoviário, mas nós temos que fazer o caminho inverso porque a necessidade da 
população é grande e não tem sentido nesse século que nós estamos vivendo, de não ter 
investimento no setor ferroviário. É certo que já está havendo nas regiões metropolitanas, 
nós temos os corredores de exportação a gente sabe que tem grande investimentos, essa 
parceria União Estado e Municípios com o trem bala e também o Expresso Aeroporto aqui 
em São Paulo. Então, todo mundo torce para que isso tudo dê certo então, vamos trabalhar 
nessa direção. Parabéns Sra. Evangelina e eu tenho certeza que com a ajuda desse folder 
nós vamos ficar mais esclarecidos para orientarmos os Prefeitos e nos orientar nessa bata-
lha. Muito obrigado.

 A SRA. EVANGELINA DE ALMEIDA PINHO – Deputado Mauro Bragato, muito obrigada 
por suas palavras e também a idéia de convidar os Prefeitos pela Associação Paulista de 
Municípios é muito boa para a gente. Eu estive em um município no interior de São Paulo 
em que eu procurei o Prefeito de disse: eu estou aqui para me apresentar e dizer o que eu 
faço e dizer que nós temos imóveis aqui no seu município para serem oferecidos para tratar 
de algum programa de desenvolvimento que interessa ao seu município e a sua região, o 
Prefeito me disse: como é que pode? eu nunca recebo visitas assim principalmente de uma 
pessoa que chega dizendo que tem um imóvel para entregar para a gente. Eu disse: eu con-
fesso para o Sr. que estou oferecendo esse imóvel, mas eu estou má intencionada quando 
ofereço, porque a minha má intenção é que eu preciso do Sr. para tomar conta. Como o 
Deputado Hamilton Pereira falou também a gente não tem condição de dar conta de tomar 
conta efetivamente de todos esses imóveis. Então, para a gente quanto mais parceria a 
gente faz com os municípios melhor. O órgão que eu dirijo aqui em São Paulo a Secretaria 
de Patrimônio da União a Superintendência em São Paulo ela é muito carente de apoio téc-
nico de funcionários e de servidores de um modo geral e de equipamentos mesmo. Então, 
nós temos um conjunto de bens de imóveis de entidades que foram extintas ao longo do 
tempo pelo Governo brasileiro e que tudo isso sempre que uma empresa é extinta cai para 
o patrimônio da União tomar conta dos bens remanescentes. Então, é isso o que acontece 
com o IBC é isso o que acontece com o IAA é isso o que acontece com a LBA, quer dizer, é 
um patrimônio muito grande e que hoje em dia existem vários problemas envolvendo esses 
bens dentro da gente, imagine um patrimônio da Rede Ferroviária Federal que é maior do 
que qualquer uma dessas empresas do que até o conjunto dessas empresas formadas e a 
gente não pode deixar que isso vire uma bola de neve para daqui a 10 anos estar tendo os 
problemas que a gente tem com esses que ficaram para trás. Nós desde que assumimos a 
Superintendência de São Paulo em 2004, nós procuramos fazer parcerias formais com os 
prefeitos para conseguir algum tipo de apoio também na gestão do patrimônio daqui. É 
dessa forma que nós temos parceria com Santos, Cubatão, São Vicente, Guarujá, com muni-
cípio do litoral da região norte com Ubatuba, São Sebastião, Iperó e nós estamos firmando 
com Sorocaba agora e Campinas, quer dizer, é um conjunto de Prefeituras e nós temos 
procurado sempre que recebemos Prefeitos nós temos conseguido firmar convênios de coo-
peração para nos ajudar também com a estrutura. Então, por isso Deputado Mauro Bragato, 
eu fico muito feliz se for da iniciativa de vocês de convidar esses Prefeitos e que a gente 
também pudesse estar oferecendo e estarmos nos dispondo, eu vim aqui para irmos às regi-
ões para fazermos a exposição, para discutirmos localmente os imóveis dos ferroviários nes-
ses locais e propor parcerias. Esperamos com isso ter também o fortalecimento da entidade 
uma interiorização da entidade que é nossa a Superintendência do Patrimônio da União que 
tradicionalmente mexe com terreno de Marinha com a orla, mas nós temos o interesse de 
fazer o fortalecimento dessa entidade no interior com vistas a dar conta de fazer a melhor 
gestão possível desses imóveis.

 O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA – PSB – Me permita algumas dúvidas 
desse Deputado, Secretária, primeiro dizer da minha alegria e da minha disposição do 
Ministério em dar uma destinação correta para esse patrimônio.Algumas dúvidas, existem 
todos esses imóveis os operacionais e os não operacionais, no entanto, os chamados opera-
cionais de fato eles estão não operacionais como alguns Prefeitos me parece que apontam 
para a Sra. como a Sra. acabou de dizer que o imóvel nem trilho sequer existia e nesta linha 
existe a possibilidade da própria União e do próprio Ministério em encampar esses imó-
veis que de fato verdadeiramente não estão em operação, porque eles vão acabar ficando 
em estado como se encontram os demais, se não estão em operação vão acabar ficando 
abandonados. Se existe a possibilidade do Ministério da União juridicamente até ingressar 
com uma medida jurídica de retomada desses imóveis tendo em vista a sua não utilização. 
Vossa Excelência tem o conhecimento de onde estão os documentos de concessão onde nós 
poderíamos com mais detalhes com várias sugestões que a Sra. nos dá para a CPI para nós 
buscarmos as corretas informações, nós até formulamos um pedido de informações para o 
BNDES que me parece que foi a última instituição a proceder a realização dessa concessão. 
Quais são os bens que foram destinados na concessão para as concessionárias, se a SPU 
tem a relação desses imóveis para que nós possamos aqui na CPI fazer um comparativo de 
utilização, ou seja, se realmente as concessionárias estão conservando, estão respondendo 
as suas obrigações diante a concessão. Na verdade existe uma expectativa de toda popu-
lação de um resgate do transporte rodoviário, como meio de transporte de uma alternativa 
de transporte economicamente viável, ecologicamente melhor e tantos outros benefícios 
que o transporte ferroviário trás para um país em desenvolvimento. Se nós e a União prin-
cipalmente está dispondo desse patrimônio, como se daria no futuro e nós esperamos num 
futuro breve uma retomada do transporte ferroviário, será que nós teríamos um patrimônio 
mínimo necessário para atender a Rede Ferroviária, se por ventura houver essa retomada, 
como se daria as estações sendo que uma parte já foi vendida. Se eu não me engano até a 
SPOS já participou de algumas concessões que foram privatizadas. Então, uma preocupação 
estratégica que a meu ver se nós resgatarmos o transporte ferroviário vai existir algum 
patrimônio para esses trens percorrerem a nossa malha ferroviária. Então, são algumas pre-
ocupações que eu pondero e gostaria de ouvir a opinião da Sra. 

 A SRA. EVANGELINA DE ALMEIDA PINHO – Em relação à conversão desses bens nós 
temos noticias de fato de alguns bens que estão hoje como operacionais e não são utiliza-
dos. Essa conversão ela é possível de operacional em não operacional. Eu creio que não pre-
cisa sequer de medidas judiciais, isso pode ser feito na via administrativa, mas esse assunto 
é de fato tratado no âmbito da ANTP. Na relação com o DNIT e com as concessionárias 
de transporte ferroviário a LL aqui no Estado de São Paulo é a MRS. Em relação aos docu-
mentos da concessão e os bens operacionais, isso é um conjunto de bens que nós até hoje 
também não tivemos acesso apesar de já termos pedidos diversas vezes. O documento que 
nós temos oficiosamente é que o conjunto de bens operacionais eles constam do documen-
to de concessão que fica sobre a guarda da ANTT. Nós estivemos recentemente com uma 
pessoa da inventariança a Dra. Marcela que ficou de conseguir com a ANTT trabalhar junto 
ao Ministério dos Transportes na verdade para conseguir para a gente esse volume de bens 
operacionais que nós não tivemos acesso até hoje. 
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 A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Vossa Excelência tem razão porque o pedido do material 
vai demorar mais do que os nossos convites para aqueles que poderão estar conosco, fica o 
convite por escrito para as pessoas e esse material nós já podemos aprovar hoje. 

 O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA – PSB – Eu consulto se é possível nós 
estabelecermos um prazo no nosso pedido, para que não fique solto isso para que a gente 
coloque num prazo razoável de 10, 15 dias para que essas instituições nos enviem o mate-
rial num prazo estabelecido para que não haja prejuízo dos nossos trabalhos fica como 
sugestão. 

 O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Eu por demandas outras, viajarei à Brasília amanhã 
e se nós tivéssemos esse requerimento, esse oficio em mãos nós poderíamos entregá-lo em 
mãos também amanhã no Ministério dos Transportes a ANTT. Então, como eu preciso ir à 
Brasília amanhã, eu poderia aproveitar e passar pelo Ministério e obviamente eu faria o 
contato hoje, para que a gente pudesse ir até o Ministério e protocolar em mãos esse pedi-
do. 

 O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA – PSB – Eu acho que nós podemos aprovar 
agora oralmente e depois todos nós assinamos e o Deputado Hamilton Pereira se encarrega 
de encaminhá-lo ao Ministério. Em votação o requerimento do nobre Deputado Hamilton 
Pereira solicitando a ANTT documentos da concessão das ferrovias e os imóveis operacio-
nais. Em votação. Os Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 
Aprovado, e nós encaminharemos a essa Secretaria para que nós todos hoje assinemos.

 O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Para ganhar tempo tendo em vista que o nosso prazo 
e pequeno, nós recebemos a resposta do BNDES sobre quem era o Diretor responsável 
pela privatização da malha ferroviária paulista. Esse documento foi entregue agora a nós 
Deputados e aqui a confirmação que o Diretor de Privatização do BNDES quando ocorreu 
o processo de privatização da malha ferroviária paulista era o Sr. José Pio Borges de Castro 
Filho. Eu gostaria de propor que nós já aprovássemos para ganhar tempo o convite para que 
o Dr. José Pio Borges viesse a esta comissão, porque foi ele o gestor responsável por todo 
o processo de privatização da malha ferroviária paulista. Ficando aprovado é uma questão 
de data e de oportunidade para que a gente possa convocá-lo o mais rapidamente possível, 
porque a origem de todo o processo de privatização estava exatamente na mão do Dr. José 
Pio Borges. 

 O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA – PSB – Até para nós eu tenho me dedi-
cado a programação de agendamento termos alguém já com mandato estabelecido para 
não ficarmos uma terça-feira sem trabalho. Em votação o requerimento do nobre Deputado 
Edson Giriboni. Os Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Apro-
vado. Deputado Giriboni é oportuno porque nós vamos dar inicio ao trabalho da pessoa 
responsável por essa concessão para nós termos mais informações a respeito do tema. 

 Não havendo mais nada a tratar está encerrada está CPI.

     *      *       *

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - SISTEMA FERROVIÁRIO.
(Transcrição realizada pela empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. )

22/09/2009

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Havendo número regimental decla-
ro aberta a Quarta Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato 
59/2009 com a finalidade de apurar a atual situação do sistema ferroviário do Estado. 

Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados Edson Giriboni, deputado 
Hamilton Pereira, deputado Mauro Bragato e o nobre deputado Davi Zaia. Informo a pre-
sença do senhor Francisco Aparecido Felício, diretor Presidente do Sindicato dos Trabalha-
dores em Empresas Ferroviárias Paulista, convidado para expor fato relevante a respeito do 
objeto da presente CPI. 

Assessoria pede auxílio ao nobre deputado Davi Zaia se o convidado se encontra nesta 
Casa. 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Não, fizemos contato e ele disse que está chegando aqui. Eu só 
estou tentando localizar rapidamente onde ele se encontra, mas deve estar chegando. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Por enquanto, enquanto nós aguar-
damos o convidado, há sobre a Mesa requerimentos e um requerimento do nobre deputado 
Mauro Bragato. “Requeiro nos termos regimentais que seja oficializado o convite para 
prestar esclarecimentos nesta Comissão as seguintes pessoas: Osmar Pinato Presidente da 
AMMAP – Associação dos Municípios da Média e Alta Paulista; senhor Alberto César Cen-
teio de Araújo Presidente da UNIPONTAL – União dos Municípios do Pontal do Paranapane-
ma; senhor Reinaldo Custódio da Silva Presidente do SIVAP – Consórcio Intermunicipal do 
Vale do Paranapanema; senhor Bernardo Hess Presidente da ALL – América Latina Logística; 
senhor Bernardo José Figueira Gonçalves Oliveira diretor geral da ANTT – Agência Nacional 
de Transportes Terrestres. Todos com o objetivo precípuo de auxiliar os trabalhos da presente 
Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar a atual situação 
do sistema ferroviário do Estado de São Paulo”. Requerimento do nobre deputado Mauro 
Bragato. 

Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, ao convite dessas 
pessoas. Aprovado. 

Esta Presidência solicita a secretaria que faça a leitura da ata da reunião anterior. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Pela ordem Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem deputado Hamilton 
Pereira. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Gostaria de solicitar a dispensa da leitura, e dá-la 
como aprovada por todos nós, para que nós possamos abreviar os nossos trabalhos e ser-
mos o mais objetivo possível. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – É regimental o pedido de V.Exa., 
está dispensada a leitura da ata. 

Deputado Davi Zaia informa que o nosso convidado de hoje já chegou. E esta Presidên-
cia convida o senhor Francisco Aparecido Felício para que tome assento aqui à Mesa para 
nós iniciarmos os nossos trabalhos. 

Esta Presidente passa a palavra ao senhor Francisco Aparecido Felício diretor Presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Paulista, convidado para expor 
fator relevante a respeito do objeto da presente CPI. Esta Presidência agradecer senhor 

para dizer para vocês que o sistema que está na pagina da Internet, o sistema de acompa-
nhamento virtual de processos são daqueles bens que já foram incorporados ao Patrimônio 
da União, ali estão os terrenos da Marinha que são os bens disponíveis do patrimônio, são 
esses só que podem ser achados naquele sistema virtual que está lá disponível na Internet, 
é por isso que quando ele lança CPTM, Rede Ferroviária, FEPASA ele não vai achar de fato 
a certidão de um determinado bem que ele procura da rede, porque esse processo ainda 
está no sistema da Rede Ferroviária e caso o bem seja não operacional na pagina da SPU 
no campo próprio que fala: bens da antiga Rede Ferroviária Federal que foi extinta é que ele 
vai achar esse conjunto que eu estou trazendo para vocês hoje, só para esclarecimento. 

 O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA – PSB – Obrigado Sra. Evangelina a CPI 
agradece a colaboração de V. Exa. 

 A SRA. EVANGELINA DE ALMEIDA PINHO – Muito obrigada eu sempre estou à disposi-
ção de vocês, quantas quiserem me convidar eu estarei à disposição. Muito obrigada. 

 O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA – PSB – Dando seqüência aos nossos 
trabalhos, existem vários requerimentos e eu gostaria de sugerir se poderiam fazê-los oral-
mente. Eu anotei aqui Dr. Ricardo Madalena do DNIT, Diretor da ANTT, Prefeitos da ATPM, 
Solicitar ao DNIT documentos de concessão e os imóveis operacionais.

 A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – A forma como V. Exa. está colocando eu não vejo nenhu-
ma dificuldade, pelo menos com relação a mim e penso que os nobres Deputados também 
não. Eu só queria aqui chamar a atenção no bom sentido para uma questão. Nós votamos 
anteriormente antes da Dra. Evangelina se pronunciar alguns requerimentos entre eles 
eu me recordo o do Secretário de Desenvolvimento do Estado, o Dr. Geraldo que não tem 
nenhum problema e teve a nossa aprovação, a única coisa que me parece equivocado é que 
tem que mudar no próprio requerimento é a data que já vem marcada, primeiro que já tem 
agendamento para outras pessoas nessa data que é para a semana que vem absolutamente 
impossível convidá-lo para essa data. Então, nós não poderíamos convidar seja quem for 
já com data pré-agendada, porque eu tenho certeza que ainda nem o próprio Secretário 
tomou ciência do convite e não acredito que para a semana que vem ele tenha agenda, até 
porque, segundo a Secretaria da CPI nós já temos um dia já com outros convidados. Então, 
só para nós tomarmos cuidado e não agendarmos com data. 

 O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA – PSB – Como sugestão nós poderíamos 
colocar como uma data oportuna.

 O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Eu gostaria na realidade de sugerir aqui a todos 
nós uma revisão neste requerimento que nós fizemos, porque na realidade a exposição e 
a resposta das perguntas e das indagações de todos os Deputados aqui por parte da Dra. 
Evangelina deixou muito claro que o amplo aspecto das informações que nós precisamos 
estão de posse do DNIT, ANTT, e não me parece que exatamente o Secretário que no passa-
do foi responsável pela entrega da ferrovia e o seu respectivo sucateamento, até porque, é 
um partidário do sistema de transporte rodoviário, da modalidade rodoviária de transporte 
pudesse nos trazer aqui muitas informações. Então, eu gostaria de fazer um outro reque-
rimento suprimindo esse para que a gente possa realmente nos dedicarmos aqui a esses 
novos requerimentos que estão sendo propostos que fazem muito mais sentido do que 
aquele que nós propusemos. 

 A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Em função do que o Deputado Hamilton está colocando 
e me parece bastante oportuno nós revermos essa questão dos agendamentos dos reque-
rimentos dos convidados, eu não sei se valeria a pena porque claro que a celeridade é 
importante na CPI porque nós temos prazo de começo, meio e fim, mas é com o tempo e a 
Secretaria e também os Deputados, nós pudéssemos formular como é de costume na Casa 
tanto para comissões quanto audiências públicas, que a gente pudesse fazer isso por escrito 
porque assim não fica nenhuma dúvida de quem estamos convidando e obviamente colo-
cando a posição de V. Exa. sem colocar uma data porque tem que ser uma data oportuna 
revendo o que o Deputado Hamilton está colocando e o Deputado Mauro Bragato que tem 
várias situações para serem feitas. Nós mesmos já encaminhamos para V. Exa. uma ou duas 
pessoas para serem convidadas e se o grupo entender assim que nós pudéssemos fazer por 
escrito e numa outra oportunidade votaríamos. 

 O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Eu acredito que a proposta da Deputada seja bastan-
te convincente e eu farei por escrito Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA – PSB – Então, fica o critério estabelecido 
que os Deputados farão por escrito os convites às pessoas que interessarem. 

 O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Eu gostaria de sugerir de como nós estamos encami-
nhando para aprovarmos aqui um requerimento de convite aos representantes da ANTT e 
do DNIT que nós antes de recebermos essas pessoas aqui, nós pudéssemos ter acesso aos 
contratos de concessão. Então, que essa CPI pudesse requisitar os contratos de concessão, 
eu vou fazer por escrito o requerimento. 

 O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA – PSB – A minha preocupação Deputada 
Célia era por conta desse tempo mesmo, porque se nós fizermos por escrito nós vamos 
aprovar esse requerimento na próxima terça então, perdemos uma semana, mas se nós 
fizermos oralmente algumas urgências, nós podemos aprovar agora e provavelmente ele 
pode até ter na próxima terça-feira já, por exemplo, o documento de concessão que como 
disse a Sra. Evangelina está na ANTT. Então, nós poderíamos aprovar os requerimentos de 
urgência como esses documentos oralmente para na próxima terça-feira termos alguma 
coisa, era isso a minha preocupação porque na próxima terça vão chegar os requerimentos 
escritos e ai nós vamos votar, eu acho que é oportuno. 

 O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Me parece que é razoável que nós tenhamos esses 
contratos de concessão em mãos antes de recebermos o nosso convidado aqui até para 
baseados neles podermos elaborar algumas indagações importantes para essa CPI.

 O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA – PSB – Inclusive nós já fizemos consulta 
à Secretária um pedido para BNDES, e ainda não veio nenhuma resposta, no entanto, pode-
mos também baseados nas informações da Sra. Evangelina solicitar a ANTT.

 O SR. EDSON GIRIBONI – PV – A comissão poderia fazer um contato com a ANTT em 
Brasília e solicitar essas informações, eu tenho certeza absoluta que a ANTT as tem. 

 O SR. PRESIDENTE – VINICIUS CAMARINHA – PSB – Eu me disponho junto com a 
Secretária a gente fazer isso, mas eu acho importante nós formalmente aprovarmos esse 
pedido.
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maiores e estarem estudando. Então coube depois as prefeituras estar suprindo isso, forne-
cendo ônibus e temos aí conversado aí com prefeituras da região, da região do deputado 
mesmo, a gente tem conversado com o pessoal no sentido de retomar isso e que não só o 
governo do Estado, mas como essa Casa aqui possa estar nos ajudando a estar retomando. 
Porque há espaço. Notadamente naquele trecho a freqüência de trens de carga ainda é 
pequena na Alta Paulista. Muita coisa foi desativada, muita coisa foi feita. Lá em Panorama, 
por exemplo, foi necessário refazer todo um porto e foi entregue a empresa e esse porto 
ficou abandonado, não é utilizado. 

Um outro aspecto que nos preocupa bastante é com a segurança. Toda a margem da fer-
rovia hoje é aberta, então são constantes os acidentes, são passagens de níveis que não são 
regulamentadas, e mesmo aquelas que são regulamentadas a empresa não controla, ela diz 
que isso é obrigação do município e são constantes os acidentes. Esses acidentes quando 
ocorrem leva ao ferroviário, ao maquinista que está conduzindo a responder um processo e 
depois de três ou quatro anos é que nós conseguimos que a empresa desse essa assistência, 
porque nem assistência jurídica ela estava dando, até porque quem se envolve num aciden-
te normalmente apresenta ação contra a empresa e contra o condutor. A empresa por rei-
terada apresentava a defesa dela e sequer se preocupava com a defesa do seu funcionário. 
Evidente que isso o Sindicato se encarregava de fazer, mas o Sindicato tem a finalidade de 
cuidar das questões trabalhistas, e não das questões cíveis, ou até mesmo criminais aí que 
possam envolver às vezes situações como essa. Então essa também é uma preocupação que 
nós temos. 

De tudo que nós fizemos em termos de denúncias apresentando material, apresentando 
inclusive documentos o que nós recebemos de resposta foi do CADE em função de uma 
denúncia que estaria havendo aí uma concentração muito grande da ferrovia nas mãos 
de uma única empresa, considerando que a ALL ela tem hoje no Estado de Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul e Paraná tudo controlado por ela, e aqui no Estado de São Paulo a maior 
malha que era da antiga FEPASA também é controlada pela ALL, ou seja, nós temos no 
Brasil cerca de 29 mil quilômetros de ferrovias, e a ALL controla hoje cerca de 14 mil qui-
lômetros, 21 mil considerando também o controle que ela tem na Argentina. Então são 21 
mil quilômetros, e isso está no site da própria empresa informando desse controle. Então é 
que o CADE estava acompanhando e que evidentemente estaria se manifestando a respeito 
disso. No entanto essa incorporação da Brasil Ferrovias que compunha aí, que era composta 
pela FERROBAN, pela FERRONORTE, e também pela NOVOESTE. A NOVOESTE antiga Noro-
este do Brasil que começava em Bauru e vai até Corumbá. Então hoje essas três empresas 
fazem parte do Grupo ALL e tiveram inclusive a sua denominação alterada. Todas elas hoje 
são denominadas ALL – América Latina Logística Malha Paulista, Malha Norte e Malha 
Oeste. Então recentemente nós tivemos, até para ver respeitado aí o direito dos ferroviários, 
nós tivemos que estar promovendo uma greve para que fosse reajustado, repassado menos 
do que a inflação do período aos salários dos ferroviários, e isso considerando que esse pes-
soal ativo representa apenas na época do pessoal da FEPASA 552 ferroviários. 

Com relação as terceiras que estão atuando naquilo que nós consideramos atividade 
fim, que não deveria ser terceirizado, nós conseguimos através de acordos coletivos tam-
bém fazer com que essas empresas negociassem aí com o Sindicato, firmasse acordos nos 
mesmos moldes daqueles que nós temos com a ferrovia, e estamos discutindo judicialmente 
a condição, a validade ou não dessa terceirização. Considerando que a atividade fim não é 
para ser terceirizada. E a ferrovia ela tem um aspecto, ela tem uma situação diferenciada 
de outras atividades, não é exclusividade da ferrovia, mas no caso da ferrovia nós podemos 
dizer isso, tanto assim que a CLT dedicou uma sessão exclusiva aos serviços ferroviários, 
onde acaba delimitando, mostrando aí o que atividade e regulando essa atividade ferroviá-
ria. E nem mesmo isso vem sendo respeitado. Então tudo aquilo que antes era devidamente 
respeitado pela FEPASA a partir da privatização nos ganhamos mais esse problema porque 
enfrentamos dificuldades também nesse sentido. Então além do patrimônio humano tam-
bém o patrimônio público carece de respeito em relação a essa privatização. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Tem a palavra o nobre deputado 
Davi Zaia. 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Eu queria primeiro parabenizar o senhor Francisco Aparecido 
Felício, o França como é conhecido lá no Sindicato pela luta do Sindicato dos Ferroviários 
não só em defesa dos seus direitos enquanto trabalhadores tão bem exposta aqui já na sua 
exposição inicial as dificuldades que se enfrenta depois do processo de privatização. Tive-
mos oportunidade de acompanhar, inclusive nesse processo que já dura aí acho que quase 
dois anos dessa última onda de demissões e o não cumprimento do acordo daqueles 150 
que se encontra hoje com processo em andamento na justiça. Então não só por essa defesa, 
mas porque o Sindicato tem permanentemente manifestado também a preocupação com 
o conjunto, com o transporte ferroviário no Brasil, e o objeto nosso aqui nessa CPI, talvez 
mais do que analisar tudo o que aconteceu, também olhar isso com uma perspectiva de 
solução para o transporte no Brasil. Reconhecendo a importância do transporte ferroviário, 
vocês devem ter vindo de Campinas hoje e devem ter enfrentado aí todo o trânsito, não só 
na Bandeirantes que devia já estar parado lá alguns quilômetros antes de chegar aqui na 
Marginal, então e a grande quantidade de caminhões além dos carros transportando. Então 
mostrando que o transporte rodoviário hoje já não da mais conta de atender toda a necessi-
dade do nosso Estado. 

Então eu gostaria só que você pudesse além do registro que já fez, e que mostrou muito 
claramente, inclusive essa contradição que existe hoje e esse debate que existe, a ALL 
entendendo que não é obrigação dela fazer os investimentos, porque a infraestrutura seria 
uma obrigação do governo, mas ela tem a concessão, e todos nós imaginamos que quando 
fez a concessão se fez para que se ampliasse o investimento na malha ferroviária e com isso 
pudesse ter um avanço maior nessa área. Recebe inclusive um dos argumentos para o pro-
jeto de privatização, o Estado tinha dificuldades de fazer os investimentos necessários então 
passar para a iniciativa privada que faria os investimentos, e com isso nós teríamos pelo 
menos um transporte de carga decente. 

Mas vocês também tem prestado atenção porque hoje é um grande debate de instala-
ção do trem de alta velocidade. Aqui quando nós ouvimos o secretário dos Transportes do 
Estado de São Paulo já nessa CPI, nós tivemos oportunidade também de questionar um 
plano para o Estado de São Paulo. Porque nós já tivemos a discussão do Trem Bandeirantes 
que ligaria Campinas, que era um trem que atenderia toda região aqui, inclusive as cidades 
menores, portanto, atendendo de maneira talvez mais adequada o conjunto da população 
porque poderia atender todas as cidades ali, Valinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, nesse 
trecho, e essa preocupação que tem sido levantada com o transporte de passageiros. Então 
a opinião de vocês em relação a isso que eu acho que muito nos ajudaria a avançar na dis-
cussão de um sistema de transporte ferroviário aqui para o nosso Estado que pudesse ser 
viável e atender o conjunto da população. 

Então gostaria que, eu sei que vocês tem discutido isso, pudesse avançar a opinião do 
Sindicato e o que o Sindicato tem discutido em relação a esses temas para que a gente 
possa de fato somar nessa luta e voltar a ter aqui no Estado de São Paulo a ferrovia como 
um módulo de transporte importante dentro da nossa atividade. 

O SR. FRANCISCO APARECIDO FELÍCIO – O Sindicato sempre defendeu não só a ferrovia. 
Nós a princípio também tínhamos a esperança em função da limitação do endividamento 
que tinha o Estado para estar investindo na ferrovia, esse foi um dos motivos pelo qual nós 

Francisco Aparecido Felício, a presença do senhor estar hoje aqui colaborando a esta CPI um 
importante tema para o Estado de São Paulo. Então passo a palavra ao senhor. 

O SR. FRANCISCO APARECIDO FELÍCIO – Bom dia a todos, senhores deputados, senhor 
Presidente. Eu quero em nome da categoria ferroviária agradecer esta oportunidade de 
estarmos aqui falando sobre esse importante tema que é objeto dessa CPI. 

Nós do Sindicato dos Ferroviários de uma maneira geral logo com início do processo de 
privatização autorizado pela Lei 9343/96 aprovada nesta Casa manifestamos a nossa preo-
cupação com a forma como ocorreria essa privatização. Na verdade nós já vínhamos apon-
tando problemas nesse sentido de anos atrás, anos anteriores a 95, e lamentavelmente para 
nós esses problemas se ampliaram. Primeiramente no aspecto social, muitas demissões. Há 
princípio, no início da privatização a FEPASA contava com 16 mil ferroviários, foi repassada 
a Rede com 9.500, portanto, 6.500 demissões que ocorreram. Posteriormente no curto perí-
odo que a Rede assumiu a FEPASA que foi de maio de 98 a dezembro de 98 mais 2.700 fer-
roviários foram demitidos, e 6.500 foram repassados para a nova concessionária, no caso a 
FERROBAN. A FERROBAN por sua vez demitiu também, e para que os senhores tenham uma 
idéia dos 6.380 funcionários que ela recebeu hoje em toda malha paulista, naquilo que era 
representado pela FEPASA restam 552 funcionários diretos. Todos os demais serviços foram 
terceirizados, inclusive atividades que são consideradas atividades fins foram terceirizadas, 
e mais do que isso foram precarizadas. 

Primeiro um aspecto que retrata bem essa precarização advém do nível de salário que 
recebiam os maquinistas que são hoje, na realidade, 90, 95% dos empregados efetivos. Os 
maquinistas à época tinham um salário de 1.380 reais, hoje, nós estamos aí 11 anos depois, 
o salário desses maquinistas, o salário médio desses maquinistas é de 828 reais. Então o 
primeiro grande impacto na questão social. 

Também ficou determinado pela legislação que autorizou a privatização à época o PND 
92 que a concessionária deveria manter por um ano o transporte de passageiros existente 
na FEPASA, e posteriormente o governo estaria fazendo uma licitação, uma nova licitação 
para que uma empresa viesse a estar operando o transporte ferroviário de passageiros, até 
porque a princípio a privatização ocorreu somente na carga. Passado este um ano, eviden-
temente, as empresas desativaram por completo os trens de passageiros e nada foi feito 
a respeito de uma licitação para transporte de passageiros ao longo da malha da antiga 
FEPASA. 

Pior do que isso foram os bens. Os bens, os carros de passageiros, os trens, locomotivas, 
a maioria das locomotivas foram totalmente desativadas porque havia um grande número 
de locomotivas elétricas, então o primeiro passo foi a erradicação de toda a vida aérea que 
foi transformada em sucata. Material de alto valor foram cortados em pedaços não maio-
res que um metro, e transformados em sucata. E não se sabe que finalidade se deu a esse 
material, se foi vendido e quem se beneficiou disso. O patrimônio operacional da antiga 
FEPASA, aquilo que as empresas, a empresa no caso, a FERROBAN, entendeu que estaria 
utilizando ela foi repassada a título de arrendamento a ferrovia. E o restante material não 
operacional, ou patrimônio não operacional ficou a cargo da Companhia Paulista de Admi-
nistração de Ativos – CPAA. Ao longo desses 10, 11 anos de privatização a empresa foi 
devolvendo aí o patrimônio da antiga FEPASA, devolvendo a Rede enquanto a Rede existiu 
e agora a União na medida em que a Rede foi definitivamente extinta. 

Um outro aspecto é que quando começou a discussão da privatização da FEPASA, houve 
uma avaliação da FEPASA como um todo e que à época chegou a 11 bilhões. No entanto, 
a FEPASA foi vendida depois para a Rede por dois bilhões e 600, com o prazo de 180 dias 
para uma reavaliação, e posterior a isso então se houvesse algo mais a pagar isso como fez 
parte da renegociação da dívida do Estado com a União, então isso seria devidamente apu-
rado e consequentemente acertado aí a questão de valores. 

O que nos indignou é que a privatização em si ela teve um custo, ou seja, o concessio-
nário pagou seis vírgula cinco milhões e assumiu a concessão. Todo o restante ele tem aí o 
prazo de 30 anos para pagar com dois anos de carência, então seriam 112 mensalidades ou 
trimestralidades devida aí pela concessionária, e tão logo a concessionária assumiu ela soli-
citou e foi beneficiada aí com um empréstimo da ordem de 300 milhões conseguidos juntos 
ao BNDES.

Isso tudo que deveria ter a finalidade de estar sendo investido na malha foi utilizado na 
demissão dos ferroviários. Porque os ferroviários da FEPASA através de acordos coletivos 
firmados pelos Sindicatos adquiriram o direito a uma indenização se demitidos fossem. Esse 
imbróglio ainda não terminou a empresa a ALL que hoje administra que desde de 2006, 
desde maio de 2006 administra a malha da antiga FEPASA ela procedeu as últimas demis-
sões, pagou corretamente a maioria, porém, um grupo de 150 ferroviários ainda discuti, 
ainda briga judicialmente para receber aquilo que tem direito. 

Paralelo a isto essa empresa vem sendo alvo de denúncias por parte dos sindicatos. 
Nós fizemos denúncias em Jundiaí, fizemos em Araraquara, fizemos em Campinas, porque 
a empresa vinha erradicando trechos, tirando trilhos em Jundiaí, tirando trilhos em Arara-
quara, em Bauru. As locomotivas que são patrimônio, eram patrimônios, são patrimônios 
públicos foram abandonadas, nós temos aqui material que retrata isso com fotos, locomo-
tivas sendo canibalizadas a princípio e depois abandonadas definitivamente, e acabaram se 
tornando alvo aí de vândalos que literalmente cortavam essas locomotivas, cortavam esse 
material e vendiam como sucata. E recentemente, a própria ALL foi alvo de investigação do 
Ministério Público a despeito de estar desativando vagões e vendendo aí para usinas, ven-
dendo para ferro velho, enfim, se desfazendo daquilo que é patrimônio público sem a devi-
da autorização. E por conta disso está aí respondendo a um inquérito conduzido pela Polícia 
Federal. Foi quando acabou dando uma parada nesta questão. 

Há uma discussão entre a ALL e o governo federal no sentido da obrigação, a quem cabe 
a obrigação de continuar investindo na infraestrutura. A empresa entende que não deve 
investir na infraestrutura porque a infraestrutura pertence ao governo, ela só deve manter, e 
o investimento deve ser feito de forma direta pelo governo federal, então isso tem prejudi-
cado sobremaneira o transporte. Até porque a empresa não investe e para compensar isso o 
que ela tem feito, além da redução, da precarização da mão de obra ela tem feito o seguin-
te, implantou a mono condução. Hoje a empresa trabalha com trens de 12 mil toneladas, 
que são tracionados até por oito locomotivas e um único maquinista passou a ser responsá-
vel por essa composição. Eles utilizam o mecanismo de controle denominado Locotrol, onde 
o maquinista que teve o seu salário reduzido passa a ter essa responsabilidade sozinho. 
Evidentemente eles se cercaram de algumas tecnologias como GPS para licenciamento de 
trens, o controle de descarrilamento, cerca eletrônica, alguns equipamentos que nós desco-
nhecemos aí a eficácia total desse equipamento para estar prevenindo situações como essa. 
E ainda, que seja comprovada toda essa eficácia a nossa preocupação é acima de tudo com 
o ser humano. Porque se o maquinista sozinho descendo a serra aqui com uma composição 
desse porte, se ele se sente mal, a locomotiva, o trem vai parar, até porque há um disposi-
tivo denominado “Homem Mosca”, enquanto o maquinista está tracionando ele tem que 
estar acionando isso. Então numa situação de mal súbito ou coisa parecida, evidentemente, 
o trem seria parado. Porém, o socorro para essa pessoa fica aí a critério de Deus, porque 
na realidade parece que a empresa se preocupa e muito com o equipamento, mas com o 
homem em si nós não estamos observando. 

Então esses alguns dos problemas que acarretou a privatização. Além do que, a falta 
dessa licitação na questão dos trens de passageiros deixou a Alta Paulista alguns muni-
cípios da Alta Paulista sem o único meio de transporte que tinha para os estudantes de 
cidades menores que se valiam da ferrovia para se deslocar para grandes centros, ou centro 
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essa relação? O senhor fez uma exposição, mas eu não pude captar essa questão da relação 
do Sindicato com a ALL em termos de negociação. 

O SR. FRANCISCO APARECIDO FELÍCIO – Pois bem, a ALL tem nos atendido sim. Ela 
tomou algumas medidas para dificultar, sem dúvida nenhuma. A primeira delas foi transferir 
toda administração que estava concentrada em Campinas para a cidade de Curitiba. Por 
força do contrato de concessão ela mantém uma sede aqui na Rodovia Anhanguera KM24, 
porém é apenas uma formalidade. Todas as vezes que judicialmente nós necessitamos citar 
a ALL fazendo uso desse endereço nós fomos obrigados a estar refazendo e pedindo que 
fosse citada através da sede em Curitiba. 

Então ela atende, ela conversa, porém, não cumpri a maioria das coisas que são dis-
cutidas, razão de nós termos que procurar muitas vezes o Ministério Público, às vezes o 
Ministério do Trabalho, e muitas vezes até mesmo as Prefeituras, como bem lembrado pelo 
deputado nos ajudam. Por quê? Porque dada essa característica a ferrovia corta hoje o cen-
tro de grandes cidades, e a falta de conservação, a falta de preocupação de segurança da 
população e de muita gente que mora à margem da ferrovia tem levado vários municípios 
a nos ajudar também nessa questão procurando o Ministério Público. Então sempre que 
ocorre esse tipo de coisa eles atendem, mas procuram se esquivar da responsabilidade e diz 
que essa é uma responsabilidade da prefeitura, por exemplo, com relação a passagem de 
nível. E sempre que é questão de investimento para manutenção porque a via está ruim ela 
diz que o governo federal é que deve destinar valores para que ela possa estar investindo. 

Só que acaba sendo uma contradição porque o governo federal, ainda que de forma 
indireta, eu falei que foram repassados mais de cinco bilhões a essa concessão, em maio de 
2005, por exemplo, o BNDES fez um repasse de um bilhão e 200 milhões de reais numa ceri-
mônia que contou com a participação do Presidente Lula lá em Campinas. Posteriormente 
a empresa fez novos empréstimos, e na compra da Brasil Ferrovias o BNDES que era credor 
desses valores passou a ser acionista da empresa. Então hoje os grandes acionistas da ALL 
acabaram sendo a PREVI, o BNDES e o FUNCEF – Fundo de Pensão dos Funcionários da 
Caixa. Então o governo federal de uma forma indireta ele participa da composição acionária 
e aí o investimento que deveria ser colocado deveria vir através do BNDES que é acionista 
aí da empresa. Então o que eles dizem? Quando a gente cobra uma posição na questão dos 
investimentos que sejam na malha, na infraestrutura, ou seja, na segurança? Na seguran-
ça eles empurram para as prefeituras, e nessa questão empurram para o governo federal. 
Então atendidos? Nós somos, conversamos, mas o resultado somente através de ações 
judiciais.  

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – O senhor poderia nos informar como é que tem sido o 
desempenho da ALL no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e mesmo na Argentina. 

O SR. FRANCISCO APARECIDO FELÍCIO – Na Argentina a operação da Argentina repre-
senta hoje seis por cento do faturamento da empresa. E representa 30% do total da malha 
que é controlada pela ALL. No Paraná e Santa Catarina eles já estavam lá há mais tempo, já 
atuam lá há 11 anos, e em função disso encontraram um ambiente diferente do que encon-
traram aqui no Estado de São Paulo. Lá a mono condução já existe há muito mais tempo, lá 
implantaram também um banco de horas, e um banco de horas as avessas. O nosso enten-
dimento aqui em São Paulo eles não conseguiram fazer isso, até porque o banco de horas 
foi criado para que pudesse ser acumuladas horas de ociosidades para que depois fossem 
pagas com trabalho. A empresa propôs lá no Sul e também aqui o contrário, que os fun-
cionários depositassem horas trabalhadas nesse banco de horas, e depois posteriormente 
poderiam ser compensadas e depois de 90 dias não fossem então seriam pagas com acrés-
cimo. Então lá nos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e no Paraná a empresa é 
o mesmo retrato. O número de funcionários diretos é pequeno, a precarização é grande, e 
mesmo as terceiras muitas são controladas pela própria ALL, porque ela fala, ela dá os per-
centuais inclusive de ganho para cada uma dessas empresas. Abre dizendo: se não aceitar 
esse acordo tem outros querendo aceitar. E mesmo na terceirização aqui vieram as empre-
sas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná é que vieram para estar colocando, 
que vieram estar fazendo parte da terceirização no Estado de São Paulo. 

Então a situação é semelhante com o nosso entendimento de uma piora até. Então o 
Estado de São Paulo está um pouco melhor em relação a isso, dada a resistência dos Sindi-
catos e essas ações que nós movemos aí juntamente com o Ministério Público do Trabalho. 

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – O senhor acredita que com as ações que já se tem na 
justiça federal que são inúmeros, o senhor acredita que seria possível buscar uma reversão 
desse processo que aconteceu aqui no Estado de São Paulo? Pelo menos aquilo que eu 
defendo, uma reversão de fazer com que a Rede Ferroviária Federal a medida que o gover-
no federal através do BNDES e parceiro, de se reverter esse processo para o Estado de São 
Paulo e a partir daí buscar um outro caminho para que a malha maior viária do país possa 
ser mais utilizada? O senhor acredita nesse caminho?

O SR. FRANCISCO APARECIDO FELÍCIO – Eu acredito mais do que nos processos em 
si. Eu acompanho particularmente, li esse contrato diversas vezes, e entendo que já foram 
cometidas diversas faltas graves, esse contrato já foi aviltado centenas de vezes, o que pos-
sibilitaria sim a denúncia desse contrato de privatização, revertendo inclusive essa situação. 
A própria venda de material, da maneira como estava sendo feita, que hoje é objeto de um 
inquérito na Polícia Federal, a venda sem autorização por ser patrimônio público. Então está 
vendendo patrimônio público, não basta repor como a empresa foi até a agência e disse: 
nós temos um prazo e vamos repor. Existe, estaria aqui sendo, explicando aos senhores 
aquilo que todos já conhecem, mas existe leis, existem regras a serem seguidas para venda 
de qualquer bem público. E ela está simplesmente como arrendatária, e não como dona do 
patrimônio, e ela já fez isso diversas vezes. Eu acho que além das ações uma análise mais 
detalhada, os vários TACs  que foram firmados, e muitos descumpridos, inclusive, possibili-
taria sim a denúncia desse contrato. O que está previsto dentro do próprio contrato de con-
cessão. Está previsto obrigações que descumpridas ensejaria a denúncia, a resilição desse 
contrato. 

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Senhor Presidente, eu gostaria de fazer um requeri-
mento para que na, digamos, na reta final da elaboração do nosso relatório pudéssemos 
nós trabalharmos a denuncio do contrato. Porque o Estado de São Paulo, o senhor mesmo 
disse, Campinas e São Paulo, e a Bandeirantes é uma avenida. Uma avenida. Nós temos 
aí um investimento da parte do governo Serra em torno de cinco bilhões em rodovias, em 
recape de vicinais, quer dizer, a nossa malha viária do Estado é um exemplo. Só que as nos-
sas ferrovias é um mau exemplo. Então nós temos que fazer o caminho de volta, na linha 
que o senhor nos colocou  como vontade do Sindicato lá atrás em 1996. 

Então eu gostaria de fazer esse requerimento que pudéssemos nós contar com o apoio 
dos Sindicatos, contar com o apoio da documentação para a gente poder efetivamente ter 
um bom relatório, e esse relatório encaminhar ao Ministério Público Federal para que a 
gente pudesse fazer com que a ALL fosse varrida do mapa do Estado de São Paulo. Porque a 
minha experiência como prefeito com a ALL foi um desastre. A experiência dos meus amigos 
companheiros prefeitos com a ALL é outro desastre. Com a população paulista outro desas-
tre. Não tem sentido ficarmos calados, e acho que a CPI serve não só pra gente fazer um 
estudo sociológico, um estudo político, mas acima de tudo jogar pesado. 

aceitamos de forma pacífica e bem passiva a privatização. E na esperança de que a inicia-
tiva privada realmente investisse e devolvesse ao Estado de São Paulo um transporte ferro-
viário de qualidade, não só na carga como também aos passageiros. E a gente vê hoje, e o 
exemplo dado é bastante pertinente, as nossas rodovias nesse trecho principalmente aqui 
de São Paulo a Campinas elas se transformaram em grandes avenidas, porque não é mais 
possível desenvolver a velocidade de uma rodovia nesse trecho. Então dada a concentração, 
a grande concentração de caminhões, de ônibus, e muito disso poderia ser perfeitamente 
transportado através da ferrovia. 

Uma outra coisa que o Sindicato discute bastante é a falta de uma política de trans-
portes, diferente de, uma política específica, eu estou dizendo diferente do que ocorre em 
alguns paises onde alguns produtos obrigatoriamente são transportados por ferrovia em 
função de segurança, em função de custo, e isso aqui vem sendo desprezado. Nós estamos 
aí acostumados a ver, passar em frente as nossas casas, quando não parar em frente as nos-
sas casas verdadeiras bombas que são caminhões com combustíveis, com produtos quími-
cos, e muitas vezes trafegando sem a devida segurança, ou mesmo o perigo que passa a ser 
potencialmente maior porque as transportadoras exigem desses motoristas que cumpram 
verdadeiras maratonas para que essa carga chegue ao seu destino. E por conta disso essas 
pessoas acabam se valendo de medicamentos aí para se manterem acordados e não é inco-
mum que ocorram acidentes, e muitas vezes de proporções significativas. 

Então nesse sentido também nós temos discutido de que deveríamos ampliar essa luta, 
essa discussão no sentido de ter uma legislação própria. Primeiro dada a dimensão que tem 
o país. Notadamente o Estado de São Paulo onde concentra aí uma das maiores malhas 
ferroviárias, e pelo fato de ter o porto de Santos, a grande porta de saída para os produtos 
que são transportados pela ferrovia. Hoje a maior parte de soja, açúcar, álcool, enfim, se 
utilizam da ferrovia e do porto de Santos para poder estar exportando. Então com certeza 
temos aí todo interesse que haja uma retomada de crescimento, que defina realmente esses 
investimentos, está sendo necessário hoje que empresas privadas venham trocando, com-
prando material para as empresas e trocando por frete para que elas possam estar depois 
estar transportando. Um exemplo disso é o que ocorre, por exemplo, na malha da antiga 
FEPASA de Jundiaí a princípio até Pederneiras, agora já pretensão de se chegar até Barretos 
da seguinte maneira: a NRS é uma das concessionárias que foi beneficiada aí com a conces-
são de uma parcela do que era a Rede, o setor regional da Rede Superintendência Regional 
5 que era de Jundiaí a Santos, que era a antiga SJ. Então essa empresa hoje o que ela tem 
feito? Através de um acordo com a FEPASA, aliás, FERROBAN, hoje ALL ela tem entrado 
na malha da antiga FEPASA e vai buscar carga lá no porto de Pederneiras, e já ampliando 
isso para chegar até Barretos. Isso por quê? Porque a época da FEPASA foram negociados 
investimentos por empresas que hoje cobram esse frete, porque uma vez que a Rede incor-
porou a FEPASA e depois foi transferida para a FERROBAN eles cobram esse frete, e como 
deixou de ser viável para a empresa fazer, porque ela teria que estar fazendo e não estaria 
recebendo o devido valor por isso, ela passou para uma terceira, ela abre mão de estar 
transportando nesse trecho, leva os seus vagões para outros Estados, no caso Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul para poder estar ganhando dinheiro com isso, e deixa isso para uma 
outra, para uma terceira fazer. A princípio parece que atende a todos os interesses, porém o 
que ocorre? O que era FEPASA deixou de cumprir um contrato e ainda assim ganha. A NRS 
cobra lá 112 reais por tonelada e desses repassa 36 reais para a ALL, o que era a antiga 
FEPASA. E se a própria FEPASA fizesse, a própria ALL hoje fizesse estaria recebendo cerca 
de 42 reais por tonelada. Então o que ocorre? Fazendo isso aumentam lá os seus lucros, e 
mostra que a preocupação não é realmente com investimento, não é realmente um compro-
misso com a população, mas apenas com o lucro. 

Eles têm sérias restrições a que seja licitado o transporte de passageiros, porque isso 
estaria atrapalhando. Eles não têm interesse. Isso em conversa que nós tivemos com a 
empresa, e também com os membros do governo federal no Ministério dos Transportes 
cobrando essa posição na questão dos passageiros, e a resposta que nos foi dado é essa 
viabilidade do Trem Bandeirantes e também do trem de alta velocidade que está sendo 
licitado, e que estaria no entender do Ministério suprindo aquilo que nós estamos cobrando. 
Só que isso apenas aqui da região de Campinas, e há uma infinidade de outras cidades que 
não estariam sendo beneficiadas. Então o Sindicato briga por isso também luta por isso 
também, quer o crescimento da ferrovia, quer investimento nesse sentido, porque desde a 
privatização só em dinheiro público, o que foi colocado em dinheiro público na malha da 
antiga Paulista, foi muito dinheiro. Coisa próxima aí de cinco bilhões de reais e pouco se viu. 

Nós temos que nos valer aí do Ministério Público, de TACs que obrigue a empresa a estar 
recuperando determinados trechos sob pena de multas, e só assim é que ela efetivamente 
faz. Somente através de denúncias e atuação da justiça é que ela deixa de estar erradican-
do trilhos, porque ao invés de investir, comprar novos trilhos arranca de pátios e remaneja 
sabemos lá para onde. Porque a gente só sabe de onde tira, nunca sabe para onde estão 
levando. A reposição do material rodante na maioria das vezes é feito com locomotivas e 
até vagões que são consideradas sucatas lá fora, são trazidos pra cá, reformados e utiliza 
determinado tempo, e assim sucessivamente. Como esse material deve ser devolvido ao 
Estado ao final dessa concessão que inicialmente foi concebida por 30 anos podendo ser 
renovada por igual período, nós não sabemos o que é que vamos receber. A exemplo do que 
não sabemos que destino foi dado aquelas 78 locomotivas que estavam garageadas lá em 
Araraquara, das quais apenas quatro foram montadas juntamente com 26 subestações. Isso 
custou muito dinheiro aos cofres do Estado de São Paulo, pois à época a FEPASA era contro-
lada pelo Estado, e essas locomotivas foram adquiridas com o objetivo de estar renovando 
a frota. Essas subestações de estarem renovando algumas e instalando, ampliando a malha 
da bitola estreita com essas subestações, e tudo isso ficou, foi gasto muito dinheiro na 
manutenção disso, e hoje retiraram de Araraquara e nós não sabemos nem que destino foi 
dado a essas locomotivas. Então isso envolve um valor extraordinário que foi gasto desde a 
época da compra e isso aconteceu em 1988, recebidas aqui em 1994 e desde então apenas 
seis foram montadas. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Próximo deputado inscrito, nobre 
deputado Mauro Bragato. 

Antes gostaria de registrar a presença da nobre deputada Célia Leão, obrigado deputado 
por comparecer e nos ajudar nesse trabalho

O SR MAURO BRAGATO – PSDB – Sr. Presidente, senhores deputados, senhora deputada, 
senhor Francisco Aparecido Felício. 

Em primeiro lugar queria parabenizá-lo pelo depoimento e ao mesmo tempo solicitar 
da possibilidade de encaminhar a esta CPI a documentação das denúncias que o Sindicato 
fez ao Ministério Público. Concordo contigo, eu tenho acompanhado, e o Ministério Público 
Estadual, e principalmente Federal tem sido um parceiro não só dos Sindicatos, mas tam-
bém dos municípios nessa luta difícil, essa luta em defesa da ferrovia no Estado de São 
Paulo. 

Eu queria dizer também, e ao mesmo tempo perguntar ao senhor Francisco Aparecido 
Felício como tem sido a relação do Sindicato com a ALL? Não só naquilo que se chama a 
questão trabalhista, mas no dia-a-dia. Esse tipo de trabalho tem sido na base só das inter-
venções junto ao judiciário ou o Sindicato tem tido a possibilidade de manter contatos com 
a empresa? Ou tem sido a procura da ANTT para poder se estudar já que a tradição que nós 
sabemos da ALL no contato com a sociedade civil é a pior possível. Como é que tem sido 
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concessão que deveria ser pago pela concessionária foi abatido considerando que todos os 
funcionários seriam demitidos pela Cláusula 449 que dava algumas vantagens nas demis-
sões e a concessionária também não cumpriu mais esse fato num desrespeito total aos 
ferroviários que mantiveram a ferrovia em pé aqui no Estado de São Paulo. 

As metas também, eu gostaria que o França pudesse colocar como está a ferrovia hoje e 
como ela estava quando da concessão. Que você pudesse relacionar França quais os ramais 
desativados aqui no Estado de São Paulo que foram entregues em operação em janeiro de 
1999. Como está a conservação do material rodante, da via permanente, e alguns desres-
peitos ao contrato de concessão. Aqui nós temos no Parágrafo 5º da Cláusula 1ª do contrato 
de concessão, “que a concessionária terá como objeto explorar o transporte ferroviário de 
carga, sendo-lhe vedado quaisquer outras atividades de natureza empresarial, com exceção 
da exploração da faixa ferroviária”. Nós vimos várias outras ações feita pela concessionária 
descumprindo essa cláusula contratual. 

Nós temos também outras cláusulas que são também muito claro quando você coloca 
da discussão da questão dos investimentos. A Cláusula 9ª no seu Artigo 16º diz claramente: 
“dar anualmente conhecimento prévio a concedente do plano trianal de investimentos para 
atingimento dos parâmetros de segurança”,  e assim por diante. Aqui no mesmo Artigo a 
Cláusula 24ª: “manter a continuidade do serviço concedido, salve interrupção emergencial 
causada por caso fortuito ou força maior, comunicando imediatamente a ocorrência de tais 
fatos a concedente com relação a desativação de ramais ferroviários”. Nós podemos listar 
aqui várias outras cláusulas que não estão sendo cumpridas pela concessionária. 

Então essa é a indignação que o deputado Mauro Bragato coloca é a indignação de 
todos nós. Nós entendemos que há uma negligência do poder público concedente, eu diária 
até uma irresponsabilidade com o que vem ocorrendo com o patrimônio operacional que 
é da União e está dilapidado, está sendo  vendido, está sendo sucateado sem nenhuma 
responsabilidade ao concessionário. Nós tivemos aqui na semana passada também uma 
avaliação do patrimônio não operacional que também está sendo destruído neste Estado 
de São Paulo também por falta de gestão, falta de agilidade em dar um destino a esse 
patrimônio histórico de alto valor aqui no Estado, traria grandes benefícios as prefeituras. 
E eu entendo que essa situação, deputado Vinícius Camarinha, passa por alguma coisa na 
linha que o deputado Mauro Bragato colocou, não da para o Estado de São Paulo continuar 
assistindo passivamente o que está sendo feito com a ferrovia em nosso Estado. Não é com-
petência do Estado, é competência da União, mas é um patrimônio público, é um patrimônio 
que foi construído com o suor dos paulistas, e está aqui no Estado de São Paulo, o Estado 
mais importante do país, e nós assistimos esse desrespeito ao patrimônio público, esse des-
respeito ao ferroviário, desrespeito eu diria ao Estado de São Paulo. 

Então eu acho que esta CPI tem uma oportunidade histórica de propor e de cobrar a 
União alguma ação nesse sentido, porque não é possível que nós instalemos esta CPI nesta 
Casa e daqui não saia uma proposta concreta de ação para revertemos essa situação. Eu 
imagino que ao término desta concessão, se continuarmos do jeito que está como estará 
a ferrovia no Estado de São Paulo. Talvez nem a pé a gente possa passar mais pelas linhas 
ferroviárias aqui no Estado de São Paulo. Talvez não exista mais nenhuma locomotiva ou 
vagão andando neste Estado se continuar nesse estado em que se encontra. 

Então, deputado Vinícius Camarinha eu gostaria realmente de endossar a proposta do 
deputado Mauro Bragato, acho que os deputados desta Comissão têm essa oportunidade, e 
realmente nós propormos alguma ação concreta nesse sentido. 

Eu gostaria França que você falasse um pouquinho dos ramais que foram desativados 
pela concessionária, e como está efetivamente a conservação da nossa malha ferroviária 
aqui no Estado de São Paulo. 

O SR. FRANCISCO APARECIDO FELÍCIO – Pois bem, para ser bem sucinto de Bauru a 
Panorama havia sido totalmente desativado, não estava sendo utilizado. Posteriormente por 
força de denúncia houve uma investigação por parte da ANTT e eles retomaram, fizeram a 
recomposição do trecho de Bauru a Marília com o comprometimento de estar fazendo isso 
até Panorama, e retomar a utilização daquele ponto que foi construído para estar carre-
gando e descarregando grãos. Então só a primeira parte foi concluída, ou seja, o ramal até 
Marília ele foi restaurado, porém, é muito fraco, é muito pouco utilizado. A empresa, por ser 
uma empresa de logística e que pode se valer do transporte de caminhões, ela tem 1600 
caminhões, é um grupo econômico que trabalha com movimentação de carga descaracteri-
zando um pouco aquilo que nós olhamos quando se fala de ferrovia, ela desativou esse tre-
cho. O trecho de Jundiaí antes até Campinas, agora Campinas também ficou passagem da 
MRS, então ela está começando na realidade em Rio Claro, então nós temos de Jundiaí até 
Rio Claro que praticamente inexiste atuação da concessionária desse trecho, existe de uma 
outra e não dela e depois lá na Alta Paulista no trecho de Marília até Panorama. Também 
no tronco em Tirapina nós vamos até Pederneiras, porém, para o lado de Barretos nenhuma 
atividade vem exercendo a ferrovia nesse sentido. Então como ela tem feito? Ela elegeu o 
corredor da estreita, então vem, a carga vem do Mato Grosso do Sul e depois desce por 
Epitácio para estar vindo para Santos, e aqui quem está fazendo o transporte na realidade, 
o que vem da FERRONORTE também eles fazem do mesmo jeito, descem com barcaças e 
quando não, é a MRS que pega esse outro trecho do porto de Pederneiras pra lá. Isso aqui 
só na região da Paulista. 

Há outros trechos na Sorocabana, na Mogiana que foi, no caso da Mogiana boa parte 
foi cedido em favor da FSA então hoje na realidade cerca de 20 quilômetros só da malha da 
FEPASA está na região da Mogiana que é Paulínia, Boa Vista até a alça de acesso para Vira-
copos. E na Araraquarense, de Araraquara até a FERRONORTE que atua, já é parte da con-
cessão do que era FERRONORTE, hoje Malha Norte, então esses trechos estão praticamente 
desativados. Há o compromisso da empresa em TACs que nós vamos estar encaminhando 
de que ela estaria reativando esses trechos. Então o que nós conseguimos isso foi que 
recuperasse um trecho e parasse de estar erradicando pátios, por exemplo, como ela vinha 
fazendo em Jundiaí, como fez em Araraquara. E agora em Araraquara ela tem utilizado o 
expediente que vai haver um desvio na cidade de Araraquara tirando a ferrovia ali do centro 
e concentrando tudo em Tutóia, então algumas coisas que estão sendo feitas lá a empresa 
elegeu a UP de Araraquara como o grande centro ferroviário, onde vai concentrar oficina 
e possivelmente até, não vai ser uma sede, mas parte do controle estaria sendo deslocado 
para aquela unidade. Aqui em Sorocaba, no trecho de Sorocaba não é diferente. Então as 
oficinas acabaram praticamente desativadas, elas são utilizadas hoje por terceiras que tra-
balham lá dentro, mas  a empresa em si não faz nada. Em Campinas a oficina foi totalmente 
desativada, tanto isso que a Prefeitura de Campinas está assumindo toda aquela área, 
ficando apenas o leito, a passagem ali, mas está acabando com tudo. Acabando no sentido 
de ferrovia, utilizando para outras coisas, mas no sentido de ferrovia. 

Também bem lembrado pelo deputado Edson Giriboni que foi ferroviário, e que real-
mente nós em muitas situações aí nos ajudou em muita coisa enquanto estava na superin-
tendência, a questão dos ferroviários. Vale lembrar que por conta dessa administração, não 
da ALL particularmente, mas no período que antecedeu mais do que forçar essas pessoas 
foram aí vitimas de assédio moral. A empresa vem sendo sistematicamente condenada a 
pagamento aí de indenizações que variam de 50 até 250 mil reais por conta desse assédio 
que provocou a saída de muita gente, e até mesmo o suicídio de quatro ferroviários força-
dos que foram por essa situação, e ainda resta lá cerca de 120 ferroviários que ainda não 
receberam o que lhe deviam. E hoje procuram, estamos procurando intermediar até alguns 
acordos aonde o tempo vem fazendo com que essas pessoas abram mão aí de significativa 
parcela daquilo que era direito para poder estar recebendo. Alguns evidentemente con-

O Estado de São Paulo hoje com a malha viária, rodoviária que temos, com o orçamento 
que temos nós podemos ousar pensar em retomar os caminhos antigos, e fazer talvez a 
experiência que temos no setor rodoviário no setor ferroviário. Porque efetivamente o nosso 
depoente reforçou aquilo que nós sabemos, mas nós vamos ter que trabalhar nessa direção. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Nobre deputado, V.Exa. requer?

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Eu estou solicitando a V.Exa. que convidasse mais 
na reta final, com a documentação, com a experiência não só do Sindicato de Campinas, 
mas os Sindicatos do Sistema Ferroviário Paulista pudesse nos ajudar, ajudar a Comissão na 
elaboração desse requerimento que nós vamos ter que agir duramente contra essa empresa 
que está, digamos, que está desafiando a paciência do povo paulista. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Nós pedimos a secretaria que ao 
final nós convidemos novamente o senhor Francisco Aparecido Felício. 

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem nobre deputada Célia 
Leão. 

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Queria cumprimentar V.Exa., parabenizá-lo mais uma vez 
pelo trabalho que V.Exa. vem fazendo frente e na Presidência desta CPI. Cumprimentar os 
nossos colegas companheiros deputados e assessorias, e muito rapidamente agradecer a 
presença do Presidente Francisco Aparecido Felício. 

E aproveitar a oportunidade, coisa muito rápida dado o adiantado da hora, como o 
senhor ou o próprio Sindicato, ou alguém do Sindicato, diretoria, grupo, jurídico, quer dizer, 
não é bem essa questão porque o senhor já colocou, mas qual a posição que eles colocam 
como resposta ou como contestação nas ações que são impetradas e da posição que a ALL 
tem frente a essas denúncias? Se o senhor pudesse rapidamente resumir, quer dizer, eles 
estão “legalmente operando”? Um contrato que existem denúncias, sofrem ações contrá-
rias a posição que eles têm e mantém, mas do ponto de vista do Sindicato a contestação 
que eles fazem descaradamente, eu não posso usar esse termo, mas me entenda, descara-
damente falsa, mentirosa, equivocada, como o Sindicato vê isso, por favor?

O SR. FRANCISCO APARECIDO FELÍCIO – Obrigado deputada. Em algumas situações eles 
reconhecem, até porque a evidência não deixa que eles possam tomar uma outra posição. 
E em situações como essa eles pedem tempo e depois novamente renovam a questão de 
tempo para estarem fazendo, e quando fazem não fazem de maneira plena, não fazem de 
uma maneira completa. Fazem parcialmente. E o que provoca a gente retomar e estar discu-
tindo novamente a mesma situação. 

Em outras situações eles contestam, eles dizem não dispor de verba, e em outras situ-
ações dizendo até que não tem a obrigação de estar fazendo determinadas obras porque 
entende que aquilo não é operacional, hoje não está sendo utilizado, e há pedido até da 
parte deles até para que seja erradicado. Não só desativado, mas erradicado, ou seja, reti-
rando alguns ramais, retirando parte disso, e querendo inclusive utilizar o material dessa 
erradicação para utilização em outros locais. Então eles procuram se esquivar do investi-
mento utilizando aquilo que existe aí dentro da própria ferrovia, ou seja, reduz o tamanho 
da malha para estar utilizando o trilho, por exemplo, em outras situações. A exceção a isso é 
feita aos dormentes, aí os senhores têm, é uma das coisas que mais se encontra aí ao longo 
da ferrovia ao lado para ser trocado. Então tem muito que ser feito ainda, providenciado, 
mas a troca vem sendo feita de forma bastante lenta. 

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Obrigada senhor Presidente. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Próximo deputado inscrito nobre 
deputado Edson Giriboni. 

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Sr. Presidente queria pedir desculpas ao deputado Edson 
Giriboni, eu não me inscrevi, achei que todos já tinham se manifestado. Por gentileza depu-
tado Edson Giriboni, passei na frente de V.Exa.

O SR. EDSON GIRIBONI – PV - V.Exa. tem preferência deputada Célia Leão. 

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Muito obrigada de qualquer forma. Desculpas. 

O SR. EDSON GIRIBONI - PV – Com total apoio nosso, a deputada Célia Leão não precisa 
se inscrever, sempre a senhora está a nossa frente. Queria cumprimentar os nobres deputa-
dos, deputada Célia Leão, agradecer o França. França nós andamos durante alguns anos na 
mesma linha do trem aqui no Estado de São Paulo, é um prazer rever o França aqui. 

E o França quando ele relatou a sua história, a sua experiência eu revive alguns anos da 
minha vida, realmente você relatou França de uma forma bastante sucinta, de uma forma 
bastante objetiva os problemas que infelizmente ocorreram aqui no Estado de São Paulo e 
nós perdemos uma grande oportunidade de realmente fazer a ferrovia cumprir o seu papel 
nesse Estado. Daí a indignação do deputado Mauro Bragato com o qual concordo plena-
mente, tendo em vista que o que deveria ser uma ação para melhorar a ferrovia aqui no 
Estado nós partimos exatamente para uma ação que infelizmente nos decepcionou a tudo. 

Você colocou a questão do transporte de passageiro. Eu me lembro que no dia 22 de 
dezembro de 1997 a então FEPASA, porque eu era superintendente da ferrovia nós colo-
camos um trem que ligava a cidade de Sorocaba ao Alto Vale do Ribeira, cidade Apiaí, um 
trem inclusive com carro restaurante que foi um sucesso. Esse trem andava lotado de passa-
geiros, apelo turístico, algumas cidades mais rápido do que o ônibus. E nós entregamos esse 
trem em perfeitas condições de operação a concessionária à época a FERROBAN. E alguns 
meses depois nós fora da ferrovia, e eu presenciei o que a ferrovia fez agindo de má fé com 
relação aquele trem modificando horários, atrasando propositalmente o trem, suprimindo o 
trem alguns dias sob a alegação de problemas de segurança. E eu me lembro que na época 
eu fiz, eu já tinha deixado a ferrovia, eu fiz um documento ao Ministério dos Transportes, 
ao ministro do Transporte que assinou a concessão denunciando o que a ferrovia vinha 
fazendo, porque ela não cumpria uma cláusula contratual, a cláusula 32ª do Artigo 9º da 
concessão, que diz que ela deveria manter em caráter excepcional o funcionamento dos 
trens de passageiros que estiverem em operação na data da transferência da malha paulista 
para a concessionária pelo prazo de 12 meses, e ela parou e não cumpriu descaradamente 
logo no início da sua operação num desrespeito ao poder púbico, ao povo brasileiro e ao 
povo paulista. 

Com relação aos funcionários, e eu me lembro bem disso, o valor da concessão houve 
uma diminuição no valor da concessão em cima das demissões negociadas para que pudes-
se ser demitido todos os funcionários da FEPASA, Rede Ferroviária que passaram a con-
cessão. E depois nós assistimos uma pressão muito grande em cima dos ferroviários para 
forçá-los a aceitar os planos de demissão que eles propunham, recentemente esses mais de 
150 funcionários que foram demitidos sem nenhum respeito a cláusulas contratuais, e eu 
entendo que isso foi um roubo, uma fraude contra o dinheiro público. Porque o dinheiro da 
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do povo paulista, mas trazendo diversos prejuízos para a população. Prejuízos esses econô-
micos para o Estado de São Paulo, prejuízos econômicos pelo não interesse do transporte 
de passageiros, para o povo, principalmente os mais simples, mais humildes, aposentados, 
trabalhadores que muito se utilizaram dessa alternativa de transporte. Prejuízo ao meio 
ambiente que nós insistimos, e que todos os países principalmente em desenvolvimento, 
o resgate do transporte ferroviário, os investimos nos transportes ferroviários. A Espanha 
mesmo que tem 680 mil quilômetros de ferrovias, e o nosso Brasil com uma geografia conti-
nental com apenas 29 mil quilômetros. Então nós estamos realmente de fato senhor França 
na contramão de investimentos, de alternativas, de estratégia de crescimento, de escoa-
mento de produção, e eu sinto que esta CPI foi instalada no momento muito oportuno, no 
momento que se esgota a paciência do povo paulista, no momento em que eu reitero que 
os prejuízos estão as claras ao Estado de São Paulo, e eu vejo que essa CPI vai caminhar e 
nós vamos ter bons resultados. 

Eu queria, senhor França, que o senhor esclarecesse alguns pontos. O Artigo 5º desse 
contrato aqui de concessão diz claramente que a competência da concessionária é de 
exploração do transporte ferroviário de cargas, portanto, o que me parece que o BNDES não 
se preocupou em conceder a concessionária a obrigação também de explorar, muitas vezes 
não é tão lucrativo como transporte de cargas, mas deixou de lado o povo. Deixou de lado 
a população, deixou de lado esses trabalhadores que muito se utilizaram,os aposentados, 
os estudantes, a população de um modo geral foi esquecida nesse contrato aqui. Eu queria 
saber do senhor, se o senhor vê essa possibilidade do resgate do transporte de passageiros, 
e se é que existe em operação feito por essas concessionárias em algum outro Estado o 
transporte de passageiros?

Outra pergunta, há o interesse da própria União e da própria concessionária a venda do 
patrimônio público, o próprio mobiliário da nossa antiga FEPASA. Se isso não trará prejuízo 
a um eventual resgate do transporte ferroviário? Porque eu vejo deputado Mauro Bragato, 
deputados, que num determinado momento o transporte ferroviário será essencial para 
o país. Nós estamos vendo os congestionamentos aqui na região metropolitana, em São 
Paulo, Campinas, vai chegar num momento que nós não vamos ter outro caminho a não ser 
nós resgatarmos verdadeiramente o transporte ferroviário. Então eu queria saber do senhor 
se essa venda do patrimônio mobiliário não trará um prejuízo a esse eventual resgate desse 
transporte?A senhora Evangelina que é responsável pelo patrimônio público da União nos 
disse que existe uma reserva técnica, eu queria saber a opinião do senhor sobre essa reser-
va técnica? 

Outra pergunta, por que o senhor acha que se desativou o transporte de passageiros? O 
senhor colocou uma informação interessante, que a própria concessionária ela é detentora 
de 1600 caminhões. Será que não existe um lobby de montadoras, de empresas rodoviárias, 
de empresas energéticas do setor com próprio interesse de sucatear o transporte ferroviá-
rio? Porque eu pergunto ao senhor, qual o interesse econômico de alguém defender, a não 
ser por um propósito público, de defender o transporte ferroviário? Não se tem nenhuma 
grande montadora por trás das ferrovias, não tem uma grande empresa, deputado Mauro 
Bragato, deputado Davi Zaia, por trás de interesse econômico das ferrovias. Eu queria ouvir 
um pouco a opinião do senhor a respeito disso. 

E uma outra dúvida, e por fim, lá em Marília minha cidade recentemente por ordem judi-
cial o município será obrigado, deputado Edson Giriboni, a realizar uma obra de quase meio 
milhão de reais para instalação de cancelas dentro do município onde praticamente corta 
toda malha ferroviária. Eu não entendo isso justo que o poder público municipal arque com 
esses investimentos, tendo em vista que o beneficiário é a própria concessionária que usa 
essa ferrovia, essa malha ferroviária para o transporte de cargas, que inclusive lucra com 
essa atividade. E o município de Marília foi obrigado a realizar estes investimento de cance-
las que é um preço altíssimo, 460 mil reais, se não me engano apenas duas ou três cancelas. 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Pela ordem Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem deputado Edson Giribo-
ni. 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – O problema não é só valor de investimento, o problema 
é depois os custos de manutenção e as responsabilidades de possíveis acidentes e mortes 
nessas passagens. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Então eu queria ouvir do senhor 
qual a sua opinião desses temas aqui expostos por mim.

O SR. FRANCISCO APARECIDO FELÍCIO – Primeiramente em relação a viabilidade do 
transporte de passageiros eu entendo que é altamente viável sim. Sendo o transporte uma 
concessão pública o lucro que deve ser olhado é por um outro conceito, um conceito social. 
Diferente do que direciona aí o transporte de cargas. Evidente que as concessionárias vão 
lutar para que isso não aconteça. Demonstram claramente que não tem interesse de assu-
mir a concessão do transporte de passageiros por alguns motivos. Como eu disse é um 
grupo econômico que envolve aí uma transportadora rodoviária, que a Delara que faz parte 
do Grupo que detém lá 1600 caminhões. Então são situações que pra ela que se intitula 
uma empresa de logística ela pouco se importa de que maneira ela estará movimentando 
essa carga. Contrata-se e ela vai movimentar seja através do meio de transporte que a ela 
for mais interessante, mais viável. Então do ponto de vista da empresa estar fazendo isso, 
ela demonstra, ela já deixou claro que não tem interesse, e estou dizendo por consulta que 
nós fizemos a empresa. 

Porque a nossa intenção é que houvesse a retomada do transporte de passageiros, e que 
pudesse até ser feito pela mesma empresa. Porque a exemplo do que acontecia na época da 
FEPASA você teria uma escala de horários, estaria tudo programado para que não houvesse 
aí prejuízo nem de uma parte nem de outra, nem do transporte de carga, nem de passagei-
ros. Então nós temos interesse e achamos que é viável sim, mais do que viável, é necessário. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Senhor França só pela oportunidade. 
Quem seria o responsável? Porque o BNDES fez a concessão apenas para o transporte de 
cargas. Não seria possível o próprio governo federal, ou nós mesmos diante dessas inobser-
vâncias e essas faltas contratuais o Estado mesmo retomar o transporte e as obrigações? 
Não seria possível o próprio governo federal realizar novamente uma concessão, colocar em 
praça essa concessão do transporte de passageiros no Estado de São Paulo?

O SR. FRANCISCO APARECIDO FELÍCIO – Ficou sob responsabilidade do governo federal 
uma nova licitação que aí estaria contemplando o transporte de passageiros. Então no PND 
– Programa Nacional de Desestatização há uma cláusula específica dizendo isso, que neste 
primeiro momento seriam concedidas o transporte de carga e posteriormente a União se 
encarregaria de estar cuidando da concessão para transporte de passageiros. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Em qual prazo?

O SR. FRANCISCO APARECIDO FELÍCIO – Não ficou estabelecido o prazo. O único prazo 
estabelecido é que deveria, a concessionária deveria manter o transporte de passageiros 
existente a época por um período de 12 meses. E como bem lembrado pelo deputado Edson 

seguiram uma colocação e tem dado aí encaminhamento as suas vidas, mas outros não. 
Outros adoeceram inclusive com isso, outros desanimaram e estão abrindo mão de uma sig-
nificativa parcela para poder ver a sua vida resolvida e se desvincular dessa situação. 

Nós, com certeza, estaremos apoiando, estaremos trazendo, encaminhando aqui para a 
Comissão toda documentação que nós temos. Me comprometo estar falando com os outros 
Sindicatos, até porque nos últimos anos estamos atuando conjuntamente aí em função da 
força que tem essa empresa para que também encaminhem a documentação que também 
produziram nesse sentido e que possa estar subsidiando essa Comissão no seu objetivo 
maior que é estar fazendo uma fiscalização séria do que foi a privatização. 

O prejuízo do Estado de São Paulo eu entendo que foi enorme, até mesmo considerando 
lá atrás a época em que foi feita, a maneira que foi feita essa privatização, ainda que nessa 
renegociação de dívida acho que muito daquilo poderia ter sido pago, até mesmo com esses 
patrimônios. 

A União por sua vez naquilo que é prejuízo, é coisa trabalhista ela vinha negando dizen-
do que era obrigação da concessionária, e só recentemente, a questão de seis, oito meses 
atrás é que a Advocacia Geral da União emitiu um parecer dizendo que a União deve com-
parecer a todas as audiências e assumir a responsabilidade pelo período que antecede a 
privatização, ou seja, até 31 de novembro de 1998 ela deve assumir. Então só recentemente 
que ela passou a fazer isso, então mais uma dificuldade que vinha sendo criada. 

Bem lembrado pelo deputado foram 448 milhões que foram deduzidos do valor a ser 
pago pela concessão, mais quase que o dobro daquilo que ela foi vendida, uma vez que 
foram 245 milhões o preço pago, 448 milhões foi dado como abatimento para que todos 
os empregados recebessem se demitidos a indenização que lhes era devida, e isso não foi 
cumprido. Tanto não foi cumprido que está lá sendo discutido e há avaliações da própria 
empresa cerca de 478 milhões discutidos nesses 130 processos, dinheiro que ela deixou de 
pagar. A concessionária deixou de pagar com a obrigação de gastar com isso, e não vem 
sendo cumprido. Então tudo isso precedeu a privatização, porque faz parte de um documen-
to de avaliação da empresa, e esses números foram passados, foram utilizados ainda com a 
ferrovia nas mãos do Estado de São Paulo. 

Também a questão das locomotivas que nós não sabemos o custo, que custo, se foram 
consideradas nessas avaliações essas locomotivas o que foram feitas, o que aconteceram 
com elas. Se não foram elas pertencem ao Estado de São Paulo, se foram devidamente 
avaliadas, porque a empresa não quis. Isso palavras da própria concessionária que não inte-
ressava pra elas porque eram locomotivas fora dos padrões pretendidos por essa empresa. 
Realmente nós temos essa mesma preocupação externada pelo deputado Edson Giriboni 
dizendo que ao retomar a concessão, embora não venha mais para o Estado de São Paulo 
seria para a União, o que será que estaria sendo devolvido? De qualquer maneira é patri-
mônio público e grande parte dele, senão a maior parte dele construído com o suor do povo 
paulista. Então eu reforço aqui o pedido formulado para que essa CPI realmente vá fundo 
nessa questão e apresenta uma solução definitiva na questão da privatização da malha 
paulista que hoje se encontra sob a responsabilidade da ALL. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Próximo deputado inscrito, nobre 
deputado Hamilton Pereira. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Sr. Presidente, senhores deputados, deputada Célia 
Leão, senhor Francisco Aparecido Felício. 

Eu creio que esse depoimento que nós colhemos no dia de hoje nesta CPI são os depoi-
mentos mais lúcidos que nós já trouxemos aqui. O depoente mostra bastante conhecimento 
de causa, fala com muita propriedade e lucidez, então eu acho que se foi gravado este 
depoimento, transcrito, ele nos dará elementos muito importantes para um relatório aqui 
valioso para os trabalhos a que se propõem esta CPI. 

Nós temos em mãos este contrato que nos foi passado de concessão que se celebram a 
União por intermédio do Ministério dos Transportes e a empresa FERROBAN. Terça-feira pró-
xima passada estivemos em Brasília e protocolamos como havíamos combinado aqui nesta 
Comissão junto a ANTT no Ministério dos Transportes em Brasília a solicitação da cópia 
também do outro contrato entre a ANTT e a ALL. Creio que com esses contratos em mãos, 
com esse depoimento transcrito para um documento nós teremos aqui um quadro, cada vez 
um quadro desenhado cada vez mais com nuances claras, absolutamente claras. E o depo-
ente também desfecha esse seu depoimento colocando-se a disposição inclusive para fazer 
essa interlocução com os demais Sindicatos representantes dos trabalhadores, isso para nós 
é muito importante. 

Não creio que possamos vislumbrar em qualquer das cláusulas contratuais quer seja 
desse contrato ou do contrato que esperamos receber em breve na ANTT qualquer cláu-
sula que possibilitasse a operadora, a concessionária desmontar material rodante, trilhos, 
e vendê-los como sucata. Portanto, na realidade contrapondo-se a qualquer contrato legal 
creio que nós temos aqui elementos suficientes, inclusive quero propor aqui que procure-
mos essas fontes citadas pelo senhor Francisco Aparecido Felício de ações já movidas pelo 
Ministério Público com o auxilio inclusive da Polícia Federal, porque daí possamos encontrar 
elementos também muito importantes para o trabalho dessa CPI. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Nós temos deputado Hamilton 
Pereira até por solicitação deste deputado um pedido de informações ao Procurador Geral 
de justiça do Estado de São Paulo, e para o Procurador da República aqui no Estado de São 
Paulo para que nos envie cópia das ações referidas ao tema que nós estamos apurando. 
Então nós já solicitamos na terça-feira passada para que o Ministério Público nos envie 
tanto federal quanto estadual no que diz respeito a essas investigações. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Excelente. Acho que estamos no bom caminho, e quan-
to mais nós vamos desvendando estas ações deletérias contra o patrimônio público pratica-
da pela ALL mais nós vamos nos convencendo que isto é realmente um caso de rompimento 
deste contrato, e a retomada da ferrovia por parte do Estado, e obviamente se colocando 
aí, me perdoem o trocadilho, as coisas no trilho. Porque, aliás, interessei-me em particular, 
senhor Francisco Aparecido Felício, pela situação que se encontram os trabalhadores hoje. 
Sou Vice-Presidente da Comissão de Relações do Trabalho desta Casa e creio que interes-
saria muito a nossa Comissão também essas informações no sentido de sermos parceiros 
nessa investigação e na garantia dos direitos dos trabalhadores e também a sua integridade 
física, moral, e até emocional, posto que V.Sa. refere-se aqui até de suicídio. Isto só ocorre 
no limite do stress, quando o ser humano é submetido a uma carga de pressão tão grande 
que rompem-se aí todos os limites emocionais, psicológicos. E acho que nós devemos tam-
bém ser solidários neste aspecto de protegermos esse trabalhador. 

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Agradeço o deputado Hamilton Pereira. 
Senhor Francisco Aparecido Felício me permite também solicitar a V.Sa. alguns esclareci-

mentos. Primeiro dizer que hoje e a cada semana essa nossa CPI ganha muita confiança e 
eu particularmente me sinto muito realizado de ter proposto esta CPI porque eu vejo a cada 
semana mais claro se torna o objetivo dessa nossa CPI, com a participação de diversas pes-
soas, autoridades, deputados, participação do senhor. E mais claro ainda, bem disse o nosso 
relator o nobre deputado Mauro Bragato que vai-se formando a nossa convicção de que a 
concessionária realmente de fato, como isso é percebido por todos, pela população que a 
concessionária não vem cumprindo com o seu dever. E não só rompendo com a paciência 
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1998, 1997 para que ele esclarecesse todo esse acontecimento aqui, como se deu esse pro-
cesso. Se não me engano em 1997/1998. 

O SR. – Ali o França conhece bem, um pouco antes de passar-se para a Rede Ferroviária 
Federal o Presidente era antes da decisão o senhor Renato Pavan, ele não concordava com 
esse modelo de privatização, ele deixou a Presidência, e ficou durante alguns meses interi-
namente o, aqui de Santo André, esqueci o nome dele. Era diretor e depois ele ficou interi-
namente. Depois ele foi candidato a deputado federal, foi deputado federal um período, eu 
não me lembro, e aí o Estado perdeu o poder da concessão, a concessão foi feita pela Rede 
Ferroviária Federal, nem pela Rede já era a Rede e depois passou o BNDES. Talvez o Presi-
dente da FEPASA à época não possa esclarecer muito, porque já não estava com o poder da 
concessão. 

A assessoria do deputado Hamilton Pereira confirmou que o doutor Afonso Carneiro que 
continua ainda lá estudando esse assunto. Talvez para que nós possamos ganhar tempo se 
a gente já pudesse aprovar verbalmente o convite para que ele viesse aqui, e depois a gente 
formula por escrito. Acho que ele pode esclarecer muita coisa a respeito do transporte de 
passageiros aqui no Estado de São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Senhor França, por fim, o senhor 
acredita se há algum lobby de montadoras, de empresas energéticas, empresas rodoviárias 
no sentido de manter o transporte ferroviário afogado nesse desmanche que se encontra?

O SR. FRANCISCO APARECIDO FELÍCIO – Acho que acaba ficando claro. Na realidade 
desde da década de 50 quando começou a desenvolver aqui a rodovia a ferrovia ela foi 
começando a ser deixada de lado. Ela passou a viver apenas com o custeio, e praticamente 
sem nenhum investimento. Sem dúvida nenhuma há, a ferrovia acabava propiciando ao 
Estado um controle muito maior em termos de transporte, um controle muito maior na 
manutenção, um gasto muito menor com tudo isso, até porque toda manutenção da fer-
rovia sempre foi feita por empregados ferroviários. A dificuldade inclusive, a facilidade na 
fiscalização do transporte com esse sistema de estações e estações envolvia muita gente o 
que dificultava qualquer tipo de fraude. Evidente hoje, a gente vê até pelas operações feitas 
pela Secretaria da Fazenda com o objetivo de estar coibindo o transporte de mercadorias 
através da rodovia que um dos expedientes comumente utilizado é utilizar a mesma nota 
para diversas viagens, e só pára realmente quando é parado numa fiscalização e é colocado 
um carimbo, então é substituído. Então muitas vezes uma mesma nota atende aí a quatro, 
cinco, 10 vezes o transporte numa mesma carga. Então a ferrovia com certeza evitaria isso 
até pelo número de pessoas envolvidas nessa situação, dificultaria, porque um trem na 
medida em que ele sai de um lugar ele é revisado por várias pessoas, vem com tudo lacrado 
e dificultaria e muito. Em contrapartida facilita. 

Então com toda certeza sempre houve um lobby muito grande em relação ao investi-
mento na ferrovia porque isso estaria prejudicando, e até um determinado tempo nós não 
sentimos isso com a gravidade que se vê hoje a dificuldade que tem no transporte de carga. 
Então com tudo que está sendo feito no Estado de São Paulo o Rodoanel para evitar que os 
caminhões venham a sufocar aqui o trânsito da cidade de São Paulo, ainda assim eu enten-
do que será pouco pela necessidade e pelo volume de carga, pelo volume de caminhões que 
trafegam aqui. Eu entendo sim que há interesse, não sei se um lobby direto em relação a 
isso, mas que há grande interesse das empresas que trabalham com transporte rodoviário 
inviabilizar até mesmo esse investimento. Daí pode ser uma das justificativas para a própria 
ALL que tem na mão os dois meios de transportes, e ao invés de integrá-lo pode em deter-
minados momentos fazer pressão que o investimento seja feito pelo governo federal e não 
por ela. Então eu acredito que exista sim. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Eu agradeço senhor Francisco Apa-
recido Felício, e me dou por satisfeito. 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem deputado Davi Zaia. 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Acho que diante das informações prestadas aqui pelo Presiden-
te França, o BNDES tem nos atendido em todas as informações que nós temos solicitados. 
Mas, nós vimos aqui que ele tem hoje, não é só um financiador da ALL ele é acionista da 
ALL em conjunto com a PREVI e com a FUNCEF. 

Então sugerir aqui que a gente também fizesse, eu estou propondo, o convite para que 
o Presidente do BNDES ou alguém indicado por ele, bem como da PREVI e da FUNCEF tam-
bém viessem prestar esclarecimentos. Porque eles são juntos com a ALL eles são acionistas, 
e no caso do BNDES é um banco público. E a PREVI e a FUNCEF são dos trabalhadores 
bancários, fundos dos bancários do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, portan-
to, também tem obrigação de zelar pela rentabilidade do patrimônio desses funcionários, 
mas acredito que os próprios funcionários também tenham espírito público importante e 
entendem isso. Então acho que era importante a gente ouvir os representantes dessas três 
entidades, os dois fundos e o BNDES que tem uma participação importante na ALL, e como 
é que eles analisam se de fato estão cumprindo o contrato que a empresa assinou, se não 
estão cumprindo. Então acharia importante ouvir. 

A minha sugestão seria que a gente aprovasse aqui um requerimento de convite aos 
representantes da FUNCEF, PREVI e BNDES. Poderíamos até como se trata de acionistas da 
empresa ouvi-los no mesmo dia no caso, não sei como está o nosso tempo até para concluir 
os trabalhos. Mas se houver a concordância dos demais representantes, que nós pudésse-
mos, faço aqui verbalmente a proposição. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Deputado eu acho oportuno até 
porque nós não temos nenhum convidado agendado para a próxima terça-feira. Então é 
importante que nós estabeleçamos uma agenda para que toda terça não percamos aqui 
esse ritmo de trabalho muito produtivo. 

Então submeto a votação o requerimento verbal do nobre deputado Davi Zaia. Em vota-
ção. Os deputados favoráveis ao requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado 
o requerimento do nobre deputado Davi Zaia. 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Pela ordem Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem deputado Edson Giribo-
ni. 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Também o convite ao doutor Afonso Carneiro do Ministé-
rio dos Transportes. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Em votação o requerimento do 
nobre deputado Edson Giriboni. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se 
encontram. Aprovado. 

Giriboni, a maior parte não foi cumprida. Eles alegavam problemas técnicos, problemas de 
segurança, e evitavam estar colocando esse trem em circulação. E depois inclusive acaba-
ram com os vagões, com os carros de passageiros que foram reformados com essa finalida-
de. Eles acabaram. Então não foi só questão técnica, às vezes limpeza, deixavam de efetuar 
limpeza, enfim, fizeram de tudo para que nem aqueles 12 meses eles tivessem que cumprir 
com a obrigação. E tão logo se esgotou o prazo isso foi totalmente abandonado, literalmen-
te abandonado. Até mesmo o material rodante relativo a trens de passageiros foi totalmen-
te abandonado. Você não encontra mais isso hoje. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Hoje o governo federal teria condi-
ções de licitar uma nova concessão de passageiros?

O SR. - Pela ordem Sr. Presidente. Não sei nesses últimos meses, não sei se o França tem 
conhecimento, mas até o ano passado o Ministério dos Transportes, quem cuidava desse 
assunto era o doutor Afonso Carneiro que era um dos assessores do ministro, estava com 
um estudo de viabilidade de trens de passageiros no Brasil, em cidades com mais de 100 
mil habitantes, numa distância média em torno de 200 quilômetros. Aqui no Estado de São 
Paulo estava estudando a possibilidade de retomar de início dois trechos ferroviários, Cam-
pinas a Poços de Caldas, e São Paulo a Itapetininga, coincidentemente minha cidade, mas 
era um estudo de vários trechos em função da distância, enfim. 

E talvez, eu não sei se o França tem conhecimento, nesses últimos meses eu não tive 
mais contato com o doutor Afonso Carneiro, eu não sei se é ele que continua tratando, mas 
talvez fosse o caso se for ele nós também convidarmos para que ele viesse a esta CPI e 
pudesse dizer desse estudo da viabilidade de trens de passageiros regionais aqui no Brasil 
que envolveria o BNDES, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a indústria de material 
ferroviário, enfim, ele estava tentando ver se era possível a viabilidade econômica, a reto-
mada de alguns trens de passageiros, e alguns deles aqui no Estado de São Paulo. 

Fica como sugestão talvez, o que eu posso é tentar confirmar se é ele ainda que estuda 
esse assunto, ou se esse estudo ainda está em pé ou foi arquivado pelo Ministério do Trans-
portes e traria na próxima semana essa informação. E eventualmente para convidá-lo ele ou 
quem esteja cuidando desse assunto lá junto ao Ministério dos Transportes. 

O SR. FRANCISCO APARECIDO FELÍCIO – O projeto existe ainda, a princípio estaria nes-
ses dois trechos dando um caráter de turismo. Mas de qualquer maneira seria um início, 
haveria a retomada sim, eu só não sei se ainda está sob responsabilidade dele, mas o proje-
to ainda existe. 

E dando continuidade. A União tem sim e é dela, porque o Estado de São Paulo se não o 
único Estado, um dos poucos que detinha aí uma sub concessao que era no caso a FEPASA. 
Tanto é que na época da criação da FEPASA estudou-se a fusão e acabaram optando pela 
incorporação pela companhia paulista das demais, exatamente pela condição de ser uma 
sub concessão e não se estaria criando uma nova concessão com a fusão das empresas. 
Então com certeza a União é quem pode estar fazendo essa licitação. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – A respeito do patrimônio que vem 
sendo vendido pela União, isso não traria nenhum prejuízo a estrutura ferroviária numa 
eventual retomada desse transporte?

O SR. FRANCISCO APARECIDO FELÍCIO – Sem dúvida. A justificativa da empresa no 
momento que ela devolve alguns patrimônios e em seguida ou eles são vendidos ou eles 
são cedidos a algumas prefeituras é de que ela não precisa mais dessas estações, desses 
postos em virtude do licenciamento estar sendo feito através de GPS. Então eles têm um 
controle, essas estações geralmente era utilizadas para licenciamento, para fiscalização e 
tudo mais. E isso tudo hoje vem sendo feito através do sistema de GPS. Então eles devol-
vem. E com certeza na retomada e pensando na questão de passageiros, sem dúvida 
nenhuma é uma prejuízo, é uma coisa que eu não digo que inviabiliza, mas forçosamente 
obriga depois a estar sendo retomado de alguma maneira aqueles que foram vendidos, 
e acaba onerando mais uma vez o Estado, porque em alguns locais as estações tem sido 
transformadas em centros culturais, em outros tem sido totalmente modificada abrigando 
aí algum órgão das prefeituras. E os Sindicatos, inclusive nós temos aprovado aí um esta-
tuto da Fundação Nacional Ferroviária, cujo objetivo é estar deixando sob responsabilidade 
dessa Fundação todo esse patrimônio que foi desativado. Então nós encontramos algumas 
dificuldades porque a Fundação até pela dimensão, a Promotoria exigiu um lastro do qual 
o Sindicato não dispunha de imediato, mas corremos atrás aí para conseguirmos levantar 
esses valores e poder estar viabilizando essa fundação que poderia estar, esses patrimônios 
estariam sob responsabilidade dela que além da guarda e preservação desse patrimônio, 
a Fundação também teria como finalidade a formação de mão de obra ferroviária que foi 
outro patrimônio perdido, uma vez que todas as escolas existentes dentro do que era a 
FEPASA foram desativadas e todo material, inclusive o material didático teve fim, sumiu. 
Ninguém sabe, ninguém viu aonde se encontra isso. Então essa Fundação também teria 
esse objetivo de estar resgatando. 

Então respondendo a pergunta do deputado, sem dúvida nenhuma há um prejuízo e 
cria-se uma dificuldade maior quando se trata de transporte de passageiros. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – O senhor tem conhecimento se 
algumas das concessionárias que operam transporte de cargas no nosso Estado opera em 
outro Estado transporte de passageiros?

O SR. FRANCISCO APARECIDO FELÍCIO – Não. Nenhuma delas operam. Até porque quan-
do fizeram as concessões foi exclusivamente o transporte de carga. Em todos os Estados o 
transporte de passageiros ficou aí em segundo plano. Há no Rio Grande do Sul o transporte 
de passageiros, mas a exemplo do que ocorre aqui com a CPTM lá também é um transporte 
por trem metropolitano, e um trem turístico que faz, sobe as Serras Gaúchas. Minas também 
trem turístico, mas curto percurso. Isso também por obra de algumas associações que assu-
mem a exemplo da BPF que tem lá em Campinas e faz um trecho passeio turístico, a mesma 
coisa que ocorre em outros Estados. 

O SR. – Pela ordem Sr. Presidente. Nós temos o exemplo da Vale do Rio Doce. A Vale do 
Rio Doce é uma grande operadora de carga, a maior do Brasil, uma das melhores do mundo 
e ela opera o trem de passageiros entre Vitória e Belo Horizonte, acho que continua operan-
do ainda. 

O SR. FRANCISCO APARECIDO FELÍCIO – É. Mas esse já existia e manteve. 

O SR. – Mas é um exemplo que é possível conviver o transporte de carga com o trans-
porte de passageiros. É questão de competência e vontade política. 

O SR. FRANCISCO APARECIDO FELÍCIO – É possível sim, Vitória-Minas. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Fazer uma sugestão a CPI para 
que nós convidássemos o Presidente da FEPASA à época, o superintendente da FEPASA em 



26 – São Paulo, 120 (91) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 15 de maio de 2010

Esta Presidência solicita ao nobre deputado que encaminhe, por escrito, o endereço e 
todas as informações necessárias para que seja realizado o convite.

Por conveniência da ordem, eu sugeriria que nós suspendêssemos por 10 minutos esta 
CPI, até que nós aguardássemos o nosso convidado de hoje, o representante do DNIT.

A reunião é suspensa por 10 minutos.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Não havendo mais a se tratar, está 
encerrada esta CPI.

     *      *      *

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO -  SISTEMA FERROVIÁRIO
(Transcrição realizada pela empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. )

13/10/2009

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Havendo número regimental declaro 
aberta a sétima reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato número 
59/2009 com a finalidade de apurar a atual situação do Sistema Ferroviário do Estado.

Registro com muito prazer a presença dos nobres Deputado Mauro Bragato, Davi Zaia, 
Hamilton Pereira. 

Solicito à Secretaria que faça a leitura da Ata da reunião anterior

     O SR. MAURO BRAGATO – PSDB - Pela ordem, Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Pela ordem, nobre Deputado Mauro 
Bragato.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB - Solicito a dispensa da leitura da Ata da reunião ante-
rior. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – É regimental o pedido de V. Exa. E 
está dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. 

Antes de informar a presença dos nossos convidados, este Presidente gostaria de infor-
mar à CPI que está confirmado para o próximo dia 20, terça feira às 11horas da manhã, 
Senhores Deputados, a presença do nosso convidado José Barat, inclusive com a possibilida-
de da presença do Secretário de Estado da Casa Civil, Dr. Aloísio Nunes Ferreira.

Dando sequência, informamos a presença dos Senhores Marco Expedito Felipe de Almei-
da, representando o Sr. Reinaldo Custódio da Silva, Presidente do CIVAP, Consorcio Intermu-
nicipal do Vale do Paranapanema, desculpa, representando o Prefeito.

A SRA. – Não, não representa ninguém. Ele é Diretor

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Está aqui, olhe, Então, teve um erro 
aqui. Então,

A SRA. – Não, não.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Então, desculpe. Temos a presença 
do Sr. Marcos Expedito Felipe de Almeida, da Agência Nacional dos Transportes representa-
da pelo Gerente de Transporte Ferroviário de Cargas, Sr. Marcos Expedito Felipe de Almeida, 
o qual nós convidamos para fazer assento. Pode sentar-se aqui, Sr. Marcos, por gentileza, à 
nossa direita.

Agora sim, representando o Prefeito de Presidente Epitácio, que não poderá comparecer, 
o Sr. Adenir Marcos de Melo, Diretor da PEP. Convido o Sr. Marcos para que tome assento 
aqui à Mesa.

Quero informar a esta CPI, registrar a presença do nobre Deputado José Candido, obri-
gado Deputado. Recebemos um Ofício do Prefeito de Palmital, o qual não poderá estar pre-
sente por compromisso anteriormente agendado, da mesma forma outros Prefeitos que aqui 
foram convidados.

Este Deputado, Senhores Deputados, gostaria de saber se há alguma sugestão para o 
início dos nossos trabalhos, se nós começamos a ouvir o Sr. Marcos, para que ele exponha 
o seu trabalho, a função da Agência, as responsabilidades, qual o seu papel e depois os 
nobres Deputados no andar do trabalho vão fazendo as indagações sobre algum esclareci-
mento. Então, passamos a palavra ao Sr. Marcos Expedito Felipe de Almeida, representando 
a Agência Nacional de Transporte, ele que é o Gerente de transporte Ferroviário de Cargas. 
Tem a palavra Sr. Marcos.

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Bom dia a todos!É com satisfação 
que nós recebemos este convite da Assembleia Legislativa de São Paulo e vamos fazer um 
resumo das questões relativas aos ramais ferroviários da malha paulista que hoje estão 
divididos depois do processo de desestatização da malha paulista, da antiga FEPASA que foi 
transferido para a Rede e posteriormente em finais do ano de 98 foi feito o leilão e no início 
de 99 iniciou a operação da Ferroban que em termos de representação do Sistema Ferroviá-
rio de São Paulo seria a maior.

Um trecho logo de imediato, um trecho da Ferroban, foi transferido para FCA, outro 
trecho para a ALL e posteriormente a Ferroban foi inserida em uma Holding chamada Brasil 
Ferrovias. Essa Holding também agregou a Ferronorte e infelizmente a gente pode atestar 
e estamos lutando para reverter esse quadro, houve aí uma intenção de transformar o 
Corredor que  começa em Santa Fé do Sul e termina no Porto de Santos, num único sistema 
operante de São Paulo.

Isso foi extremamente nocivo para o Estado, se transformou nesse período em um cor-
redor de passagem. Em 2005 a situação desta Holding se agravou e o Governo Federal 
mediante aporte de capital do BNDES iniciou um conjunto de ações para tentar resolver a 
questão e criar condição de investimento, regularizar a situação de concessão e arrenda-
mento. Havia um atraso considerável nisso por sua vez também pela empresa estar inadim-
plente, a questão tarifária não era reajustada, foi assinado um Termo de Ajuste de Conduta 
prevendo o restabelecimento do tráfego em alguns ramais, a manutenção das condições de 
outros, digamos assim, a preservação contra a invasão, dar uma condição de continuidade 
mesmo por trens de serviços e Autos de Inspeção em alguns trechos.

Eu gostaria até, se fosse o caso de citar trecho por trecho, não sei se os Srs. Deputados 
concordam, e a gente vai conversando. Acho que a melhor forma de a gente tentar esclare-
cer e resolver alguma coisa.

É importante dizer que essa Holding Brasil Ferrovias era um complexo também da antiga 
Ferrovia Novoeste, da Ferroban como eu falei e da Ferronorte. Posteriormente depois desse 

Eu gostaria de pedir ao nosso Vice-Presidente deputado Edson Giriboni que assuma essa 
Presidência tendo em vista que há requerimentos de minha autoria, e que V.Exa. submeta a 
esta CPI. 

Passo a Presidência então ao deputado Edson Giriboni. 

O SR. PRESIDENTE – EDSON GIRIBONI – PV – “Requeiro nos termos regimentais que 
seja enviado ofício a Polícia Federal para que encaminhe a esta Comissão Parlamentar de 
Inquérito cópia dos documentos relativos ao inquérito que investiga a venda dos bens per-
tencentes a Rede Ferroviária Federal”. Deputado Vinícius Camarinha. 

Em discussão. Em votação, os deputados que estiverem de acordo permaneçam como se 
encontram. Aprovado. 

“Requeiro nos termos regimentais que seja enviado ofício ao DENIT – Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes convidando o seu representante legal em São 
Paulo para prestar informações e apresentar eventuais documentos sobre a situação da 
ferrovia no Estado nesta Comissão Parlamentar de Inquérito”. Em discussão. Em votação, os 
deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram Aprovado. 

Devolvo a Presidência ao nobre deputado Vinícius Camarinha. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Muito obrigado deputado Edson 
Giriboni. 

Não há mais requerimentos a serem apreciados. Portanto, mais uma vez, senhor Francis-
co Aparecido Felício nós agradecemos muito, esperamos contar novamente com a valiosa 
colaboração do vosso Sindicato, de V. Sa. Para que nós possamos ao fim apresentar uma 
solução desta CPI ao transporte ferroviário.

Nada mais havendo a tratar está encerrada a reunião. Convocada para a próxima terça-
feira no mesmo horário a próxima reunião desta CPI. Muito obrigado. 

     *       *       *

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - SISTEMA FERROVIÁRIO
(Transcrição realizada pela empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. )

06/10/2009

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Da Comissão Parlamentar de Inquéri-
to, constituída pelo Ato n. 59, de 2009, com a finalidade de apurar a atual situação do siste-
ma ferroviário do Estado de São Paulo.

Registro com muito prazer a presença dos nobres Deputados Edson Giriboni, Mauro Bra-
gato, Geraldo Vinholi e Hamilton Pereira.

Solicito à Secretaria que faça a leitura da Ata da reunião anterior.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o nobre 
Deputado Hamilton Pereira.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Queria solicitar a dispensa da leitura da Ata e a consi-
derarmos lida e aprovada.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – É regimental o pedido de vossa exce-
lência. Está dispensada a leitura da Ata anterior.

Está confirmada, segundo a nossa Secretaria, por contatos telefônicos, a presença do 
representante regional do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
do Estado de São Paulo. Consulto a Secretaria se o representante já chegou a esta CPI. 
(Pausa.) Como ainda não se encontra nesta CPI o representante, eu sugiro que nós possa-
mos dar continuidade aos trabalhos, tendo em vista que há alguns requerimentos a serem 
submetidos à apreciação desta CPI.

Antes eu indago se há de algum deputado,... requerimentos a serem apreciados. (Pausa.) 
Eu passo a Presidência o nobre Deputado Edson Giriboni, tendo em vista que há um reque-
rimento de autoria deste deputado, para que V. Exa. submeta à apreciação dos nobres colegas.

Assume a Presidência o Sr. Edson Giriboni.

O SR. PRESIDENTE EDSON GIRIBONI – PV – Requerimento do Deputado Vinicius Cama-
rinha. Requeiro, nos termos regimentais, seja convidado para prestar informações a esta 
Comissão Parlamentar de Inquérito o Sr. Joseph Barat, especialista em transporte ferroviário.

Em discussão. (Pausa.) Em votação. Os deputados que estejam de acordo permaneçam 
como estão. (Pausa.) Aprovado.

Devolvo a Presidência ao nobre Deputado Vinicius Camarinha.

Assume a Presidência o Sr. Vinicius Camarinha.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Muito obrigado, nobre Deputado 
Edson Giriboni.

Eu queria esclarecer a esta CPI, como dito já em particular para alguns colegas, que esse 
senhor, Sr. Joseph Barat, foi recomendado pelo Chefe da Casa Civil, Secretário Aloysio Nunes 
Ferreira, como “expert”, como um profissional especialista em transporte ferroviário. Então, 
seguindo essa sugestão, é que submeto e agradeço a aprovação desse senhor para que 
compareça a esta CPI.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o nobre 
Deputado Mauro Bragato.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Eu queria apresentar um requerimento verbal para 
convidar o Prefeito de Presidente Epitácio que tem feito um trabalho bastante grande junto 
à América Latina Logística, já que Presidente Epitácio tem um porto e praticamente está 
tudo paralisado e ele, inclusive, gostaria de vir aqui apresentar o trabalho e mostrar as rei-
vindicações dele junto à América Latina Logística.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Em votação o requerimento verbal do 
nobre Deputado Mauro Bragato. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se 
encontram. (Pausa.) Aprovado o convite ao prefeito, a requerimento verbal do nobre Depu-
tado Mauro Bragato.
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falar no Porto de Panorama, que a ADM também acenou com a possibilidade de 200 mil 
toneladas/ano de soja.

Não é uma negociação encerrada, nós vamos dar continuidade conforme eu falei, é uma 
boa perspectiva, mas acreditamos que isso sim é viável e depois eu vou falar de outra opção 
que temos principalmente para o ramal de Panorama.

Falando agora de Piracicaba, eu acredito que é onde sejam as negociações mais avan-
çadas, já foram feitas três reuniões, no dia 21/10 está previsto uma reunião em Piracicaba 
convocada pelo Senhor Secretário de Planejamento do Município com a participação de 
outros municípios da região, Sumaré, Americana, Santa Bárbara do Oeste, visando a reati-
vação do transporte. O Prefeito de Santa Bárbara alega uma questão de transtorno entre a 
circulação de trens e a comunidade no caso da reativação onde temos algumas alternativas, 
mas isso está bem encaminhado. Eu acho que é a melhor situação.

Recentemente também, no dia 22 de setembro, iniciamos uma negociação junto com a 
Prefeitura de Bebedouro, através do seu Vice Prefeito, Dr. Gustavo, tentando também a rea-
tivação de Barretos e de Bebedouro ligando à Pradópolis e daí Araraquara. 

O trecho até Pradópolis foi inserido no TAC, foi reativado o transporte de cargas, hoje é 
operação regular o carregamento de açúcar e parece que álcool em Pradópolis, inclusive a 
própria MRS Logística opera em regime de direito de passagem porque a concessão é da 
ALL, mas a MRS tem que buscar a carga lá, a exemplo do que ela faz em Pederneiras e Jaú. 
Em Jaú ela embarca açúcar, em Pederneiras soja e farelo de soja. Então em Barretos nós 
temos uma previsão de até dezembro, foi o prazo que nos foi dado para as negociações, 
tem outra reunião e aí sim, ver o que acontecerá.

O mais difícil Senhores, é justamente o ramal que está mais prejudicado em termos 
patrimoniais, é o ramal Samaritá - Cajati, não obstante todos fossem colegas dos senhores, 
o Deputado Samuel Moreira, pessoa que prezo muito, respeito muito pela serenidade e pela 
objetividade.

Nós tivemos aqui seis reuniões desde o dia 04/02 desse ano, é um ramal de     109 km de 
bitola métrica. Nós temos registros, cópias de boletins de ocorrência de furtos de trilho, nós 
temos alguns pequenos problemas de instabilidade de (ininteligível).

O SR. – Marcos?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Pois não.

O SR. –  Quantos km o senhor disse?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Aproximadamente 190. Eu posso ter 
falado errado, mas são 190 mesmo e a dificuldade é que principalmente o que viabilizaria 
em termos de volume seria a areia que é uma mercadoria de baixo valor agregado em ques-
tão tarifária. A responsabilidade da concessionária sobre essa questão do dano patrimonial 
é indiscutível. Nós devemos fazer, é nossa intenção fazer um Termo de Ajuste de Conduta 
com essa concessionária, com a ALL para a recuperação desse ramal Samaritá - Cajati. 

A experiência nos mostra que a cada dia que passa a situação piora. O que foi feito lá 
pela empresa estanca, mas não resolve. Tem uma ação de caráter de segurança maior, estão 
colocando maior vigilância, mas é muito difícil em 190 km, na medida em que a vigilância 
não aponta do trecho por sua vez a ação criminosa na outra.

A experiência mostra que isso é danoso, que o que resolve realmente é a reativação da 
circulação, e isso vai com certeza criar uma mobilização no sentido de voltar o transporte de 
carga.

No dia 28/08 foi a última reunião, houve um impasse de questão comercial e não evo-
luiu. O Deputado Samuel eu sei que ele vai tomar ações junto ao Ministério Público, ele 
falou claramente na reunião, falou em particular e depois na reunião e independente disso 
nós estamos programando para já um início da celebração deste TAC, dos ajustes com a 
empresa concessionária para a celebração deste TAC.

Eu gostaria de falar que nos ramais de Piracicaba, Panorama, Bebedouro e Barretos que 
são ramais de bitola larga, se a empresa operadora por questões comerciais, elas argumen-
tam muito que acharam a frota de vagões, o que eles receberam da Brasil Ferrovias era um 
alto grau de sucateamento e isso impedia de atender uma série de clientes no Estado de 
São Paulo.

Mas não impede de atender, por exemplo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul onde está 
o maior volume, a maior distância, comercialmente é interessante para eles, mas nós não 
vemos assim a questão.

Foi celebrado um Termo de Ajuste de Conduta com a ALL para reposição dessa frota de 
vagões acidentados, sucateados, enfim, que sofreram danos e hoje está inviável para a reto-
mada do transporte ferroviário, ela dá em garantia, inclusive, vagões de patrimônio próprio 
para substituir esses vagões arrendados que são vagões da extinta Rede ferroviária por 
força de Lei com extinção da Rede transferida ao DNIT.

Então, existe esse trecho de bitola larga, existe a possibilidade em função dessas alega-
ções, inclusive da falta de material rodante, da MRS Logística vir a suprir com o transporte 
ferroviário o direito de passagem, já foi feito um primeiro contato com a MRS e ela já opera 
nessa modalidade, ela já tem um contrato de direito de passagem com a ALL para como 
eu falei, Pederneiras e Jaú, está operando Pradópolis e está operando num volume menor 
Araraquara.

Então, vamos dizer assim, não é nada de novo mesmo porque, cargas da MRS também 
além da bauxita que vai aqui para a região de Sorocaba, para a CBA, que a MRS circula pela 
bitola larga. E da mesma forma, o Grupo da ALL para adentrar aos terminais das duas mar-
gens do Porto de Santos há necessidade de trafegar em vias da concessão da MRS. Então aí 
é um cenário que a gente vislumbra do ponto de vista comercial.

As dificuldades em termos de operação tanto para o ramal que vai lá para a Colômbia, 
que passa em Bebedouro e Barretos é a questão do perfil de trilho que limita a capacidade 
de carga a partir de Pradópolis, o trilho é o TR40 que também não permite mais que 20 
toneladas por eixo, da mesma forma que de Diamantina à Panorama conforme eu já havia 
me referido.

Os demais trechos seria só intensificar a manutenção e fechar os acordos e contratos 
com os clientes interessados. Acho que a maior dificuldade hoje tanto do ponto de vista 
patrimonial quanto comercial é a Samaritá - Cajati.

Em linhas gerais o que eu tinha para expor aos senhores seria isso. Agora estou aberto 
às perguntas que eu puder responder.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Nós agradecemos ao Sr. Marcos e 
a Presidência indaga aos Senhores Deputados se há alguma dúvida ou questionamento ao 
nosso convidado.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Sr. Presidente, Senhores Deputados, eu queria fazer 
uma pergunta para o Sr. Representante da ANTT e dizer inclusive que o Deputado Samuel 
Moreira, Presidente, nos encaminhou uma solicitação de apoio na convocação do Presiden-
te da ALL e também Do Diretor Geral da ANTT.

Até que já fizemos, mas eu queria reforçar a solicitação do Deputado Samuel Moreira em 
função inclusive do ramal Santos - Cajati.

aporte todo que foi feito, desse esforço da União, o que aconteceu é que essa empresa, essa 
Holding colocou suas ações no Mercado e o Grupo da ALL que opera a malha ferroviária no 
sul do país, foi o vencedor desse processo e assumiu além da concessão que já possuía mais 
três concessões.

Vamos falar dos ramais, das ações e se for necessário falar alguma coisa de como a 
Agência vê essa questão da operação agora desde 2006, de junho, com a ALL.

Vou falar primeiro aqui de um problema mais antigo que está até o nosso colega, o 
Adenir presente, representando o Prefeito de Presidente Epitácio. Lá foi o primeiro problema 
detectado já na malha ferroviária do Estado de São Paulo. Estudos de uma Consultoria con-
tratada da FEPASA, eu estou falando de um cenário antigo, um cenário que já se reverteu. 
Eles não viam como promissor aquele trecho de Presidente Epitácio até Presidente Pruden-
te, um trecho de 104 km.

A coisa começou lá quando o Grupo da ALL que por força no início da concessão da 
malha paulista, esse trecho de Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Ourinhos, Rubião 
Junior, já passou a integrar a concessão da ALL, ANTT nessa época não havia sido criada, 
estou falando de 1999, a ANTT começou a trabalhar, vamos dizer assim, em fevereiro de 
2002 e com pouco tempo de atuação, o Dr. Luiz Roberto, Procurador da República, já enca-
minhou para o Ministério dos Transportes uma denúncia do Sindicato dos Ferroviários, que 
havia a retirada dos trilhos, com a substituição de um trilho de um perfil maior, ou seja, de 
maior capacidade de transporte de carga por eixo por um perfil menor, consequentemente 
de menor carga por eixo. 

Na época foi determinado para a Concessionária fazer a reposição desses trilhos, foi 
feito. Aí começou a se identificar a possibilidade da reativação do transporte de carga.

Foi feito um Termo de Ajuste de Conduta com a ALL, foram restauradas as condições 
desses 104 km, posso até falar com propriedade que na primeira inspeção nós conseguimos 
avançar pouco depois de Presidente Prudente, tivemos que voltar porque não havia um 
mínimo de condição de (ininteligível) circular, na época prestava serviço no Ministério dos 
Transportes, posteriormente foi determinado uma remoção, uma limpeza o mínimo possível 
para chegar a Presidente Epitácio, foi feito. E isso caiu em um Termo de Ajuste de Conduta 
celebrado aí sim, pela ANTT visando não só a preservação, mas a regularização do transpor-
te ferroviário.

Foram feitas várias reuniões tanto em Prudente quanto em Epitácio e acredito mais por 
questões negociais do que a própria condição da ferrovia, o transporte foi restabelecido em 
caráter no meu entender, bem incipiente, coisa de 10 vagões por dia.

Nós fizemos algumas reuniões lá, alguns clientes se apresentaram e somente a Empresa 
Centro Sul que fechou esse acordo com o Grupo da ALL que transportava soja para o Porto 
de Paranaguá quando o mais razoável era endereçar a Santos. Realmente o Porto de Para-
naguá em termos de custo, e o custo está vinculado à tarifa e não é atraente para transpor-
te ferroviário principalmente em função da distância.

Mais recentemente, foram feitas duas reuniões, uma em 18 de março e outra 24 de 
junho, o Sr. Adenir estava presente nas duas, fizemos uma aqui no escritório da ANTT em 
São Paulo, muito concorrida. Houve uma mobilização muito grande, mas infelizmente ainda 
não chegamos a um ajuste. No dia 24 também houve uma reunião lá em Epitácio, a empre-
sa estava presente, a ANTT, o Sr. Adenir depois acredito que vai falar sobre essa reunião.

E é importante dizer também que foi feito todo um esforço pelo Governo de São Paulo, 
Rede Ferroviária Federal na época, e construíram o terminal hidroviário no Rio Paraná e é 
um terminal que está lá totalmente parado. Os equipamentos de transferência, segundo nós 
sabemos, estão disponíveis só não foram ainda instalados aguardando a viabilização do 
negócio.

Por falar em terminal, Panorama também tem um terminal feito com a mesma equação 
financeira, com a mesma motivação, porém a ferrovia já de bitola larga que tem uma logís-
tica mais simples e talvez um pouco mais racional voltado para o Porto de Santos.

Eu vou aproveitar e começar já a abordar essa questão do Terminal de Panorama. É um 
trecho que vamos dizer assim, está sem operação a partir de Tupã, havia uma operação até 
Tupã onde era embarcado o açúcar na empresa chamada MAN, com destino ao Porto de 
Santos. Esse transporte descontinuou depois de um trabalho grande de aplicação de dor-
mentes, troca de trilhos, principalmente na Zona Urbana de Marília onde nós tivemos um 
foco todo especial em função do longo tempo que os trens de carga não circulavam. Foram 
retirados outdoors, foi feito um trabalho muito bom para preservar e garantir a convivência 
do tráfego de cargas e a população no município.

E nós temos informações que o cliente optou por descontinuar Marília e operar a partir 
de Santa Adélia num terminal também muito bom, muito grande.

O SR. – Desculpa, qual o termo que o senhor disse?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Descontinuar.

O SR. – Descontinuar?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – É. Ele operava com certa regularidade, 
depois simplesmente, segundo a informação que nós temos oficiosa, porque não houve 
parece, nenhum acerto do cliente, eu digo parece porque eu não tenho nenhum documento 
a respeito. Mas um acerto do cliente com a ALL que por algum motivo, até alguma van-
tagem tarifária, está operando a partir de Santa Adélia, que fica para cima de Piracicaba, 
como todos os senhores sabem.

Então, esse trecho que vai de Bauru até Tupã e de Tupã à Panorama, hoje está desconti-
nuado, tem plenas condições para o transporte de carga até Tupã, não é difícil restabelecer 
a transporte principalmente até Adamantina. Há uma questão estrutural, de via permanente 
que a partir de Adamantina o trilho em direção à Panorama é perfil 37, de certa forma é 
inadequado para bitola larga, porque ele limita em 20 toneladas por eixo e seria como um 
vagão de bitola métrica, a capacidade de carga.

E de Adamantina até Tupã, aí sim, é um trilho TR 45, é possível operar até 25 toneladas 
por eixo, ou seja, 100 toneladas por vagão, isso vai dar em torno de 80 toneladas de carga 
na média e já tivemos uma reunião, duas reuniões.

Uma foi em Adamantina no dia três de agosto, posteriormente houve outra reunião 
aqui na Sede da ANTT, dessa vez contando com a presença da empresa concessionária. Foi 
identificado um trabalho do CEAGESP com a demanda de um milhão e 200 mil toneladas 
de álcool e açúcar a partir daquela região de Adamantina, denominada Nova Alta Paulista.

A empresa Granol acena com a possibilidade de transportar 350 mil toneladas/ano de 
soja, ela tem uma unidade de esmagamento na região, conheci o terminal da Granol, é ple-
namente adequado e estamos tentando evoluir nessa negociação.

A reunião que fizemos aqui no dia 23 de setembro para surpresa minha o representante 
do setor de álcool e açúcar fez essa mobilização toda. Ele falou que usineiro não gosta de 
firmar contrato, isso para nós é complicado regular, é uma questão informal, mas nós já 
conversamos com outras lideranças da região e parece que tem outra entidade que con-
grega esses produtores e deve haver uma conversa inclusive com nosso Diretor Geral ainda 
esse mês lá na região de Adamantina e Osvaldo Cruz.

É uma pena porque lá sim, a gente tem uma perspectiva de transportar até dois milhões 
de toneladas/ano porque além do açúcar, álcool e soja, ainda podemos transportar deriva-
dos de petróleo, o próprio fertilizante que vai para todos os agricultores da região. Isso sem 
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O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Deputado, em relação a isso nós esta-
mos realmente atentos não só atentos, mas trabalhando para reverter esse quadro e esse 
investimento foi feito nos dois terminais hidroviários.

Dá dó a gente ver um investimento tão bem feito, um terminal com funcionabilidade, um 
belo projeto estar lá na situação que a gente vê.

E com relação à questão da soja da hidrovia, o que acontece é que uma parte dela entra 
pelo Estado pela Hidrovia do Tietê e embarca embarcada na MRS lá em Pederneiras, é até 
um problema considerável.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Ok, muito obrigado.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Pela ordem, Senhor Presidente?

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Pela ordem, Deputado Hamilton 
Pereira.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Senhor Marcos, prazer em conhecê-lo. Nós tivemos 
aqui já, depoentes representando os trabalhadores do Movimento Sindical e nós recebemos 
denúncias de que em determinados trechos, e aí, se não me falha a memória, por exemplo, 
que vai de Bauru a Corumbá, é isso?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – É isso até que me referi para o Deputa-
do.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – A ALL estaria desmontando os trilhos e também junto 
com os trilhos, os vagões estariam sendo vendidos como sucata. Agora, com o depoimento 
de V.S.a eu começo a raciocinar aqui se nós não teríamos sido tanto quanto os depoentes 
representantes dos trabalhadores ferroviários, induzidos a um equívoco de acharmos que 
é isso quando na realidade a ALL estaria trocando os trilhos, a bitola e isto estaria sendo 
interpretado como retirada dos trilhos e a troca de bitola como sendo os trilhos comerciali-
zados como sucata. Poderia isso estar ocorrendo?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Deputado, a questão da bitola não, 
porque é um trecho de bitola métrica, a bitola está preservada. Com relação, eu gostaria até 
de esclarecer essa questão dos trilhos é o seguinte, o trilho é um material que se desgasta. 
Existem duas filosofias para a manutenção dos trilhos, as ferrovias de grande performance 
como a Estrada de Ferro Carajás, A MRS Logística e a Estrada de Ferro Vitória Minas, que 
transportam altíssimo volume de minério de ferro superior a 100 milhões de toneladas por 
ano, traz um trem a cada meia hora, são trens de 330 vagões, eles adotam a troca de trilhos 
por tonelada transportada.

Passou o número “x” de toneladas naquele trilho, eles têm um controle sobre isso, lógi-
co, ainda mais hoje com esse grau de informatização que nós temos disponíveis, não é uma 
tarefa tão complicada e eles fazem a substituição sim por toneladas de carga que passavam 
nesses trilhos.

Para o senhor ter ideia, Carajás, a movimentação é tão intensa que o trilho que é reti-
rado não há intervalo possível para colocar, por exemplo, em um vagão plataforma e levar 
para um estaleiro de trilho para ser reaproveitado em outros pontos da própria malha da 
(ininteligível) como a Ferrovia Centro Atlântica que fica aqui no sudeste, porque não dá 
tempo. Eles contratam, eu não sei como faz isso no Amazonas, mas eles contratam o rodo-
viário para fazer toda essa movimentação de trilho, porque o custo de parar a linha para 
colocar trilho é muito maior que o próprio ativo que está ali. Isso é uma situação.

A situação, por exemplo, da Ferrovia Novoeste, da Ferroban, já é diferente, o que deter-
mina a substituição do trilho é o grau de desgaste. Por exemplo, da área do boleto que é 
onde a roda tem um contato com os trilhos superior a 25% da redução da área, esse trilho 
já tem que ser trocado. E todo trilho que é trocado já nessa condição, é reavaliado se pode 
ser usado em uma linha secundária, de acesso para oficina, uma pequena garagem para 
colocar um automóvel de linha, uma máquina de via permanente. Outros, em função do 
grau de desgaste, vão para sucata realmente.

O próprio contrato de arrendamento tem no nosso site, mas eu trouxe até parte de um, 
mas no site da ANTT tem todos os contratos de concessão e arrendamentos estão lá dis-
poníveis. A sucata da via permanente pode ser comercializada pela concessionária, isso é 
claro. A partir do momento que ela fez a substituição por trilhos novos, aquele trilho inserví-
vel que ela assim identificou, está disponível para que ela dê a utilização que quiser

Vagões é diferente. Vagões não são bem assim. Trilho sim, agora, o que eu discordo 
inclusive, eu não sei se estou na condição de dar conselho para os senhores, mas, é uma 
sugestão, seria interessante percorrer alguns trechos da malha da Ferrovia Novoeste, da 
própria, eu sei que os senhores têm um acúmulo de funções, mas em função da importância 
desta CPI, eu acho que pelo menos uma amostragem, enfim, a critério dos senhores, deve-
riam percorrer alguns trechos em operação e inclusive fora de operação da malha ferroviá-
ria.

O SR. – Nos contratos já estaria prevista a desativação de trechos

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Não. A Legislação prevê, é até uma 
resolução 44 da ANTT, ela foi herdada, digamos assim, de uma norma do Ministério dos 
Transportes, ela prevê, é o Título Seis, prevê que a concessionária possa pedir a desativação 
de trechos. Agora, não é porque ela pediu que ela tenha a sua vontade alcançada, por diver-
sas vezes nós já negamos e poucas vezes nós aprovamos.

O SR. – A palavra final é da ANTT?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – É. A solicitação é encaminhada para a 
ANTT, existe todo um ritual, vamos dizer assim, a ser seguido, uma série de estudos a ser 
apresentados e isso é para embasar a análise.

Nós, normalmente, Ferrovias que atingem portos, sejam terminais hidroviários ou portos 
marítimos, Ferrovias que chegam à fronteira, nós jamais vamos autorizar. E Ferrovias, lógico, 
que nós vemos um potencial de cargas.

A ANTT, nós demos início este ano, mais agora no segundo semestre, por determinação 
do nosso Diretor Geral, foi implantado um planejamento estratégico que envolve uma série 
de ações tanto na área ferroviária, quanto no transporte interestadual de passageiros, rodo-
viários, transporte de carga rodoviária, visando corrigir estas deficiências e algumas coisas 
estão vindo ao longo do tempo e sem nenhuma ação de planejamento concreta.

Foi iniciado agora em agosto, setembro essa questão do planejamento estratégico e no 
caso de ferrovias o foco está justamente nestes ramais desativados, na questão do direito 
de passagem, permitir até mesmo ao detentor da carga, o direito de ele, se assim entender, 
adquirir material rodante e operar na malha de uma concessão a sua própria composição, 
ou seja, se ele não consegue acertar comercialmente, operacionalmente o seu transporte 
com a concessionária, ele busca outra concessionária (ininteligível) e se também não há 
entendimento, no limite, ele pode se tiver capacidade de investimento e entender como tal, 
adquirir vagões e locomotivas. A ANTT está preparando uma Legislação que vai garantir 
esse direito de operador.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Nós podemos, Deputado Mauro, ao 
final, aprovar e submeter em votação o Requerimento de V. Excelência.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Se bem que já foi aprovado aqui, não é Presidente?

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – A ALL já, mas o Gerente Geral da 
ANTT, não. Já mas enviou o Sr. Marcos, não é?

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Eu estou encaminhando aqui em nome do meu líder, 
a solicitação. Mas, o que nos interessa aqui, e eu acho que é importante dizer, é que essa 
Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada justamente para ter uma radiografia do Sis-
tema Ferroviário Paulista. E ter uma radiografia mais profunda, porque é inconcebível, e 
nesse particular eu considero que o PSDB enquanto Governo Fernando Henrique, enquanto 
Governo Estadual mereça fazer uma autocrítica em relação a essa privatização, o fato feito 
está e a gente tem que trabalhar para que o Sistema Ferroviário Paulista possa ser utilizado 
no desenvolvimento do Estado mais importante da Federação.

Quer dizer, as estradas paulistas são consideradas as melhores do Brasil segundo os 
dados de pesquisa nacional e, no entanto nós temos uma malha ferroviária que é a maior 
do Brasil e que praticamente não é utilizada a serviço da população.

Então eu queria perguntar para o Sr. Marcos, se o Senhor considera que a presença da 
ALL no Estado é um desserviço ou não? O Senhor considera que ela ajuda ou atrapalha?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Olha Deputado, se fôssemos ver a situa-
ção que a ALL pegou essa malha, eu acho que ela vem prestando um serviço sim. Fica muito 
tranqüilo, até essa Comissão pode atestar isso, nos trechos que ela opera intensamente. 
Aí é que está o problema, onde ela opera intensamente ela tem aplicado materiais, ela fez 
uma recuperação muito grande desse corredor de Santa Fé do sul até o Porto de Santos, os 
acidentes diminuíram de uma forma enorme principalmente a partir de 2007 e o grande 
problema que nós da ANTT ainda enfrentamos com eles é justamente esses ramais que são 
objetos da CPI que eu fiz essa breve explanação.

Eles já conseguiram, com muita luta nós conseguimos que eles reativassem e investis-
sem para tal como eu falei, até Tupã, investiram até Pradópolis, o corredor adquiriu uma 
condição muito melhor em termos de troca de trilho. Para o Senhor ter ideia entre Santa Fé 
do Sul e Araraquara são 420 km, o Grupo da Brasil Ferrovias no primeiro ano trocou 100 km 
de trilhos.

O trilho que estava lá é inadequado para o transporte de carga e por locomotivas de últi-
ma geração como as que a Ferronorte possui que são as (ininteligível) e até mesmo AC30 
que eles adquiriram nos Estados Unidos, porém já usadas. 

Já fizeram a aplicação de quase 200 km de trilho. O cronograma deles é encerrar com tri-
lho 45 até março do ano que vem, não sei como está aí o cumprimento desse cronograma. 
Até junho foi a nossa última inspeção no trecho e eles iam bem. E aí eles vão transformar 
esse trecho de trilho 45 para trilho 60, sem prejuízo aí de uma troca grande de dormentes, 
uma recuperação da malha ferroviária de bitola larga no corredor Santa Fé - Porto de San-
tos.

Outra ferrovia importante no trecho, no Estado de São Paulo é o trecho da antiga ferro-
via Novoeste que vai de Mairinque passando por Bauru até Três Lagoas.

Eles fecharam um acordo grande com a VCP do grupo Votorantin e iniciaram em maio 
um transporte intenso de celulose a partir de uma fábrica da Votorantin em Três Lagoas na 
divisa com o Estado de São Paulo.

Foi feito um investimento grande via permanente em material rodante, locomotivas 
AC30 de 3000 HP que não tinha a mínina condição de circulação nesse trecho, hoje circu-
lam normalmente em função dos investimentos que foram feitos e vamos dizer assim, a 
Novoeste que estava em um estado de degradação consideravelmente pior que a Ferroban, 
ela ressurgiu, reviveu e está operando.

Também podemos identificar, eu estou falando do Estado de São Paulo, questão dos aci-
dentes que caíram demais.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Novoeste, ALL?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – É. Hoje é a ALL para efeito de conces-
são. A figura da Concessionária Ferrovia Novoeste, ela não desapareceu. A Holding ALL 
detém quatro concessões federais de transporte ferroviário que é a malha sul, a malha 
paulista que era a antiga Ferroban, a malha norte que é a antiga Ferronorte e a malha oeste 
que é a antiga Novoeste. Nós que (ininteligível) a gente sempre se refere à Novoeste, Ferro-
ban e não assimilamos

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – O Senhor poderia me dizer, em relação ao trecho de 
Adamantina à Panorama, há alguma possibilidade de reativação?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Olha, existe sim desde que se feche 
negociação com a ADM. Tem dois problemas de infraestrutura que já estão notificados. Com 
as chuvas fortes de fevereiro e março desse ano, dois aterros romperam e isso já tinha ocor-
rido em 2004 e quando a ALL assumiu o controle da Brasil Ferrovias ela recuperou. Eram 
dois aterros mais ou menos na mesma região entre Dracena e Panorama.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – ADM, o que significa?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – ADM é uma Trade de soja e inclusive 
ela tem, não sei se o regime é concessão, ela é quem tem a outorga do Porto de Panorama 
assim como de Epitácio. Panorama, com certeza.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Em outras palavras o que o Senhor está dizendo é 
que onde há interesse econômico, lucratividade, a ALL desempenha obviamente um bom 
investimento?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Exatamente. Onde não há é que é a 
nossa luta em fazer que a coisa melhore. A gente conseguiu alguma coisa, está perseguindo 
mais uma série, nós estamos vendo com o ramal de Piracicaba que a própria FEPASA deixou 
de operar a partir de 96. Está em um caminho muito bom, já é um ramal que consta no pró-
prio anexo do contrato de concessão como desativado, ou seja,

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – O que de fato nos preocupa, para encerrar, Presidente, 
é a questão do, nós temos dois Portos na região, um de Presidente Epitácio que o nosso 
Coordenador está presente e o outro de Panorama, quer dizer, investimento grande da CESP 
com a Hidrovia. Até um tempo atrás nós tínhamos o funcionamento da linha que vinha soja 
de (ininteligível) no Paraguai, de Mato Grosso do Sul e, no entanto, após a privatização foi 
interrompida e os trilhos foram abandonados. Eu tive condição de acompanhar tudo isso.

Então, esse é o grande desafio, investimento da (ininteligível) há um investimento de 
milhões de reais e isso que nos preocupa e chama a atenção da ANTT sobre isso.
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construídos não com o aspecto de viabilidade técnica econômica, mas com a viabilidade de 
atender uma determinada região que havia também o transporte de passageiros cuja outor-
ga não foi licitada porque se entendia na época que se agregasse o trens de passageiros às 
linhas de passageiros existentes ia tirar o atrativo da outorga no leilão, estou só citando um 
fato, não é a minha opinião.

Por isso que o sistema Ferroviário se desenvolveu dessa forma, possibilitou o cresci-
mento do nosso país, o desenvolvimento do Estado de São Paulo, Estado de Minas, prin-
cipalmente estes dois estados, o Estado do rio de Janeiro e o que a gente vem verificando 
ao longo dos anos, acho que é a cada dia, menos nos últimos tempos, mas principalmente 
quando se optou por construir rodovias no nosso país, uma grande parte da malha ferroviá-
ria, estou falando de 1960/70, foi desativada, erradicada. Tem lugar que hoje nós não vemos 
vestígio sequer de trilhos, só vemos uma faixa.

Na região do Adenir, por exemplo, havia um ramal que ia à Rosana ou Cordeirópolis, 
Descalvado. Outro dia o Prefeito de Amparo, ele esteve na ANTT reivindicando a reativação, 
na verdade não é reativação é concessão, ou seja, uma série de ferrovias no Estado, princi-
palmente São Paulo e Minas foram erradicadas aí, questão de 40 anos atrás, 30 e poucos 
anos atrás e sem volta. Isso aí é uma situação da época.

Hoje, a partir do momento que este sistema foi totalmente outorgado para a iniciativa 
privada, a forma de tocar os negócios é bem diferente. É esse o cuidado que a ANTT tem 
que ter de ao mesmo tempo possibilitar o desenvolvimento e também regular para não per-
mitir abuso e descumprimento contratuais.

Mas o senhor falou em terminais intermodais, acho que esse é o grande foco, porque 
hoje para se buscar uma carga, (ininteligível) ferroviária, vamos dizer assim, relativamente 
curta, mas que despende um tempo maior na função de traçado, em função daquilo que eu 
falei aqui, que é a limitação de carga por eixo, a criação de terminais intermodais que agre-
gue a possibilidade de chegar por conta rodoviária toda a produção daquela região ou des-
tinada para aquela região e ali sim, é embarcado numa composição maior de características 
melhores e mais rápidas e endereçar, por exemplo, ao Porto de Santos para exportação.

Essa é uma visão mais recente, é uma visão que se adota em outros países e começa a 
ser adotada no país. Mas isso é uma coisa, a preservação do patrimônio é outra. A gente 
não pode abrir mão daquilo que está estabelecido, que se não tem uma vocação comercial 
no momento, porque nós temos experiência disto, possa vir a ter no futuro.

Aqui no Estado de São Paulo mesmo nós tivemos uma experiência que aconteceu na 
região de Sabaúna, de Jacareí, a MRS devolveu um ramal que começava em São José dos 
Campos e ia até Mogi das Cruzes porque ela já dispunha de outro constituído pela Rede 
que passava por São Bento Parateí, uma linha mais moderna de melhores características e 
15 dias depois, não mais que isso, que ela devolveu, ela começou um entendimento com o 
transporte ferroviário que a VCP tinha a intenção de implantar, como implantou uma fábrica 
em São Silvestre que fica entre Mogi e Jacareí.

Isso foi pedido ao Ministério dos Transportes na época autorizou a desativação e a 
devolução do trecho e quando nós iniciamos na ANTT, havia uma solicitação para cancelar, 
vamos dizer assim, parcialmente isso, porque havia fechado um contrato que fechou e está 
em plena operação, recebe parte de madeira por ferrovia e exporta toda a sua produção 
pela ferrovia. Uma iniciativa louvável e a gente sempre fica preocupado com esta questão 
de desativação apesar de haver Legislação aplicável, o ente regulador tem que tomar muito 
cuidado para não autorizar a desativação de um trecho que posteriormente pode ser neces-
sário para o Sistema Ferroviário.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Senhor Marcos, nós queremos real-
mente agradecer a presença de V. Sa. me permita também este Deputado fazer algumas 
perguntas ao senhor.

Eu tenho algumas perguntas, o senhor prefere que as faça todas ou prefere responder 
pontualmente?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Do jeito que o senhor achar melhor, eu 
acho que uma por uma fica mais fácil.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Uma por uma. Bom, há uma dúvi-
da, Sr. Marcos, essa transferência que o senhor disse da Ferroban para a ALL, de fato, para 
melhor esclarecimento, ela se deu do BNDES para a Ferroban e Ferroban para a ALL ou 
como se deu essa conjuntura inicial? O senhor tem?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Não, o BNDES era talvez o maior 
acionista, talvez aí que esteja a questão, era o maior acionista da Holding Brasil Ferrovias, 
inclusive a participação dela aumentou, do BNDES aumentou quando fez esse aporte de 
um bilhão de reais em 2005, foi a equação que foi montada para ver se salvava e de certa 
forma salvou a Brasil Ferrovias. Salvou porque ela conseguiu sobreviver até alguém, que no 
caso foi a ALL, adquirir o controle.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Então, o BNDES fez a concessão da 
malha ferroviária?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Não, Deputado, não. A outorga da con-
cessão era do Grupo Brasil Ferrovias, cujo maior acionista era o BNDES.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Porque a FEPASA foi dada em dívi-
das para honrar os compromissos com o Governo Federal.

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Foi federalizada para honrar compro-
misso e o BANESPA, acho, foi junto também.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – E depois a FEPASA foi transferida 
para a Ferroban, Ferrovias Brasileiras? E a Ferroban depois promoveu essa concessão, para 
essas diversas concessões?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Não, a Ferroban era controlada da 
Holding Brasil Ferrovias. A Ferroban, a Ferronorte e a Novoeste. Eram três concessões cujo 
Grupo controlador era a Holding Brasil Ferrovias, cujo maior acionista passou a ser o BNDES 
por força do aporte que ele fez em 2005, mas vamos dizer assim, o BNDES não detinha a 
concessão. 

A concessão era da Holding Brasil Ferrovias que por sua vez, houve uma autorização 
específica da ANTT, é uma Resolução de 31/05/2006, eu não tenho o número da Resolução, 
mas com certeza a data é essa, que autorizava a ALL assumir o controle da Holding Brasil 
Ferrovias.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Hoje, na atual malha ferroviária do 
nosso Estado, quais são as empresas que utilizam, que exploram a nossa malha ferroviária?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – O senhor diz as concessionárias, não é?

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Concessionárias.

Da mesma forma, estes trechos desativados serão estudados caso a caso, os contratos 
de concessão, o Senhor até abordou a questão de alguns problemas que houveram no pas-
sado com relação à concessão dessas malhas, as outorgas destas malhas.

Há uma disposição da ANTT já nesse sentido de aplicar metas, não por concessão, mas 
por trechos. O exemplo é claro, é a Ferroban, opera parcialmente a malha, cumpre meta, 
porque é por meta não é por trecho, tem que transportar “x”. Se ela transportar “x” mais 
alguma coisa está cumprindo meta, mas não está atendendo. Essa é uma das coisas que 
estão sendo revistas, inclusive, até eu tentei me preparar no final de semana para estar aqui 
presente com os senhores.

Eu encontrei alguns estudos na consultoria que a própria FEPASA contratou em 1996 
que já dava um diagnóstico para a decisão da Diretoria da FEPASA, na época, 13 anos 
isso, falando que trechos não lucrativos poderiam ser fechados, fala em Itaú – Passos, Bau-
xita- Poços de Caldas, na realidade com operação regular lá de bauxita para Votorantin, 
Sertãozinho - Passagem, Bauru - Panorama, Descalvado - Cordeirópolis. Esse nem entrou em 
concessão.

E tinham trechos a serem transferidos para operadores de curto circuito. Eles dividiam 
a malha da FEPASA em sistemas que era federação, integração, produção e articulação e 
depois falavam que alguns trechos para operadoras de curto percurso, diferente de uma 
outorga.

Fala em Evangelina – Itaú, Aguaí – Bauxita, Ribeirão – Sertãozinho, Itapeva – Piaí, Pira-
cicaba – Americana, Bebedouro – Colômbia e Samaritá – Cajati. Esse é um estudo maior só 
que eu só trouxe duas páginas.

Então, realmente o que acontece é isso, onde há movimentação, onde há Mercado, é 
feito investimento e onde não há nós estamos buscando, porque nós identificamos deman-
da. Panorama tem demanda, Bebedouro e Barretos têm demanda.

O DNIT iniciou uma ação para recuperação do contorno ferroviário de Barretos, uma 
obra problemática, teve problemas de construção, principalmente de estabilidade de (inin-
teligível). O DNIT parece que contratou e deve entrar em obras recentemente avisando, ele 
está disponível para transporte de cargas.

A própria ALL chegou a operar Barretos e 2006/2007. Dois mil e seis com certeza.
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem, Senhor Presidente?

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Pela ordem, Deputado Davi Zaia.

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Cumprimentar o Senhor Marcos, é uma satisfação recebê-lo 
aqui em nossa CPI. Na verdade nós estamos falando de um processo de 13 ou um pouco 
menos, 13 anos desde a concessão, a mudança das empresas que assumiram e depois tive-
ram a sua composição acionária mudada e hoje a ALL é a detentora de todos esses trechos 
que foram as diversas concessões.

E nós estamos vendo,

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Só interrompendo, tem uma parte da 
antiga malha da FEPASA que está com a Ferrovia Centro Atlântica que vai de Campinas em 
direção a Ribeirão Preto até o Triângulo Mineiro.

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Mas o que eu queria perguntar, já que hoje nós temos a ANTT, 
o Senhor a representa aqui e que tem justamente a tarefa enquanto Agência, de fiscalizar, 
gerenciar, organizar este transporte aqui no Brasil.

E o que nós vemos é uma série de investimentos que foram feitos, tanto Venceslau no 
porto hidroviário, Panorama, esse trecho de Cajati que é um trecho que foi citado e que está 
com sérios problemas e gostaria até que o senhor nos apontasse se ele tem uma perspecti-
va de ser retomado ou não, assim como os outros.

Mas o que o a gente observa é uma série de medidas pontuais, no relato que o senhor 
fez aqui até agora, de procurar corrigir, seja a ação da empresa que assumiu a concessão, 
porque ela não estava em algum momento cumprindo ou ela tinha uma visão e a Agência 
tinha outra. 

Alguns investimentos foram feitos e a minha pergunta vai no seguinte sentido, primeiro, 
a ANTT ela tem um plano ou uma projeção de um projeto para o Sistema Ferroviário aqui 
na região, no nosso caso, no Estado de São Paulo, há um planejamento global sobre isso 
com metas, com objetivos, está isso sendo discutido com a concessionária, com o próprio 
Estado? Porque são investimentos múltiplos, toda vez que a gente fala de transporte, nós 
estamos falando da necessidade, nós estamos falando de logística, então há a necessidade 
de se compartilhar hidrovia, transporte terminais intermodais, porque senão, não há como 
avançar nessa área.

Não adianta construir aqui Samaritá – Cajati, todo um investimento e de repente, se isso 
não ligar com outras áreas de transportes, então, a minha pergunta vai nesse sentido, existe 
um projeto para o transporte ferroviário no Estado de São Paulo, metas para isso? Isto está 
sendo negociado com a empresa concessionária ou, porque as vezes a impressão que dá 
para nós que estamos aqui acompanhando isso com informações obtidas em cada momen-
to, nós estamos aqui ouvindo os vários, já ouvimos aqui, como disse o Deputado Hamilton 
pereira, os Sindicatos, fica a impressão de que há um processo que vai sucateando e fica-se 
tentando tapar um buraco aqui, consertar uma coisinha ali.

Então, a minha pergunta é nesse sentido. Temos um plano, um projeto, ou não?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Sim, existem dois projetos. Um para a 
malha já estabelecida conforme já apresentei para os senhores a ideia de reativação permi-
tindo até mesmo no caso de não fechar um ajuste comercial com a detentora da concessão 
ou outra operadora que no limite, até o próprio cliente, se tiver vontade e capacidade de 
investimento para tal, isso na malha estabelecida.

E uma ação do Governo Federal, isso é importante dizer, mas a ANTT é uma Agência 
Reguladora e por sua vez fiscalizadora das outorgas estabelecidas. Mas dentro de uma ação 
de Governo que envolve o Ministério dos Transportes, a Casa Civil e a própria ANTT e a 
VALEC por força da Lei 11772, das Concessões Federais, são outorgadas VALEC, ela constrói 
e licita subconcessão a exemplo do que foi feito com a Ferrovia Norte-Sul, no norte do país.

Existe já, uma concepção de sistema de bitola larga que desce desde Belém passando 
por (ininteligível), passando por Palmas e chegando ao Estado em Estrela do Oeste, onde 
fará conexão com o corredor da malha paulista, o corredor principal.

Os estudos de demanda eu conheço, indicam demandas para Araraquara, Campinas, 
Sorocaba e principalmente Porto de Santos. E o contrato de subconcessão prevê inclusive 
obrigação do subconcessionário em disponibilizar recursos, isso vai inclusive, entrar no 
preço, vamos dizer assim, da subconcessão, para ele criar capacidade suficiente para trans-
portar essas demandas dentro do próprio corredor da ALL.

E depois de Estela do Oeste a ideia é ir à Panorama e Porto Murtinho e a coisa está se 
desenvolvendo também no sentido, aí está mais em termos de estudo preliminares de che-
gar até o Porto de Rio Grande, ou seja, o país teria um corredor de bitola larga desde Belém, 
desde o Pará até o Rio Grande do Sul.

Isso é uma ação de planejamento de Governo, não é uma ação exclusiva da ANTT, ela, 
digamos assim, integra este grupo do Governo.

Outra coisa, até o senhor citou e é muito importante dizer, o Sistema Ferroviário quando 
é, e eu tive a oportunidade de trabalhar nele quando ele era estatal, ele se desenvolvia de 
uma forma diferente, talvez historicamente por vários seguimentos ferroviários terem sido 
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sem esse serviço no escoamento da produção via ferrovia poderiam utilizá-la e que não 
encontram essa oportunidade.

Então a gente observa e depois eu quero até saber a opinião do senhor com referência, 
quando o serviço era do Estado e depois quando foi passado para a iniciativa privada, qual 
a avaliação que o senhor faz, porque de fato a gente observa Deputado Hamilton Pereira, 
que a empresa só vai onde há exatamente lucros e deixa em detrimento, as vezes, regiões 
não altamente lucrativas, mas onde é essencial esse escoamento da produção, inclusive se o 
senhor tem alguns números de qual o percentual do escoamento da produção no Estado de 
São Paulo que é feito sob ferrovias, sob trilhos.

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Olha Deputado, com relação a números 
no Estado de São Paulo, conforme eu falei, a vocação maior é para exportação até o Porto 
de Santos e aí vai coisa de 11 a 12 milhões de toneladas/ano de carga.

O Mercado de São Paulo, região da Grande São Paulo, há uma movimentação de sete 
milhões de toneladas úteis por ano em função até mesmo, aí já é o inverso, o problema é 
capacidade porque existe a convivência, o senhor sabe muito bem, do transporte de passa-
geiros da CPTM para o transporte de cargas que a MRS opera.

Existem iniciativas do Governo do Estado do Estado, da Prefeitura de São Paulo, da 
própria União para resolver esse problema do gargalo aqui na região metropolitana de São 
Paulo que seria a segregação das linhas de carga e é um projeto grande, de alto vulto que a 
MRS tem conversado com as autoridades do Governo de São Paulo.

Aí é um problema de demanda reprimida, é o contrário do que nós vemos no interior do 
Estado. Pois não, Deputado.

O SR. – O Senhor poderia repetir quantas mil toneladas/ano?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – A MRS movimenta na Grande São Paulo 
sete milhões de toneladas.

O SR. – Sete milhões?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Sete milhões. O Porto de Santos, por 
ferrovia, escoa, eu não tenho o número preciso, mas numa ordem de grandeza, de sensibili-
dade, é em torno de 11 milhões de toneladas.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – O senhor tem esse número via rodo-
via?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Não, Deputado. Eu não posso precisar 
para o senhor se esses 11 milhões correspondem de toda movimentação de carga. Tem um 
número que amplamente difundido da matriz de transportes, mas aí já é nível Brasil, o que 
fala que a participação do modal ferroviário é da ordem de 29% em toda carga transporta-
da e logicamente a rodovia tem a participação maior, aí se insere a hidrovia e duto. Mas é 
são números que mudam de região para região. O senhor fez outra pergunta

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Em relação ao serviços das conces-
sionárias, os lugares

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Ah sim.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Porque aí poderia dividir, ao mesmo 
tempo em que a concessionária pega um trecho altamente lucrativo, paralelamente tam-
bém, a responsabilidade de servir um trecho que não tenha tanta lucratividade, para  você 
ponderar e balancear para poder servir o interior, as vezes cidades mais distantes mas que 
não tem toda essa demanda, então, se a ANTT tem algum projeto sobre isso, alguma ação 
para que se possa documentar ou se ajustar esse tipo de ação.

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Conforme eu falei para o senhor, no 
caso o contrato de concessão estipula duas obrigações, duas metas, obrigações são várias, 
uma de produção sempre crescente e outra de segurança, número de acidentes por milhão 
de trem km sempre decrescente.

Agora, se essa produção na é atingida em 40, 50, 80 ou 100% da malha, o contrato não 
leva em consideração.

Considerando que esses contratos já vão para metade de sua vida e muita coisa a gente 
já identificou como passível de reformulação, um dos casos é esse, justamente os trechos de 
baixa densidade ou subutilizados.

A intenção da ANTT é renegociar esses contratos na base de meta por trechos, aí sim. 
E o trecho que não foi identificado a demanda, nós até estamos contratando um estudo 
de alocação de cargas junto à Universidade de Santa Catarina, este estudo já iniciou e 
outro estudo muito importante, até mesmo para fazer essa avaliação, é o estudo de custo 
ferroviários, porque as tarifas atuais têm um teto estabelecido pela ANTT, varia anualmente 
de acordo com a variação do IGPDI, mas, vamos dizer assim, na maioria das negociações o 
Adenir mesmo já viveu esta situação, a tarifa que a empresa apresenta para um cliente está 
abaixo do teto tarifário, mas não é interessante que ele tenha melhor opção pelo rodoviário 
e exerce essa opção.

Então, uma das ações planejadas e iniciou aí a sua implantação através dos estudos, é 
justamente o estabelecimento de meta não pelo todo da concessão, mas por cada um dos 
trechos.

E os trechos onde não forem identificadas demanda, aí sim. Ou se tira da outorga e ofe-
rece, faz um processo de licitação que são as (ininteligível), é comum isso nos Estados Uni-
dos e outros países, um pequeno operador opera um ramal, 50, 60, 100 km com a garantia 
que aquela carga vai escoar na linha principal no grande corredor.

Essa é uma das intenções justamente, como o senhor falou de Marília, nós já falamos 
aqui de Adamantina, de Osvaldo cruz, de Bebedouro, se isso não for viável pela própria con-
cessionária, certamente aparecerão interessados onde realmente tiver demanda.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Nesse sentido, Sr. Marcos, qual a 
visão da ANTT em relação ao transporte de passageiros? Existe espaço para a gente nessa 
mesma linha, onde não existe a opção da

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Existe sim. Inclusive Deputado, alguns 
trechos nós já temos. Vamos separar passageiros em linha regular e linha com finalidades 
turísticas.

As linhas regulares hoje em função, principalmente no Estado de São Paulo que detém 
rodovias de primeiro mundo, elas não cumprem uma finalidade de deslocamento rápido de 
pessoas, porque com a malha rodoviária, com serviço de passageiros que o Estado tem, a 
ferrovia não vai possibilitar trafegar nessa velocidade.

Agora existem os trens de finalidade turística, como existem alguns aqui no Estado. 
Recentemente lá no Mato Grosso do Sul entrou em operação, voltou em operação o trem 
do Pantanal, hoje ele faz um seguimento de Campo Grande à Miranda, em minha opinião 

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Nós temos as três concessões que a ALL 
administra inclusive a malha sul, que é a que explora o trecho de Presidente Prudente, Ouri-
nhos, Rubião Junior e de Peró até Pinhalzinho, aí já no Paraná, passando por Itapetininga, 
essa é uma. A outra é a Ferrovia Centro Atlântica, é outro grupo. A Ferrovia Centro Atlântica 
é a empresa da Vale do Rio Doce, 99% Vale do rio Doce. 

Ela opera no Estado de São Paulo um corredor de bitola métrica que começa em Boa 
Vista, na Região de Sumaré próxima à Campinas e vai até a divisa do Estado, vai a divisa 
com Minas Gerais, acima de Ribeirão Preto. Tem um ramal que começa em Ribeirão Preto e 
vai até Passagem onde se interliga com um trecho de outra bitola que a ALL é responsável.

Ela opera esse ramal da bauxita que vai até uma cidade chama Bauxita, próximo a Poços 
de Caldas e Águas da Prata. E tem um trecho também que vai de Ribeirão Preto, passando 
por Biagípolis e vai até Itaú de Minas, São Sebastião do Paraíso também é um trecho bem 
degradado.

Nós fizemos uma, a (ininteligível) celebrou um Termo de Ajuste de Conduta conosco 
a duras penas, foi preciso publicar no Diário Oficial da União um prazo e se aquilo não 
se efetivasse seria aberto um processo de caducidade da concessão, ela cumpriu o prazo, 
negociou esse TAC e (ininteligível) vivendo ali a partir de Biagípolis, entre Ribeirão Preto 
e Biagípolis, em torno de 20 km, operação regular de álcool e açúcar e a usina está lá em 
Biagípolis.

Dali até Itaú de Minas o trecho também tem danos materiais relevantes, está inserido 
num Termo de Ajuste de Conduta, a FCA tem prazo para isso e nós acompanhamos isso 
atentamente.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Pelo que o Senhor

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – A MRS Logística

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Mais uma, qual o nome?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – MRS Logística. Ela opera o Vale do Para-
íba e todos esses terminais inseridos aqui na região metropolitana de São Paulo, bem como 
as duas margens do Porto de Santos, a descida da Serra do Mar, aquele sistema de crema-
lheira também de responsabilidade da MRS.

Já é um sistema que historicamente funcionou redondo, os grandes motivadores do 
transporte de carga são as mercadorias produzidas no Vale do Paraíba. A COSIPA que sem-
pre necessita de volumes crescente de minério de ferro, por sua vez também movimenta 
produtos siderúrgico, areia do Vale do Paraíba para consumo aqui na Grande São Paulo, 
seria os grandes produtos que a MRS transporta e por deter a concessão das duas margens 
do Porto de Santos.

O lá de Guarujá, Conceiçãozinha e da margem direita Santos, toda carga de exportação 
via ferrovia, obrigatoriamente passa pela malha da MRS. São coisas de 10, 11 milhões de 
toneladas/ano no Porto de Santos.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – O senhor já fez, pergunta dos nobres 
Deputados, o senhor já expôs aqui a avaliação da ALL, em relação aos cumprimentos con-
tratuais, qual a avaliação que o senhor faz em referência à Ferrovia Centro Atlântica e a 
MRS Logística?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – A MRS, operação regular, sem maiores 
problemas, não há Termo de Ajuste de Conduta, não há nada, é uma operação muito tran-
qüila, é um Grupo muito bem estruturado, está certo que o foco deles é minério de ferro, 
mas carga geral vem sempre crescendo, uma frota atuante, opera a totalidade da malha 
outorgada não só no Estado de São Paulo, como Minas e Rio de Janeiro.

A Ferrovia Centro Atlântica tem problemas, não no Estado de São Paulo, tem esses que 
eu já citei que são problemas e têm outros também em Minas Gerais, na Bahia, é uma 
malha, como o Deputado falou, se nós formos voltar no tempo em que foram instituídas 
essas malhas e foi feito todo o estudo para a entrega à iniciativa privada mediante leilão, a 
malha da FCA é muito grande e comercialmente existem pontos que não são interessantes, 
nós não podemos deixar de se avaliar esse aspecto não se opera no vermelho. Isso é óbvio, 
isso é próprio de qualquer negócio e a FCA é mais atingida nisso.

Ela já recebeu seguimentos bem deteriorados, tentou explorar e não conseguiu e mais 
também os contratos não a eximem de todas as obrigações patrimoniais e de preservação e 
de atendimento.

Então a FCA no Estado não tem problemas, mas ao longo da malha sim.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – O senhor expôs aqui para essa CPI, 
Sr. Marcos,  a respeitos dos TACs, Termo de Ajustamento de Conduta, e o senhor expôs até 
um número razoável de vários Termos Aditivos de Condutas, não existe um limite tolerável 
em que a ANTT estabeleça uma paciência, porque nós observamos o tempo todo uma, esse 
Termo de Ajuste de Conduta, só para terminar, esse Termo de ajustamento de Conduta ele 
foi citado em qual Promotoria? Em Comarcas e quais são as situações do descumprimento 
desses TACs?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – O Termo de Ajustamento de Conduta, 
ele não necessariamente tem que ter uma participação do Ministério Público ou do Judi-
ciário, no caso de Presidente Epitácio, até mesmo pelo Dr. Luiz Roberto ter determinado a 
celebração, ele assina o TAC.

Agora, o Termo de Ajustamento de Conduta é, vamos dizer assim, ação do limite depois 
de penalizado, de aplicado uma série de sanções, multas pecuniárias, é a última, vamos 
dizer assim, alternativa que o Regulador tem e até mesmo o concessionário tem, antes de 
ser aberto um processo de caducidade da concessão, que é uma ação firme e forte, cujas 
conseqüências de certa forma são imprevisíveis.

O Governo, se precisar, ele vai lançar mão do processo de caducidade, mas isso envol-
ve muita reflexão, os senhores, o Estado de São Paulo é um Estado muito bem servido de 
rodovias e também de ferrovias, mas no caso das rodovias, uma boa parte delas também é 
mediante regime de concessão, são operadas por entes privados.

E os senhores sabem quais são as dificuldades no caso de um cancelamento ou de uma 
caducidade de uma concessão, não outorga, envolve reflexão e preparação.

Então, o TAC, digamos assim, é o que eu falei várias vezes, mas não se aplica a tudo. Não 
é um remédio que cura todas as dores, não.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Sr. Marcos, o senhor expôs aqui que 
as empresas têm algumas dificuldades em relação ao comércio, ao Mercado, tem regiões 
que não comportam o serviço de algumas empresas, isso a gente observa muito no trans-
porte aéreo. As empresas querem pegar os principais trechos e os outros acabam ficando 
isolados, querem pegar só o filão e acabam deixando de lado aquela que não é altamente 
lucrativa.

A ANTT não exige, e até mesmo o contrato, uma obrigação mínima, porque seria fácil, 
cômodo para a iniciativa privada explorar somente os trechos altamente lucrativos, por 
exemplo, na Cidade de Marília que é uma cidade altamente industrializada, principalmente 
na indústria alimentícia, diversos setores já reclamaram diretamente comigo que se tives-
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e a Prefeitura está assumindo o patrimônio lá e tem um projeto de restauração do patrimô-
nio da antiga estação.

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – É, inclusive no Estado de São Paulo, 
Deputado, nós temos aí várias experiências com relação a aproveitamento dessas estações, 
na região do Adenir, as estações dos Presidentes, tirando o Epitácio e o Prudente que não 
é operacional, Venceslau, ali no meio das linhas, elas já foram devolvidas, viraram Centros 
de Prefeitura, escolas, nós temos uma experiência que eu até vivi em Jaú em 2000, a minha 
chefia, o meu Ministério mandou ver a estação Jaú que estava caindo aos pedaços, para 
tomar uma ação.

Chegando lá, realmente, um piso de tábua corrida todo queimado, o teto vindo abaixo, 
moradia de mendigos, uma coisa deplorável.

Fomos ver e não estava com a concessionária, já havia devolvido para a Rede e por sua 
vez estava em processo de transferência para o município.

Hoje a gente passa em Jaú, é uma escola de música, um prédio maravilhoso todo arru-
mado, a criançada está aprendendo música e vários instrumentos.

A estação de Agudos, a mesma coisa, enfim, a gente, eu acho que o futuro dessas esta-
ções é ser entregue aos municípios, a Órgãos de cultura, Órgãos do Estado que vão ter um 
melhor aproveitamento, são imóveis de preservação de natureza histórica cultural ou no 
mínimo de preservação da memória ferroviária que é muito importante para todos nós. 
Então, honestamente eu não posso dizer ao senhor.

Estas locomotivas aqui são as locomotivas que não chegaram a operar na malha da Fer-
roban, algumas são elétricas, esse é um carro de passageiro tipo Rede Ferroviária Federal de 
aço carbono, também a concessionária nos ativos não entrou carro de passageiro no início e 
como isso ficou até 2007 com a Rede Ferroviária e ela não tinha estrutura para acompanhar 
isso se deu esse triste.

Eu cheguei uma vez da Aquidauana na época da implantação do trem no Pantanal, eu 
achei no mínimo uma dúzia desse aqui empilhado lá, jogado de qualquer jeito. Isso não era 
da concessionária, conversei com o Secretário de Transporte do Governo do Mato Grosso 
do Sul, porque você vai implantar um trem no Pantanal com um monte de sucata desta 
na beirada da linha, isso dá uma péssima impressão e foi removido. Isso se acertou com o 
inventariante da Rede e conseguiu remover.

Com relação à Rio Claro, que o senhor me perguntou

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Rio Claro, Bauru, são informações 
que chegam à nossa CPI, Senhor Marcos

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Aqui e Rio Claro. Uma boa parte desses 
vagões foi devolvida e a outra parte entrou nesse Termo de Ajuste de Conduta que eu me 
referenciei ao senhor, aos vagões. Eu queria até deixar claro aqui que são documentos que 
na medida em que os senhores necessitar estará à disposição. Esses Termos de Ajuste de 
Conduta, eu não vejo o menor problema, até dentro de um princípio de transparência, dis-
ponibilizar para os senhores a exemplo do  eu a gente faz para o Ministério Público. 
Não vejo o menor problema.

O SR – Pela ordem Senhor Presidente?

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Pela ordem Hamilton Pereira.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Já que nós adentramos por esse campo do patrimônio 
e notadamente do patrimônio abandonado, eu não poderia deixar passar a oportunidade.

Eu moro em Sorocaba, sou de Sorocaba e lá os temos um patrimônio imobiliário muito 
grande, então, quer dizer, essas máquinas que outrora foram objeto de manutenção nas ofi-
cinas da ferrovia, quer dizer, elas ficaram nesse estado obviamente por que não houve mais 
interesse, foi desativado o trem de passageiros e consequentemente elas foram abandona-
das no pátio das estações ou menos nos barracões das oficinas.

Em Sorocaba nós temos uma situação triste de se ver, aquilo que outrora foi uma movi-
mentação muito grande, nós tivemos lá um curso ferroviário inclusive, hoje nós verificamos 
as máquinas todas, os tornos, fresadoras, todos abandonados, nos barracões os telhados 
se deterioraram, então chove em cima das máquinas, enfim, é um patrimônio que está se 
perdendo no tempo. Deixou de fazer a manutenção das máquinas e das composições e ao 
mesmo tempo não serve para absolutamente nada. Quer dizer, dá dó.

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Ficam ali enfeiando, ocupando espaço,

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Poderiam ter servido, por exemplo, para as Prefeituras 
para implantarem, escolas técnicas e se utilizarem desse material.

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – São bens que não estão mais na con-
cessão, essa é a grande dificuldade, estabelecer imóveis mesmo, materiais rodantes, tam-
bém a gente tem que identificar quem detém a posse daquilo? Está com a concessionária, 
se foi devolvido está com o DNIT, e no caso de imóveis, se está com a concessionária, está 
com a SPU ou se por algum instrumento de cessão, isso passou para alguma entidade.

Geralmente quando é um município ou uma entidade com fins sociais, o imóvel está pre-
servado. Ninguém pega um imóvel desse e deixa a Deus dará.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Isso poderia interessar à Prefeitura, por exemplo, que 
várias vezes cogitou de entrar num entendimento com o detentor desse patrimônio no sen-
tido de instalar ali, por exemplo, uma faculdade, um....

O SR. –  Sim, já se cogitou de instalar ali uma Universidade, existe espaço.

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Em Bauru também, Deputado. Em Bauru 
tem uma área enorme, tem todo o prédio que funcionava a administração da Rede lá no 
Centro.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Como em Sorocaba.
O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Pois é.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Está em responsabilidade de quem?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Isso está com a SPU, Deputado. A 
concessionária não se interessou e devolveu. No caso de Bauru pegou a antiga oficina da 
rotunda, um prédio circular e implantou toda a estrutura, porque a estrutura hoje das ferro-
vias, é até uma coisa que eu gostaria de abordar, é super enxuta. Até em função da informa-
tização, hoje uma atividade que cinco ou seis servidores da Rede exercia, hoje uma pessoa 
exerce.

A própria manutenção de via, a rede Ferroviária tinha uma filosofia a cada 150/200 km 
era um engenheiro denominado engenheiro residente, era responsável pela manutenção. 
Hoje a gente vê a maioria dos trechos por residência é 400, 450, 500 km.

Então, até esse estudo de custo que a ANTT iniciou com a Universidade de Santa Cata-
rina é justamente para isso, porque houve uma redução visível de custos em função de 

não é o mais atrativo. Acho que o mais atrativo é o de Miranda para Corumbá que aí sim, é 
o coração do Pantanal, mas existe previsão de chegar até Corumbá.

Existe o trem que desce a Serra de Paranaguá lá na região de Curitiba, também tem um 
caráter de regularidade, existe o trem da Jordan Turismo na Serra Gaúcha, também tem um 
caráter de regularidade porque todos os finais de emana ele opera.

Em Minas Gerais, em Ouro Preto, Mariana, em são João Del Rei, Tiradentes, enfim, nós 
temos aí alguns já consolidados e outros em fase de consolidação e não há prejuízo, princi-
palmente onde o transporte de cargas não é explorado em grandes densidades, é de circular 
com trens de passageiros com finalidades turísticas culturais, com uma regularidade, vamos 
dizer assim, de finais de semana ou datas históricas. Isso é uma possibilidade.

Agora, é importante dizer que o concessionário, essas concessões ferroviárias elas se 
resumem exclusivamente para o transporte de cargas. O que existe no contrato com a pre-
visão para o operador permitir e assegurar passagem de no mínimo dois pares de trens de 
passageiros, ou seja, foi criada essa possibilidade. 

E no caso, conforme o Deputado citou quais são os planos para a ampliação do sistema, 
essas concessões da VALEC prevêem sim, um transporte de passageiros. No caso, passa-
geiros regulares hoje, já dentro da concessão nós temos apenas o trem que circula de Belo 
Horizonte à Vitória, dentro da concessão da Vale da Rio Doce, da Estrada de Ferro Vitória – 
Minas, é um trem regular diário.

Existe também.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Só pela oportunidade, o que signifi-
ca VALEC?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – VALEC é uma empresa do Governo 
Federal, vinculada ao Ministério dos Transportes que tem a missão de construir ferrovias. 
Isso aí foi por força de uma Lei relativamente recente, a Lei 11772, se o senhor tiver oportu-
nidade, vai verificar, foram refeitas algumas atribuições.

A VALEC hoje é uma transformação no Estatuto. O VALEC porque era um braço da Vale 
do Rio Doce quando era estatal. Quando a empresa era estatal existia a VALEC, Engenharia 
e Construções de Ferrovias SA.

Quando as ferrovias da Vale do Rio Doce foram privatizadas, a VALEC não foi, continuou 
um braço do Governo vinculado ao Ministério dos Transportes

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Quero passar para V. Sa., algumas 
imagens de vagões, sucateados esses, se não me engano, deixa ver se está aqui, Rio Claro, 
os vagões sucateados, aqui, essas imagens aqui são do Vale do Paranapanema, se não 
me engano. Aqui, são de Bauru, e essas imagens aqui, Sr. Marcos, são de Araraquara. São 
vagões e uma que chama a atenção que também é o Raio X do Estado de São Paulo, de 
muitos imóveis como esse aqui, que se encontram praticamente abandonados.

Esse aqui é praticamente o imobiliário, os imóveis da nossa FEPASA, as estações com 
arquiteturas e todo aquele empenho que houve no início do século, etc., que hoje está 
praticamente sucateada. Qual a responsabilidade da ANTT em relação aos prédios, tanto o 
imobiliário físico, o edificado, qual a função da ANTT em relação a esse imobiliário?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Deputado, com relação à questão de 
patrimônio, a Lei 11483 extinguiu a Rede Ferroviária Federal, transferiu para o DNIT os ati-
vos operacionais. Nos ativos operacionais se insere locomotivas, vagões, estações, oficinas 
e os imóveis não operacionais foram para a Secretaria de Patrimônio da União e os vagões, 
locomotivas não operacionais estão com a DNIT.

Então, por exemplo,

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Os não operacionais, os operacionais

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – O material rodante não operacional foi 
para o DNIT.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Foi para o DNIT.

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – O material rodante operacional também 
passou a ser propriedade do DNIT, mas a posse está com a concessionária. 

Então, é importante, Deputado, eu não posso precisar agora para o senhor, mas é impor-
tante identificar o caso desta Estação de Cordeirópolis, se ela é ainda um bem arrendado ou 
se já foi devolvido. Isso aí eu posso até

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Quando o senhor diz arrendado é 
sob a responsabilidade da concessionária?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Da Concessionária, porque a maioria 
das estações. As estações hoje, independentes da beleza arquitetônica, ou até do grau de 
degradação e até mesmo de preservação, elas não se fazem mais necessárias. No passado a 
estação era o licenciador, era ali que se processava o licenciamento de um trem que vinha, 
vamos supor do leste para oeste, chegava ali e recebia uma licença para seguir. 

Havia um sistema de (ininteligível) inicialmente e depois de staff, conhece bem, e poste-
riormente com o advento da sinalização automática e inclusive, foi um dos grandes crimes 
que cometeram com o Sistema Ferroviário de São Paulo, uma boa parte do Sistema era com 
sinalização com sistema automático como a linha de Jundiaí à Campinas e dali eu acho que 
até Araraquara, uma parte desse ramal de Panorama que nós já falamos, a Ferroban entrou 
e desativou isso, foi a única empresa que fez isso. 

A ALL tem um sistema de sinalização automática que vai da região de Ponta Grossa até 
próximo ao Porto de Paranaguá, ela preservou isso o que dá um ganho de capacidade, dá 
segurança ao sistema e a primeira coisa, eu acho que até pensando em economia de manu-
tenção sem pensar na economia de custo operacional, as pessoas que entraram aqui em 99 
tomaram a iniciativa de desativar esse sistema o que é uma pena.

Foi o único lugar que eu tenho ciência que um sistema automático foi desativado, foi 
substituído por um sistema que é o rastreamento via satélite que a gente chama de GPS. 
É um sistema que se iniciou com rodovia, passou para ferrovia, vem sendo aperfeiçoado, é 
um sistema seguro, mas para quem já tinha um sistema daquele não custava nada manter e 
aperfeiçoar.

A MRS agora é que está substituindo o sistema dela que é similar ao tinha aqui por 
outro mais eficiente, de nova tecnologia, mas os volumes de movimentação, o número de 
trem por dia é muito maior lá na MRS que realmente é imprescindível a adoção de um novo 
sistema, coisa que custa 70 milhões de dólares, não é brincadeira, fora treinamento.

Agora, não entendo porque aqui a Ferroban em 99 já começou a desativar um sistema 
eficiente.

Então, é preciso identificar, Deputado, o responsável patrimonialmente por isso aqui, se a 
concessionária ou se passou para a União. Eu, se passou para o próprio município, eu acho 
que para o município não

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Cordeirópolis está iniciando agora 
um processo de uma negociação que aconteceu no final do ano passado, começo desse ano 



32 – São Paulo, 120 (91) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 15 de maio de 2010

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Da Rede Ferroviária. E agora para o 
DNIT.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Fica para o DNIT até porque

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – O que a gente tem que fazer Deputado, 
seria identificar essa numeração aqui e verificar no sistema de patrimônio com quem está.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Porque a Sra. Evangelina esteve aqui 
conosco para (ininteligível) SPU e nos disse o seguinte, que existia os imóveis operacionais 
e os não operacionais. Os operacionais se encontram sob a responsabilidade das concessio-
nárias e os não operacionais, a SPU.

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Imóveis materiais rodantes, não.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – O material rodante é DNIT?
O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – É DNIT.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Então o DNIT não tem nenhuma res-
ponsabilidade sobre o patrimônio imóvel?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Sobre o patrimônio imóvel não opera-
cional.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Imóvel não operacional? Mas tem 
responsabilidade sobre o imóvel operacional?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Imóvel operacional, sim. Não só o DNIT 
como a própria ANTT.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Mas é concorrente, porque

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – É concorrente, tem uma visão do TCU 
sobre isso, tem um acórdão do TCU que principalmente o DNIT sendo sucessor da Rede 
Ferroviária na questão patrimonial, o TCU no acórdão de 2003 ou 2002, já falava na respon-
sabilidade concorrente da União como gestora dos contratos de arrendamento e da Rede 
Ferroviária como proprietária dos ativos.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – A DNIT e a SPU, no patrimônio imó-
vel?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – No patrimônio imóvel, sim.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Só?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – A gestão dos contratos de concessão e 
de arrendamento é da ANTT, o patrimônio, material rodante operacional e não operacional 
responsabilidade do DNIT. Não operacional por não estar nos contratos de arrendamento, 
não ser um ativo em operação, não é responsabilidade da ANTT, nós só gerimos patrimônio 
arrendado e a malha concessionária.

Agora, a SPU seria só o imóvel operacional. Agora seria importante dizer que está para 
ser editado um Decreto Presidencial que áreas adjacentes da ferrovia que tenham vocação 
ferroviária, elas podem ser sim, incorporadas no hall de bens operacionais, ativos operacio-
nais, por exemplo, está citando aqui a questão da segregação de São Paulo, construiu uma 
via independente da via da CPTM para o transporte de carga que a MRS opera na região 
metropolitana em torno de sete milhões de toneladas.

Ela tem um estudo que identifica demandas de 13 a 14 milhões de toneladas, ou seja, 
praticamente o dobro do que ela opera e ela não consegue reação de capacidade. Até 
mesmo para os próprios clientes, ora opera parte no ferroviário, parte no rodoviário, enfim.

E para essa ampliação, para essa segregação serão necessárias áreas não operacionais 
que ou a própria Rede não incluiu nos contratos de arrendamento ou até mesmo a conces-
sionária, por não vislumbrar negócio há 12, 13 anos atrás, devolveu.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Sr. Marcos,  da minha parte era isso, 
eu lhe agradeço como membro Presidente desta CPI, pelas respostas por ter auxiliado essa 
CPI para poder elaborar um relatório, um trabalho que venha de encontro ao desejo da 
população e quer definitivamente dar uma resposta à situação da malha ferroviária em que 
se encontra e todos nós a conhecemos.

Antes de convidar o Sr. Adenir, pela oportunidade, Sr. Marcos, nós gostaríamos que o 
senhor enviasse a essa CPI os Termos de Ajustamento de Conduta, acho que seria oportuno 
se nós tivéssemos, até para depois por sugestão de V. Sa. podermos percorrer alguns trechos

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – É uma sugestão que eu ia reiterar para 
o senhor. É importante ver o que foi feito o que está deixando de ser feito, porque se algu-
ma coisa não deixasse de ser feito, essa CPI não teria sido instaurada.

Mas ao mesmo tempo, até para informar um juízo de valores seria importante percorrer 
também a malha em operação.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Antes de convidar o Sr. Adenir, gos-
taria de dar ciência a esta CPI de um fax do BNDES, Gabinete da Presidência: “Prezados 
senhores, em nome do Presidente do BNDES agradeço convite para prestar esclarecimento 
sobre o cumprimento das determinações previstas no contrato de concessão da malha 
ferroviária paulista, celebrado coma Ferroban Ferrovias Bandeirantes SA, no dia 20/10. Na 
oportunidade o Dr. Luciano Coutinho, solicita transmitir-lhes seu cumprimentos e informa 
que por motivos imperiosos à sua vontade não será possível o seu comparecimento no 
evento para o qual deseja pleno êxito. O Dr. Henrique Amarante da Costa Pinto, Superin-
tendente da Área de Estruturação de Projetos, representará o BNDES. Para uma facilidade 
de comunicação indico o seguinte número de telefone. Atenciosamente, Sergio Nogueira da 
França, Chefe da Secretaria Executiva do Gabinete da Presidência.”

Dando conhecimento à Vs. Exas, então passamos agora a palavra ao Sr. Adenir Marcos 
de Melo, que nesse ato representa o Sr. Prefeito de Presidente Epitácio. O Senhor tem a 
palavra, Sr. Adenir.

O SR. ADENIR MARCOS DE MELO - Obrigado. Boa Tarde a todos! Só ratificando a falta 
do Sr. Prefeito Furlan, ele tinha outros compromissos não mais importantes que este, mas, 
enfim, ele pediu para que eu estivesse aqui representando-o.

Eu sou Diretor Geral da ATEPPE que significa Administração do Terminal Portuário de 
Presidente Epitácio. Ela é uma Autarquia Municipal, foi criada em 2006 só para enfrentar os 
problemas daquele Terminal que já tinha sido desativado no momento da privatização da 
malha e desde então assumi essa Autarquia em 2006, com p árduo trabalho de tentar rea-
tivar aquele terminal e fazer com que a ferrovia atenda as demandas ali, daquele terminal 

terceirização, racionalização e a própria evolução do mundo e isso baixou muito o custo fer-
roviário e nós simplesmente estamos aplicando IGPDI, que são custos que envolvia toda a 
gordura de uma empresa estatal do porte da Rede Ferroviária que é coisa do passado e não 
vale a pena citar, mas o que vale é fazer uma correção de rumo e desenvolver um estudo de 
custo dentro do que as empresas dispõe.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Quando do processo de concessão para a ALL, daqui-
lo que realmente interessava e que obviamente era julgada atividade lucrativa, material 
rodante e tudo o mais, houve outros interessados ou nós só tínhamos essa grande Holding? 
Sem ninguém para disputar com ela?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Olha Deputado, inicialmente a MRS 
manifestou interesse por decisão do seu Conselho Diretor desistiu, nós temos notícias de 
um grupo chinês e de um grupo coreano, porém não apresentaram as garantias, esse não 
foi um processo conduzido pela ANTT, a gente acompanhou à margem porque isso era uma 
venda direta que a Brasil Ferrovias estava fazendo e no final, isso é o que eu sei, posso estar 
enganado, mas o que eu sei, é que só ela se apresentou dando garantias e manifestando 
interesse real.

Havia sempre uma perspectiva, todo mundo tinha a visão de que quem iria até por uma 
questão de sinergia, quem iria se interessar era a MRS, até mesmo pela questão da bitola 
que é a mesma da MRS, o corredor da malha paulista que é bitola larga.

E até foi surpresa porque a ALL não tinha o now hall, não que isso seja tão importante 
assim, mas ela não tinha o now hall de operar ferrovia de bitola larga, por que no sul é bito-
la métrica.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Senhor Marcos, tenho uma pergun-
ta, alguns Prefeitos, até por conhecimento, a gente fica sabendo, algumas disputas judiciais 
sobre a  responsabilidade de cancelas, de quem seria essa responsabilidade, por exemplo, 
Marília, terá um custo aproximadamente de 600 mil reais e muitas vezes municípios meno-
res, senhores Deputados, não tem condições de poder instalar esses equipamentos que são 
custosos e  praticamente ficam inviabilizados de poder fazer esse investimento. Qual a res-
ponsabilidade desses equipamentos, é da concessionária, é do município, o senhor tem essa 
informação?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Tenho sim, vou deixar para o senhor 
aqui, é o seguinte, o Regulamento dos Transportes Ferroviários, isso é Decreto do Presiden-
te da República, ele é o Decreto 1832 de 04/03/96, foi do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso e na época o Ministro era o Dr.  Odacir Klein e no Artigo 10º fala,  a administração 
ferroviária não poderá impedir a travessia de suas linhas por outras vias anteriormente ou 
posteriormente estabelecidas. Devendo os pontos de cruzamentos fixados pela administra-
ção ferroviária, que no caso são as concessionárias, tendo em vista a segurança do tráfego e 
observadas as normas e a Legislação vigentes.

Aí o Parágrafo primeiro fala que a busca seria essa travessia sem níveis diferentes e as 
passagens sem níveis existentes seriam gradativamente eliminadas, não é uma coisa tão 
simples assim. E depois, no Parágrafo Quaro, fala que o responsável pela execução da via 
mais recente assumirá todos os encargos decorrentes da construção e manutenção das 
obras, instalações necessárias ou cruzamentos bem como pela segurança da circulação no 
local.

Vamos supor que as ferrovias, no nosso país elas datam do século retrasado uma boa 
parte, eu não poso precisar para o senhor, talvez eu tenha até alguma coisa aqui quando 
Marília, caso que o senhor abordou, deixa-me ver aqui.

De Marília, deixa-me ver aqui, aqui consta para mim, por exemplo, que a Estação de 
Marília, não é o trecho ferroviário, mas eu acho que será por aí mesmo, que a Estação de 
Marília foi inaugurada em 30/12/1028, vamos supor que uma avenida, justamente hoje tem 
uma alta demanda de tráfego urbano, ônibus, veículos, motos, enfim, ela tenha sido cons-
truída posterior à ferrovia, nesse caso, conforme o Decreto estabelece, a responsabilidade é 
do município até mesmo pela segurança no local, vamos supor o contrário, a ferrovia venha 
a se instalar depois, aí a responsabilidade seria da ferrovia.  

Agora, o que prevalece Deputado, é o bom senso, porque a empresa ferroviária também, 
a concessionária ela com o ônus, por exemplo, de acidentes de redução de velocidade é o 
maior problema do sistema ferroviário nacional é essa convivência.

A entidade que congrega os concessionários é toda reunião, todo evento que tem parti-
cipação deles e tem a participação do Governo é sempre isso, são os gargalos ferroviários, 
eles fizeram um trabalho.

O DNIT até, o Governo por meio do DNIT contratou um trabalho sobre três corredores 
ferroviários que chama PROSEFER que é para justamente encontrar a solução para esses 
gargalos.

Com certeza Marília não está, mas esse Corredor de Santa Fé até Santos e de Três Lago-
as à Mairinque e lá desde a divisa de São Paulo com Minas, passando por Ribeirão Preto, 
por Aguaí até chegar a Campinas, também, ele foi contemplado, então os três principais 
corredores que me lembro aqui.

Mas enfim, quem chegou depois, não o município, a via, 

O SR. -  Mas em 1928, praticamente, todas as avenidas de agora, nem carro não é Davi? 
Não tem nem...

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – E os novos traçados, traçados ferro-
viários foram construídos a partir da década de 70 já fogem dos municípios, porque essa 
questão da ferrovia cortar município, o que a gente vê é que os municípios, a ferrovia trouxe 
esse problema, esse desenvolvimento e os municípios foram instalados e na medida em que 
o foco da ferrovia deixou de ser passageiro e passou a ser carga, para todos nós habitantes, 
eu moro em Brasília, mas eu sou de Juiz de Fora, uma cidade que tem muita movimentação 
de trens, inclusive desses trens de minério.

Agora menos porque com o avanço da Ferrovia do Aço, os trens de minério passam 
vazios, mas é trem a cada meia hora, são passagens livres que se fecham por períodos pro-
longados e o que eles buscam é isso, construção de obras de áreas para eliminar essa inter-
ferência, ou seja, através do mergulhão ou do viaduto e no limite a construção de contornos 
ferroviários.

O Estado aqui, na época da Rede, construiu o Contorno de Araçatuba, o Contorno de Rio 
Claro e mais outro que não me lembro.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Pela oportunidade, Sr. Marcos, esses 
vagões aqui em Bauru, o Sr. tem informação do que houve?

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Isso aqui é uma locomotiva, está em 
Bauru, mas é o Bauru da malha paulista, pela pintura era ativo da malha paulista, pela 
característica da locomotiva, não foi repassada para a Ferroban na época, agora, esses 
vagões

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Não foi passado para a Ferroban e a 
responsabilidade é de quem?
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em termos de via permanente foi feito, atendeu o volume que a gente estimava. Na época 
só tinha Centro-Sul.

Agora, não é a primeira vez que esse pessoal da ALL joga questão de via permanente 
para não fechar acordo comercial. Eu já estou cansado de ver esse tipo de coisa, essa alega-
ção fajuta que quando não quer transportar fica falando que é problema na via.

Não tem problema na via, não, é má vontade de operar mesmo, essa é a maior briga que 
eu tenho com esses caras.

O SR. ADENIR MARCOS DE MELO – Eu até te agradeço, Marcos, a gente tem um bom 
relacionamento, esses dias temos trocado bastantes e-mails nesse sentido, você até numa 
questão onde não havia resposta por parte da ALL você interveio e no outro dia apareceu 
a resposta da ALL. Eles ficaram mais de 20 dias sem dar resposta de um custo/frete que a 
gente estava fazendo uma carga e se não fosse a interferência do Marcos, essa resposta 
não teria vindo.

Mas infelizmente é isso o que acontece na prática hoje, os funcionários da ALL quando 
se toca em Presidente Epitácio, se trava em relação à Prudente – Epitácio, principalmente 
quando você fala em Santos, aí complica um pouco mais. Não que não atenda, mas dificulta 
algumas coisas nesse sentido.

Foi nesses intervalos que nós discutimos a preocupação com os funcionários da própria 
ALL,quando você começa a negociar um frete com eles, você vai até certo prazo, daqui a 
pouco esse funcionário foi remanejado. Gente, isso é um absurdo. Você tem que voltar toda 
estaca zero e aí você desgasta completamente com o empreendedor.

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Isso também é recorrente, não é primei-
ro, nem segundo, nem terceiro, nem o quarto que fala isso.

O SR. ADENIR MARCOS DE MELO – Então, esses são os problemas de Presidente Epitácio 
em relação ao Terminal, em relação ao Porto, eu fico à disposição, pretendo ser breve aqui, 
mesmo porque é mais unicamente a respeito daquele Terminal, eu vou falar bem rapida-
mente da estação.

 A Estação Ferroviária é uma estação já adiantada para Presidente Epitácio, o nosso pro-
jeto já se encontra hoje na mão do Patrimônio da União, acho que o Deputado Mauro até 
tem acompanhado isso, está bem adiantado. Eu acredito que deve resolver em breve, que 
foi um descaso também de abandono com as estações Ferroviárias, onde é desgastante por-
que era um ponto atrativo de Epitácio e daqui a pouco se tornou um vandalismo, pontos de 
prostituição e drogas e muito mais, e hoje, a Prefeitura com a Polícia Militar tem feito uma 
atenção maior em cima disso e tem melhorado.

Mas são nessas reivindicações que estão sendo feitas para a CPI, eu fico à disposição 
para qualquer outra informação que for necessária. Eu sugiro, não sei pode, mas que o Dr. 
Luiz Roberto também fizesse, fosse ouvido, até mesmo porque eu comentei com ele a esse 
respeito e é uma pessoa que merece o nosso respeito e que tem acompanhado durante 
todo esse tempo, tem nos apoiado muito.

Eu acho que até uma vez, quando aconteceu da própria ALL em querer retirar os trilhos 
de Epitácio, estava trocando os trilhos de Epitácio, eu liguei para ele e de imediato ele con-
tatou a ANTT e o pessoal

O SR.  – Foi até o Ministério porque a ANTT não tinha sido criada.

O SR. ADENIR MARCOS DE MELO – Não, isso foi depois da ANTT, isso faz uns dois anos.

O SR.  –  Ah, não, está certo.

O SR. ADENIR MARCOS DE MELO – E o pessoal não teve tempo de tirar e levar o cami-
nhão embora, eles tiveram que realocar. Ele falou me faz as fotos e me manda rápido e aí 
acabou eles recolocando. Fico à disposição aí.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB - Pela ordem, Senhor Presidente?

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Pela ordem, Deputado Mauro Braga-
to.

O SR. -  Eu queria devolver a Presidência ao Deputado Vinícius Camarinha.

O SR. MAURO BRAGATO  – PSDB -  Senhor presidente, colegas presentes, eu queria 
iniciar agradecendo a presença do Adenir e agradecendo o apoio do Prefeito Furlan, assim 
que conversamos ele prontamente articulou sua presença aqui, tão importante e até porque 
nós sabemos do teu conhecimento, da tua luta diária lá em Presidente Epitácio e em toda a 
região. E a luta da região pela reativação do trecho Prudente – Presidente Epitácio e mesmo 
do trecho Presidente Prudente a Santos, São Paulo.

De fato é uma luta que envolve o Judiciário, o Ministério Público Federal, Estadual, Asso-
ciação de Prefeitos e efetivamente é uma luta social e há um inconformismo com a postura 
que V. Sa. expôs em relação a esse descaso. Não há interesse de fato da ALL e eu pude tes-
temunhar que quando você oferece algo concreto naquilo que se chama transporte ferrovi-
ário, oferece o transporte rodoviário. Existe uma empresa vinculada ao grupo que se não me 
falha a memória possui três mil caminhões, pelo menos é a informação que eu tenho e os 
dados da região mostra que nós temos aí um movimento na Raposo Tavares muito grande 
porque demanda o Porto de Paranaguá, demanda o Porto de Santos e no entanto nós temos 
aí uma malha ferroviária sucateada.

Eu queria parabenizar a presença do Adenir aqui e parabenizar pela sua luta e a luta do 
povo de Presidente Epitácio. E aí eu queria lhe perguntar o seguinte, no dia em que eu fiz a 
visita ao Prefeito em Presidente Epitácio, ele havia reclamado de uma reunião que aconte-
ceu recentemente e que foi bastante tumultuada e que inclusive houve praticamente uma 
situação inusitada em que o Prefeito estava falando e os representantes da ANTT e da ALL 
se retiraram. É verdadeira essa.

O SR. ADENIR MARCOS DE MELO – Na verdade foi a segunda reunião Marcos, porque 
a primeira nós tivemos aqui que foi a que originou aquela segunda reunião. A primeira o 
Marcos participou, nós tivemos aqui em São Paulo mesmo no prédio da ANTT onde teve até 
um número expressivo de empresários, nessa segunda também esses mesmos empresários, 
alguns deles apresentou, mas foi mais preciso com o pessoal da Centro – Sul, que foi quan-
do ela falou eu tenho um milhão e meio de toneladas e eu firmo contrato com ela.

Essa reunião foi filmada, eu deixo aqui, também está o vídeo da filmagem, vou passar 
para as mãos do Presidente, não só o relatório de todas as tratativas e de todas as negocia-
ções com a ALL, inclusive cópia do TAC, Termo de Ajuste de Conduta que foi feito em Presi-
dente Epitácio, eu passo às mãos do senhor e fica aí à disposição da

O SR. – Você tem documentado esse momento que o pessoal sai Adenir? Eu não tenho 
ciência disso, não.

O SR. ADENIR MARCOS DE MELO – Está na filmagem. Só ratificando, Deputado, o pes-
soal da ANTT, do Ministério do s Transportes permaneceram, o pessoal da ALL, não como 

que é um porto, um terminal privilegiado não só por parte da situação geográfica que se 
encontra este terminal hoje, mas por ser um terminal multimodal.

Nós temos ali a hidrovia, uma excelente hidrovia que precisa ser explorada. A capacida-
de da hidrovia tende a ser muito maior do que está sendo hoje, a gente tem inúmeros estu-
dos focados para hidrovia, porém, um modal depende do outro. Nós não conseguimos fazer 
porta a porta aí em alguns sentidos, nós precisamos melhorar essas condições. E o Porto de 
Presidente Epitácio tem essas condições de hidrovia, rodovia e a ferrovia que é o que esta-
mos discutindo aqui hoje para ver se atende.

O problema maior que a gente tem enfrentado hoje ferroviário com a ALL é justamente 
o custo/frete, você não consegue atrair empresários hoje para dentro de um terminal onde 
o frete se torna absurdamente maior do que o rodoviário. Isso nós temos discutido constan-
temente, o Marcos já citou, nós temos enfrentado aí várias e várias reuniões, eu vejo aí a 
preocupação da ANTT em relação à ALL, as defesas em relação à ALL e isso nos preocupa. 
Eu cheguei a apelar para o Ministério dos Transportes porque eu percebia que a situação, a 
ANTT é limitada em relação à ALL.

Quem fez o contrato de concessão foi o Ministério dos Transportes e eles têm que tentar 
rever, mesmo porque, eu ouvi do próprio Bernardo Figueiredo, Diretor Geral da ANTT, que foi 
um contrato mal feito e que a ANTT se vê limitada em cima disso.

Porque a ANTT, Órgão Fiscalizador hoje da ALL se vê limitada? Porque foi feito esse con-
trato, e este contrato na época estabeleceu um índice para que fosse aplicado em cima do 
custo/frete, que é o IGPDI que hoje está lá em cima e o frete rodoviário está lá embaixo.

Existe essa tarifa, essa tabela de cumprimento onde existe um teto máximo e conse-
quentemente a ALL aplica esse teto máximo justamente para não atender o sistema fer-
roviário, digo, em Presidente Epitácio onde várias empresas tentaram argumentar, discutir, 
enfim, foram em vão todas essas tentativas.

Um grande problema além do frete é a resposta e-mails que demora inúmeras vezes 
para ser respondido ao empresário pela a ALL, a ALL não responde e isso tem atrapalhado 
bastante essa negociação.

O frete para vocês terem uma noção, na última reunião, a ALL apresentou uma tentativa 
de atender as empresas que se apresentaram em Presidente Epitácio, ela apresentou um 
frete para atender Epitácio à Paranaguá de 98 reais, esse mesmo transporte é aplicado 
hoje pelo rodoviário no valor de 70 reais, ou seja, 28 reais mais caro do que o rodoviário. 
Nenhum empresário vai fazer uma loucura dessas, isso então, se torna muito impossível de 
ser revertido.

No início das nossas reuniões, conversas com a ANTT, ALL e demais, era porque não exis-
tia demanda e até vem uma sugestão para que se apresentasse uma demanda que fosse 
interessante para a ALL e empresários e principalmente município. E qual seria essa deman-
da? Ah, nos Apresenta uma demanda de um milhão, milhão e meio de toneladas. Consegui-
mos, trouxemos a empresa, montamos um relatório, eles nos mandaram um relatório, foi 
respondido para eles e até então fizemos  essa reunião em Presidente Epitácio onde a ALL 
se prontificou e  esteve lá, desceu lá em Presidente Epitácio e foi feito essa apresentação 
para atender um milhão e meio de toneladas, onde aplicou essa tarifa de 98 reais.

Poxa! Foi um desgaste desnecessário, os empresários novamente saíram muito cha-
teados desse encontro e ouvimos muitos desses empresários dizendo que realmente não 
compensa hoje, você se desgastar mais e tentar reunir a ALL, tentar fazer encontro com a 
ALL porque você está perdendo tempo e desgastes. Isso para nós também se tornou muito 
complicado.

Até então quando não se tinha carga, o frete já não era tão caro, o frete era maior do 
que o rodoviário se tornava caro, essa situação quando se apresentou um milhão de tonela-
das, ficou muito pior, porque ficou 28 reais mais caro do que o rodoviário.

O que fez com isso acontecesse? Ela condicionou todo o investimento necessário para 
atender esse milhão e meio de toneladas de Epitácio para Paranaguá, porque até então foi 
direcionado esse transporte Epitácio-Paranaguá, em santos ela colocou inúmeros obstáculos 
para que fosse atendido Santos, trânsito de passagem, algumas outras coisas a mais, des-
carga de cargas e ela colocou esse investimento necessário no valor de 360 milhões de reais 
para colocar a malha em funcionamento e atender um milhão e meio de toneladas Epitácio-
Santos.

É necessário que se invista 360 milhões, isso tudo eu fiz um relatório geral, eu vou deixar 
nas mãos do presidente da CPI, tem todas as trocas e-mails, tem inclusive o apresentativo 
que foi feito por parte da ALL onde está indo trecho por trecho, bitola por bitola, trilhos a 
serem trocados e inclusive, a parte financeira onde tem que ser investido esse 360 milhões 
de reais.

Então, Epitácio vive hoje uma situação bastante proveitosa onde estamos tendo muitos 
investimentos. Investimento por iniciativa privada, nós temos hoje uma empresa que precisa 
adquirir uma área enorme em Presidente Epitácio, pretende montar um plataforma, só este 
investimento é de 400 milhões de reais, já compraram e tem todos os estudos em mãos.

Um estudo de demanda também está nesse relatório, são mais de seis milhões de tone-
ladas que passam e que estão ali sendo direcionadas por Presidente Epitácio. Para que a 
gente possa ter uma noção maior eu fiz um estudo há uns dois anos atrás, passam ali no 
trevo de Presidente Epitácio 850 bitrens por dia naquele pedágio, então vocês imaginem 
são 850, a média deu 850, tem dias que passa mais de 1100 bitrens. Isso de carga direcio-
nada tanto para Santos quanto Paranaguá.

Mas as negociações com a ALL é em vão. É até assustadora quando você negocia o 
ferroviário com eles, eles te oferecem o rodoviário, então ela concorre com ela mesma, ela 
apresenta o rodoviário de livre acesso e você se preocupa e principalmente quando você 
fala, mas é Presidente Epitácio, eles falam, olha, nós não temos condições de atender Epitá-
cio porque existe uma deficiência muito grande Prudente - Epitácio.

Isso é documento que se encontra no Ministério Público Federal, são denúncias, são 
documentos que estão nas mãos do Dr. Luiz Roberto Gomes que foi a pessoa com quem 
redigiu o próprio TAC que também está dentro deste relatório que eu vou entregar para 
vocês e isso é o grande entrave em Presidente Epitácio, é o problema da malha que é, ah, a 
malha de Epitácio não existe nenhum problema foi dado em início de outubro, a ALL cum-
priu com o que tem que cumprir.

A ALL não está sabendo disso, ela disse por ela mesma, isso aconteceu segunda feira 
passada com cliente, ele negociou aqui em são Paulo com o rapaz e ele falou, olhe, eu 
busco a tua carga em Prudente, em Presidente Epitácio eu não consigo chegar por causa do 
problema da malha.

A minha malha Epitácio – Prudente é limitada ali, eu não consigo tirar mais que 10 
vagões e a velocidade não pode passar de 24 km por hora, então vocês imaginem isso 
que está sendo enfrentado lá. A pessoa inclusive se prontificou, falou: não, eu trago toda a 
documentação que for necessária, mas não é o caso aqui, são os problemas que estamos 
enfrentando lá.

Só falando rapidamente sobre as estações, presidente Epitácio está na situação mais 
tranqüila

O SR. MARCOS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA – Adenir, desculpa interromper, é realmen-
te estranha essa alegação da ALL porque a última, quer dizer, todo ano a gente faz inspeção 
lá, mas a última inspeção que procedeu a questão do TAC, o cumprimento das atividades 
previstas no TAC para via permanente, eu fiz inspeção com o Dr. Luiz Roberto, ele andou 104 
km, o Messias e mais dois colegas do Sindicato dos Ferroviários, que eu não me lembro o 
nome, percorreram a viagem toda e eles viram que aqui loque foi determinado para fazer 
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Gabinete de todos os Deputados membros dessa CPI, a transcrição de todos os depoentes 
deste dia.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Pela ordem, Deputado Mauro Bragato.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Reforço os dois requerimentos aqui do Líder da Ban-
cada do PSDB, Deputado Samuel Moreira, através desse Deputado e passo, nós sabemos 
que já as providências foram tomadas, mas seria importante reforçar junto aqui à CPI.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Este Presidente recebe o documento 
do Deputado Mauro Bragato e encaminha a essa Secretaria. 

Agradeço a presença do Sr. Adenir que veio também de longe, do Sr. Marcos que veio de 
Brasília e hoje nós observamos, Senhores Deputados que, ao que nos parece, o transporte 
ferroviário está sendo usado como instrumento econômico, deixando-se de lado a importân-
cia de se utilizar o transporte ferroviário como apoio ao desenvolvimento para o Estado de 
São Paulo.

Hoje, cada vez fica mais claro, Sr. Marcos, Sr. Adenir, que a vocação econômica da iniciati-
va privada prepondera em relação ao desenvolvimento, ao instrumento praticado no mundo 
inteiro como o transporte ferroviário.

Então, nós agradecemos muito a presença dos senhores esse, quando necessário, pode-
remos contar novamente com a presença de Vs. Exas. aqui nesta CPI.

E nada mais havendo em se tratar, está encerrada esta CPI.

     *      *      *

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - SISTEMA FERROVIÁRIO
(Transcrição realizada pela empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. )

20/10/2009

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Havendo quorum regimental, declaro 
aberta esta CPI.

Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, esta Presidência gostaria de comunicar a V. 
Exas. que nós estamos oficiando, Srs. Deputados, à Presidência para solicitar recursos para 
o envio de passagens aéreas para as testemunhas requeridas por esta CPI. Então, informo 
a V. Exas. que hoje nós estamos solicitando o montante de recursos para ouvirmos diversas 
autoridades e testemunhas que foram aprovadas a prestarem depoimentos a esta CPI.

Também informamos a esta CPI... Eu até queria consultar a secretaria se foi confirmada, 
para o dia 27, a presença do Sr. Afonso.

A SRA. – (Fora do microfone) O Sr. Afonso confirmou. Inclusive a liderança do PT que 
(inaudível).

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Então, segundo consta, pela liderança 
do PT, está confirmado, Srs. Deputados, para o dia 27 de outubro, a presença do Dr. Afonso 
Carneiro Filho, Diretor de Relações Institucionais do Ministério dos Transportes, para o dia 
27 de outubro.

Informar também a esta CPI que foi convocada a presença do Superintendente do DNIT, 
Sr. Madalena.

Já está presente aqui conosco a ilustre presença do Sr. Joseph Barat, especialista em 
transportes ferroviários, inclusive uma sugestão do nosso colega, o Secretário de Estado da 
Casa Civil, Aloysio Nunes Ferreira. Eu gostaria que o Sr. Joseph Barat sentasse aqui ao lado 
para nós iniciarmos os nossos trabalhos.

Antes, queria agradecer, Sr. Joseph, a presença; o senhor estar aqui colaborando com os 
nossos trabalhos. Esta CPI que foi instaurada para apurar o desmanche do transporte ferro-
viário. E mais do que isso. Uma forma de nós, ao final, se possível, produzirmos um relatório, 
no sentido de resgatarmos esse importante transporte para o Estado de São Paulo, para o 
escoamento da produção, que foi, outrora, um transporte que trouxe muito desenvolvimen-
to para o nosso Estado de São Paulo e hoje se encontra na situação em que está. Então, 
esta CPI agradece a presença de V. Exa. por V. Exa. colaborar com os nossos trabalhos. Já 
ouvimos aqui diversas autoridades, Agência Nacional dos Transportes, secretário estadual, 
trabalhadores ferroviários, pessoas que estão colaborando com o nosso trabalho. E eu acre-
dito que a presença de V. Exa. aqui nesta CPI será de extrema importância para nós produ-
zirmos e finalizarmos esse nosso trabalho. Então eu queria passar a palavra para o senhor, 
lembrando que o Sr. Joseph Barat é uma pessoa renomada, uma pessoa de publicações já 
de livros, de teses e várias obras em transporte ferroviário.

Então, eu passo a palavra ao Sr. Joseph Barat, novamente agradecendo a presença de 
vossa senhoria.

O SR. JOSEPH BARAT – Eu, inicialmente, quero agradecer a gentileza do convite de V. 
Exa., Deputado Camarinha, que me solicitou que viesse aqui à Assembleia para fazermos 
uma exposição, eu diria mais até, trocarmos algumas ideias sobre a questão do transpor-
te ferroviário. Então agradeço essa solicitação. Vou procurar ter com V. Exas. um diálogo 
produtivo. Não sei se poderei colaborar tanto assim com a CPI, mas, pelo menos, farei esse 
esforço.

Eu trouxe aqui, gostaria de entregar ao Deputado Camarinha, dois livros relativamente 
recentes meus sobre transporte e logística – eu gostaria de entregar, e mais recentemente 
um manual de gestão urbana que nós editamos junto com a Federação do Comércio do 
Estado de São Paulo, me parece que pode ser de interesse também da Casa.

Eu preparei uma apresentação que eu gostaria de fazer aos senhores. Antes disso, talvez 
valesse à pena trocar algumas ideias a respeito. Aliás, a última CPI que eu participei foi no 
Senado, aquela CPI da crise aérea, e esta, pelo menos, me parece mais calma, mais tranqui-
la, eu acho que teremos condições melhores de conversar.

Como é que eu posso fazer aqui? Eu posso falar em pé?

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Sim. Peço à secretaria se há possibili-
dade de um microfone sem fio para facilitar a apresentação do nosso convidado.

Esta Presidência gostaria de agradecer a presença do nobre Deputado Giriboni; Deputa-
do Mauro Bragato; e Deputado Vitor Sapienza.

O SR. JOSEPH BARAT – Eu dividi essa apresentação em quatro partes. Uma visão históri-
ca, quer dizer, qual foi o papel das ferrovias no desenvolvimento econômico e social do país; 
a transição para as concessões – quais foram as questões institucionais, os gargalos e os 
avanços que se obteve com as concessões; o fator da produtividade – indicadores, inclusive 
com comparações internacionais mostrando o posicionamento das ferrovias brasileiras; e, 
finalmente, um apanhado sobre a situação atual.

defesa, mas eu ouvi depois disso que eles tinham um problema com o vôo e como o horário 
da reunião estava marcado para meio dia, já era meio dia e meia e eles não podiam atrasar 
mais, então eles levantaram e realmente o Prefeito estava falando e eles se levantaram e 
saíram do recinto.

O SR. - Agora, o que eu queria perguntar é sobre essa proposta da Centro – Sul em rela-
ção a um milhões e meio de toneladas. Isso está documentado?

O SR. ADENIR MARCOS DE MELO – Está, isso foi feito um documento, eles pediram a 
primeira reunião, a ALL enviou para todos os empresários um questionários onde todos os 
empresários deveriam informar essa demanda de carga e isso foi informado para a ALL e 
eles fizeram esse projeto para atender esse um milhão e meio de toneladas. Mas foi um pro-
jeto que tem cópias aí no relatório e tem na própria filmagem eles apresentando.

Ninguém vai fazer uma coisa daquela, não vai pagar 28 reais a mais caro em um frete 
ferroviário por tonelada e na incerteza de ser atendido ou não e o pior de tudo, eles pedi-
ram que esse contrato deveria ter 10 anos de carência. Então quer dizer,

O SR. - Pela oportunidade, para pagar mais pelo transporte rodoviário?

O SR. ADENIR MARCOS DE MELO – Pagar mais pelo transporte ferroviário. A apresenta-
ção que eles fizeram do projeto de atender essa demanda de um milhão e meio de tonela-
das ficou no valor de 98 reais e o cliente estava pagando 70 reais, então quer dizer, inviabi-
lizava qualquer transporte. E o pior é que tinha que ser do jeito que eles queriam, seriam 10 
anos de contrato. Ninguém vai fazer um absurdo desse.

O SR. – V. Sa. considera que há má vontade da parte da ALL?

O SR. ADENIR MARCOS DE MELO – Sem dúvida! Não só pelos anos anteriores que nós 
temos ai conhecimento em relação a todas as tratativas que tentamos negociar com eles e 
empresários que desistiram até no meio do caminho e o próprio frigorífico mesmo que tem 
lá que falou, eu tenho uma demanda aqui de “x” toneladas dia e eu preciso que vocês me 
atendam. Nesse relatório tem o rapaz da Centro – Sul implorando para que eles mandassem 
um custo/frete para tentar negociar e isso já fez mais de 35 dias e não teve resposta.

Então, isso tudo está com o Ministério Público Federal, na mão do Dr. Luiz Roberto 
Gomes e nós somos obrigados a estar apelando para ele, passando essa situação para que 
ele também se manifeste já que foi ele quem falou você tem que me alimentar das informa-
ções que sem informação o Ministério fica travado.

Então, o empresário hoje, quando você toca no assunto de falar sobre uma denúncia, 
quando você pega um empresário grande, tipo um Friboi, eles não querem entrar nesse 
mérito, mesmo porque a carga deles está chegando de uma forma ou de outra. Então, 
quando você entra no mérito de falar, não, é para o Ministério Público, eles não querem se 
envolver numa situação desta que se vê desgastante pode ter um efeito colateral pior lá na 
frente, porque você não sabe até onde vai o poder da ALL, que quando você fala em ALL, o 
pessoal fica desanimado e fala, olha, eu não tenho mais interesse em negociar com a ALL.

Por inúmeras vezes tentamos negociar com ele e eles não dão resposta, não apresentam 
e quando fala que vai atender faz um absurdo desse. Então, quer dizer, é uma situação difí-
cil para nós lá. Principalmente para o Porto que tem nada mais, nada menos que 70% da 
sua área envolvida no trilho.

Então, porque eu tenho que ter um trilho lá dentro se eu não tenho a ocupação da ALL? 
Sendo que a ALL não me atende? O atrativo do terminal, é justamente a ferrovia, temos a 
hidrovia, mas ela depende da ferrovia ou do rodoviário, mas o atrativo seria o ferroviário.

O SR. – Eu queria parabenizá-lo, agradecer a sua presença e dizer o seguinte Presidente, 
a sugestão do Sr. Adenir, de convidarmos aqui o Procurador da República, de Presidente 
Prudente, o Senhor Luiz Roberto Gomes para que se fizesse presente aqui, que seria muito 
interessante o seu depoimento.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – V. Exa. deseja fazer o convite agora, 
ou encaminhar por escrito?

O SR. – Seria importante, por escrito.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Então, nós aguardamos o encami-
nhamento de V. Exa.

O SR. – Eu faço por escrito, mas seria importante nós votarmos hoje e encaminhar um 
convite para o Procurador da República

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – A Presidência indaga se há algum 
Deputado inscrito para fazer perguntas ao Sr. Adenir. Então, não havendo mais Deputados 
inscritos, esta Presidência

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB - Pela ordem, Presidente? Eu gostaria de ter acesso ao 
dossiê do Adenir, de Presidente Epitácio.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Essa Presidência coloca à disposição, 
como tem sido praxe desse Deputado, todos os documentos que chegam a esta CPI, inclu-
sive alguns documentos que quando possível, a nossa Secretaria encaminha cópias a cada 
Gabinete de Vs. Exas., no entanto, como se trata de DVD, eu quero por a disposição dos 
senhores Deputados a pedido do Deputado Mauro Bragato, nós encaminharemos ao vosso 
Gabinete  e em seguida está à disposição

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Não, eu teria preferência do texto escrito e claro o 
DVD, porque xerox para mim, para o relatório nosso.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Está bom.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Pela ordem, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Pela ordem Deputado Hamilton 
Pereira.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Solicitar da mesma forma que nos fosse enviado a 
todos nós Deputados a transcrição desse depoimento, está sendo gravado e depois será 
transcrito e que cada um de nós tivesse uma cópia porque são dados muito importantes, 
muito esclarecedores a respeito de várias nuances que envolvem a ferrovia e que tem tudo 
a ver com essa CPI, que as vezes escapam às nossas anotações. Seria importante se nós 
todos tivéssemos uma transcrição fiel de tudo o que está sendo dito aqui pelos depoentes.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – A Presidência defere o pedido do 
nobre Deputado Hamilton Pereira e solicita à Secretaria que nos auxilie e encaminhe ao 
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essa é uma diferença também marcante entre os processos de expansão das rodovias e das 
ferrovias.

A crise dos anos 80, que durou pelo menos duas décadas, ela nos colocou diante de uma 
outra realidade. O mundo evoluía, a globalização avançou muito, as fronteiras foram se 
abrindo, até que, na década de 90, o Brasil passou a ser uma economia mais aberta, mais 
exposta à competitividade internacional, porque no fechamento que durou praticamente 50 
anos tudo podia custar mais caro, porque a indústria não competia no plano internacional. 
A partir do momento em que a preocupação com custos passa a ser crucial, a logística e o 
transporte passaram a ter um papel importante na composição desses custos e na preocu-
pação dos empresários industriais, agrícolas, etc.

E aí nós entramos numa outra fase em que se buscam as soluções multimodais. Quer 
dizer, de que maneira se pode combinar ferrovia com rodovia com a navegação? Enfim. 
Mas o Brasil chegou muito atrasado nisso. Para vocês terem uma ideia, a lei que instituiu 
o operador multimodal levou quase 20 anos tramitando na Câmara Federal. Então, nós nos 
atrasamos muito em relação a isso. E as ferrovias ficaram para trás até o momento em que 
o prejuízo da rede ferroviária federal era tão grande que o Governo Federal resolveu então 
partir para o caminho da privatização, por meio da concessão de operação das linhas ferro-
viárias.

Feita essa abertura aí só para a gente se situar historicamente, eu vou apresentar. Está 
dando para ver direito o foco?

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pediria ao pessoal da técnica que, por 
gentileza, se pudesse apagar essa primeira luz aqui.  Está bom. 

O SR. JOSEPH BARAT – Eu vou tentar, porque eu também não estou vendo muito bem.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Melhorou. Obrigado.

O SR. JOSEPH BARAT – Esse quadro aqui mostra a evolução, desde 1952 até 2004, da 
expansão da malha rodoviária e a expansão da malha ferroviária. Embaixo tem os números-
índices e vocês podem comparar a evolução da malha pavimentada, da malha... Estamos 
falando aqui da malha rodoviária principal, ou seja, rodovias federais e as rodovias esta-
duais tronco. A malha pavimentada e não-pavimentada. E, embaixo, a evolução da malha 
ferroviária que, praticamente, se reduz durante esse período. Do índice 100 passa para 75. 
Então, houve, na verdade, uma redução física da malha ferroviária. Por várias razões, duran-
te o governo militar houve uma política de eliminação de ramais antieconômicos, porque as 
ferrovias tinham uma capilaridade maior do que têm hoje. Por quê? Porque elas faziam a 
coleta também da produção agrícola. Só que esses ramais se tornaram antieconômicos, não 
tinha razão nenhuma para eles existirem, a partir do momento que as coletas eram feitas 
por caminhões. Então houve uma redução física da malha rodoviária.

Esse gráfico permite visualizar melhor. Ali estão as rodovias, o sistema principal toman-
do 100 por base, em 1939, 52, você vê que até entre 39 e 52 rodovia e ferrovia estão mais 
ou menos emparelhadas em termos de extensão e, de repente, o salto que o país deu na 
expansão da sua malha rodoviária e com um declínio da malha ferroviária.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Sr. Joseph, só para um esclarecimento, 
esse 100 o que é? 116, 105?

O SR. JOSEPH BARAT – Uma referência. Eu transformei a extensão quilométrica num 
número-índice para a gente poder comparar as duas extensões.

Essa evolução está dentro daquela perspectiva histórica que eu havia apresentado 
anteriormente, quer dizer, o país, para consolidar o seu mercado interno, para atingir uma 
adversidade crescente de pontos de origem e destino, para poder acompanhar a evolução 
rápida da sua fronteira econômica, da sua fronteira agropecuária, ele teve que lançar mão 
do investimento rodoviário. Isso foi uma política deliberada mesmo de governo.

E é interessante. Eu fiz um estudo uma vez, muito tempo atrás, dos planos de governo. 
Então, desde 1930, desde o Governo Vargas, do primeiro Governo Vargas, o que fica muito 
claro nesses planos, independente da natureza ideológica, política ou partidária de cada 
governo, isso vai até o último governo militar, são duas prioridades interessantes e constan-
tes nos planos: desenvolvimento econômico pela industrialização e fortalecimento da infra-
estrutura em geral, mas principalmente da infraestrutura rodoviária. Por quê? Porque na 
visão daqueles que desejavam o desenvolvimento acelerado e o desenvolvimento industrial, 
a rodovia atenderia a esse requisito.

Aliás, e aí só fazendo um parêntese, não estava também de todo errado quando a gente 
compara, por exemplo, o processo de consolidação da União Europeia. Hoje, fazendo, vendo 
em retrospecto, a União Europeia só consolidou a economia continental e derrubou as 
barreiras físicas com o caminhão. Se fosse depender das ferrovias, com diferença de bitola, 
com administrações estatais muito burocratizadas e pesadas, o processo de integração da 
economia europeia teria sido muito mais lento. Quem cruza as fronteiras, quem derrubou 
os procedimentos burocráticos, as dificuldades, os gargalos de intercomunicação foram os 
caminhões. Então, hoje você viaja pela Europa você vê caminhão da Rússia entrando na 
França, caminhão da Espanha indo para a Dinamarca. É esse processo que agilizou muito.

Eu só estou dando esse exemplo para mostrar que, na verdade, a política não estava 
de todo errada, mas ela errou numa coisa: quando não percebeu o papel da ferrovia numa 
nova economia industrial, que papel ela teria. Ela ficou confinada ao seu papel tradicional 
numa economia que estava desaparecendo e não encontrou seu lugar numa economia que 
estava se formando. Então eu só queria fazer essa observação.

Os anos 90 mostraram a inviabilidade de prosseguimento do modelo estatal e uma 
grave crise por que passa a economia brasileira, e não só do ponto de vista econômico em 
si, mas do ponto de vista institucional, as mudanças que o Brasil teve, a partir dos anos 90, 
foram muito, muito significativas. Em primeiro lugar há um esgotamento dos mecanismos 
tradicionais de financiamento. A verdade é a seguinte. No início dos anos 80, o estado bra-
sileiro quebrou, entrou numa crise fiscal violenta, não havia mais recursos orçamentários, 
recursos financeiros públicos para financiar as necessidades de expansão ou mesmo de 
melhoria das infraestruturas. E não é uma mera coincidência o fato de que todas as infra-
estruturas entraram em processo de deterioração, a partir dos anos 80: telecomunicações, 
energia elétrica, transporte ferroviário, portos, etc.

A degradação física e queda significativa na qualidade da prestação de serviços. Isso é 
uma característica que marcou o Brasil nesses últimos 20, 25 anos. Desmonte e queda nos 
níveis de profissionalização, de inspeção dos núcleos de inteligência do estado, sem que 
ocorresse uma reforma mais profunda do estado brasileiro. Então, aqueles núcleos de inte-
ligência, de competência, foram sendo desmantelados e a verdade é que o estado brasileiro 
perdeu a capacidade de planejamento, de formulação de políticas de longo prazo. E quando 
nós falamos em infraestrutura, infraestrutura pressupõe um pensamento de longo prazo.

Inibição do planejamento; formulação de estratégia de longo prazo; interrupção do 
processo de geração de dados estatísticos. Isso é uma outra coisa impressionante. Hoje é 
difícil conseguir dados, informações básicas sobre transporte, por exemplo. Alguns setores 
preservaram isso. O setor de energia elétrica, por exemplo. A ELETROBRAS ainda conseguiu 
manter uma visão de longo prazo, um planejamento, mas de um modo geral isso se des-
mantelou. E o estrangulamento na oferta de serviços aumentando a incidência do chamado 

Com relação à parte histórica, é importante que nós tenhamos consciência de que as 
ferrovias exerceram um papel importantíssimo no desenvolvimento do país num ciclo de 
exportação de produtos primários, de matérias-primas, de alimentos e que caracterizaram a 
economia brasileira num longo período que vai do final do século XIX até os anos 30.

O Brasil se desenvolveu nesse período, um período de mais ou menos 50 anos, com um 
ímpeto muito grande, mas, baseado na exportação de produtos primários. E esses produtos 
eram especializados por regiões: o café, de São Paulo; o cacau, da Bahia; o algodão, no 
Nordeste; o charque, no Rio Grande do Sul. Enfim, eram produtos que resultavam de uma 
especialização produtiva de regiões do país.

A economia brasileira era desintegrada. Quer dizer, não havia um mercado interno con-
solidado, não havia uma integração dessas economias regionais e o que acontecia é que a 
prosperidade dessas regiões dependia fundamentalmente da exportação desses produtos. E 
como é que se dava essa exportação? O escoamento era do interior para um porto regional, 
um porto que fazia a conexão com a navegação de longo curso. Então, o papel da ferrovia 
era crucial porque era a ferrovia que escoava a produção do país.

Se nós observarmos a configuração do sistema ferroviário brasileiro, nós vamos ver que 
ao invés de uma função de integração longitudinal, ele tinha uma função de ligações inte-
rior-litoral; portanto, esses sistemas ferroviários eram desarticulados; eles não se integra-
vam. Houve tentativas de integração. Para os senhores terem uma ideia, o chamado tronco 
principal sul que é a ligação de São Paulo com Rio Grande do Sul, a ligação ferroviária, 
levou quase 40 anos para ser concluído; era uma obra feita pelo departamento de constru-
ção do Exército. E isso mostra que a prioridade da ferrovia não era integrar a economia do 
país, mas sim integrar o país – as economias regionais, a outros países da Europa Ocidental, 
Estados Unidos, onde ocorria a grande Revolução Industrial.

A crise de 1929 que se estendeu pelos anos 30 alterou completamente esse panorama. 
Ou seja, o Brasil que era uma economia exportadora aberta – exportávamos matérias-pri-
mas, importávamos produtos industriais, de repente o Brasil se tornou uma economia fecha-
da, em processo de industrialização. E a industrialização exigia basicamente a consolidação 
de um mercado interno.

Ora, como as ferrovias não cumpriam esse papel, elas não foram concebidas nem dese-
nhadas para isso, esse papel passou a ser exercido pelas rodovias. Ou seja, o transporte 
rodoviário passou a exercer o papel de integrador, de consolidador de um mercado interno 
das expansões das fronteiras agropecuárias e, com isso, a dinâmica da industrialização se 
baseou no transporte rodoviário, ao contrário do que tinha acontecido no ciclo anterior em 
que a economia do país se baseava no transporte ferroviário.

Temos aí um ciclo também, coincidentemente, de mais ou menos 50 anos, que vai de 
1930 a 1980, que é a industrialização intensiva do país. O Brasil sofreu uma transformação 
radical na sua economia, se tornou uma economia industrial diversificada, amplas fronteiras 
agropecuárias e minerais se expandindo; e esse papel, como eu disse anteriormente, passou 
a ser exercido pelo caminhão. O caminhão é que tinha mais facilidade de atingir essa diver-
sidade enorme de pontos de origem e de destino.

Um outro fator é que o investimento rodoviário é mais barato, mais rápido e ele tem 
uma capacidade de se adaptar à demanda. Quer dizer, uma estrada começa como uma 
estrada com pavimento simples, de terra, ela pode ser pavimentada, ela pode ser duplicada, 
ela pode aumentar a sua capacidade de acordo com a pressão da demanda.

A ferrovia é diferente. Ela é um investimento de tipo industrial. Quer dizer, você gera 
uma capacidade e se essa capacidade se torna limitada diante da pressão, da demanda, os 
investimentos, para aumentar a capacidade, são muito pesados.

Nós vamos ver adiante que é um mito achar que os governos investiram mais em rodo-
via do que em ferrovia. Por um levantamento que eu fiz e que consta de um desses livros 
que eu trouxe para cá aconteceu exatamente o contrário, investiu-se muito mais em ferrovia 
do que em rodovia. É uma diferença relativamente pequena, mas se investiu mais em ferro-
via.

O problema não é exatamente esse. A questão é que se criou para as rodovias um 
mecanismo de financiamento de longo prazo que se sustentou ao longo de décadas, que 
foi a criação do Fundo Rodoviário Nacional. Ele foi criado, em 1945, por uma lei federal e 
o mecanismo do fundo era uma redistribuição de recursos entre a União, os estados e os 
municípios. De um modo geral essa proporção variava, mas, mais ou menos, em torno de 
40, 30 e 30 – União, estados e municípios. E o que acontece é que esse recurso era obriga-
toriamente vinculado e aplicado obrigatoriamente na construção, manutenção e recupera-
ção de rodovias, ele era automaticamente distribuído; quer dizer, era um imposto federal, 
retido pela União, que redistribuía para os estados e municípios. Então, esse recurso era um 
recurso a fundo perdido. Ele era um recurso que alimentava um fundo – o Fundo Rodoviário 
Nacional, que perdurou por décadas e permitiu ao Brasil ter essa expansão fantástica da 
sua infraestrutura rodoviária.

As ferrovias não contaram com um mecanismo desse tipo. E aí eu faço um parêntese só 
também para situar historicamente. Todas as ferrovias que foram construídas e operadas 
no Brasil, com exceção da Estrada de Ferro Central do Brasil, que era estatal, todos esses 
investimentos, essa operação foi feita por meio de concessões a empreendedores priva-
dos; as ferrovias eram privadas, até praticamente o final da Segunda Guerra Mundial. O 
financiamento da construção da expansão da operação das ferrovias era feito com recursos 
privados. Se houve alguns mecanismos de subsídios à construção, isso houve no Século XIX, 
ainda na época do Império, mas a participação era basicamente privada, de capitais priva-
dos. Eram grandes sociedades anônimas constituídas ou na Europa, ou nos Estados Unidos, 
na Inglaterra principalmente, que se constituíam para explorar o transporte ferroviário. Isso 
aconteceu em toda a América Latina e no Brasil também.

Ora, quando as ferrovias começaram a apresentar problemas financeiros graves, por 
quê? Porque o Brasil, durante pelo menos 15 anos, entre 1930 e 45, reduziu o seu volume 
de exportações de produtos primários; a economia, como eu disse, transitou de uma base 
agropecuária para uma base industrial; as ferrovias tiveram dificuldade de reposição de 
material: locomotivas, vagões, “trucks”, trilhos, enfim, isso tudo foi muito dificultado pelas 
restrições das importações; e entraram num processo de degradação, de deterioração física 
e financeira.

Depois da Segunda Guerra Mundial começam os processos de encampação das fer-
rovias. Elas foram algumas com concessões já em vias de vencer, outras por dificuldades 
financeiras muito sérias, elas foram sendo encampadas pelo Governo Federal. A primeira foi 
a Leopoldina, que atuava na área do Rio de Janeiro e Espírito Santo; e depois começaram 
as encampações em geral até que, em 1957, foi constituída a Rede Ferroviária Federal pela 
encampação de ferrovias que eram objeto de concessão federal. As ferrovias de São Paulo 
continuaram ainda, tiveram uma sobrevida privada, até que, em 1971, foi constituída a 
FEPASA – Ferrovias Paulistas, que encampou as ferrovias de São Paulo. Então esse é o pro-
cesso das ferrovias.

Eu estou falando isso para a gente ter bem clara a diferença entre o processo de finan-
ciamento e de expansão das rodovias e o processo de financiamento e degradação das 
ferrovias.

As ferrovias contavam com uma parcela de oito por cento do fundo, da arrecadação do 
imposto único sobre combustíveis e lubrificantes e constituíam um fundo de desenvolvi-
mento ferroviário, mas era muito pouco em relação às necessidades das ferrovias. O que 
aconteceu? O recurso para investimento ferroviário provinha do BNDES. O BNDES foi o 
grande financiador de ferrovias, desde a sua criação, mas era um recurso reembolsado, era 
um recurso que tinha que ser pago com juros, não era um recurso a fundo perdido. Então, 
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ficou fora, praticamente por mais de dois anos. Quer dizer, a inserção do transporte ferro-
viário no multimodal ficou muito prejudicada nesse primeiro estágio das concessões, o que 
de certa forma prolongou ainda mais esse processo de exclusão da ferrovia da dinâmica do 
mercado.

Agora, houve avanços, sem dúvida nenhuma, avanços que hoje a gente já pode mensu-
rar melhor. Infelizmente estou com dados... Esses dados do meu livro vão até 2004, então 
eu também não tive tempo de dar uma atualizada nisso, mas, de qualquer maneira, um 
crescimento de 128% nas toneladas-quilômetros úteis, que é o produto da ferrovia. Ela, 
na verdade, vende isso. Redução do índice de acidentes em cerca de 65 por cento. Estamos 
pegando o período 95-2004, quer dizer, um período de 10 anos praticamente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Isso é Brasil?

O SR. JOSEPH BARAT – Isso é Brasil. Porque agora tudo é federal, praticamente. São con-
cessões.

Encomenda de locomotivas. Uma previsão de 225 unidades. Vagões: houve um estímulo 
de reativar a indústria nacional de material ferroviário, que já foi uma indústria poderosa, 
que entrou em decadência também, mas que, aos poucos, começou a se recuperar. Geração 
de novos empregos. E também a incorporação de tecnologias mais avançadas na gestão 
ferroviária.

Lançamento de ações na Bolsa de Valores da ALL foi um fato importante também. Rees-
truturação da Brasil Ferrovias, FERROBAN e FERRONORTE. Quer dizer, todo esse sistema 
paulista adquiriu uma outra dimensão, uma outra força. Recuperação da Centro-Atlântica, 
que era uma das mais precárias, pela Companhia Vale do Rio Doce. Ampliação da capaci-
dade da Tereza Cristina que é especializada em carvão e a MRS Logística especializada em 
minérios. E coisas que não se pensava: lançamento de debêntures, lançamento de ações em 
bolsa. Quer dizer, tudo isso modificou bastante o quadro da gestão ferroviária e aumentou 
o número de terminais intermodais, começou-se a tentar uma inserção maior no multimodal 
e, curiosamente, quem levou o multimodal adiante no Brasil foi o caminhão. O caminhão é 
mais ágil. As empresas de transporte rodoviário foram muito mais ágeis e elas passaram 
a comandar o processo do multimodal, e a ferrovia foi meio que na esteira disso, algumas 
avançaram mais, como a ALL, outras menos, enfim, mas houve esses avanços.

Eu estou procurando aqui fazer uma abordagem bem isenta de prós e contras, obstácu-
los e avanços, porque eu acho que isso é importante para a gente formar esse quadro.

A malha ferroviária brasileira é essa. Vocês lembram que no início eu falei daquela voca-
ção ferroviária de ligar o interior ao litoral, essa vocação que vem do Século XIX: é exportar 
café, é exportar minério, é exportar algodão, e a configuração da malha rodoviária brasileira 
é essa, ela não integrou o país. Aquela linha azul que integra Bahia a Minas, ferrovia Cen-
tro-Atlântica, é uma das que tem mais baixos índices de produtividade, infraestrutura muito 
precária. Então, nem se pode pensar em integração pela ferrovia.

O que está acontecendo, agora, é que com a Ferrovia Norte-Sul e com a FERRONORTE, 
há um avanço da ferrovia para a fronteira agrícola da soja, que é importante para o país. 
Hoje, a competitividade aumentou muito, na medida em que uma boa parte do escoamento 
da soja do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, está vindo por trem. Mas nós temos o gargalo 
do porto que é um horror. Ali também é um negócio complicado.

A extensão da malha ferroviária brasileira, em 2006, era de 29 mil quilômetros; é uma 
malha operada por 11 concessionárias; é a décima maior malha ferroviária do mundo, o que 
não é muita vantagem porque o Brasil é um dos países continentais, enfim, está em décimo 
lugar, mas depois vocês vão ver que comparando com outros países a nossa situação não é 
muito boa, não.

O número de locomotivas que circulavam nas malhas era de 2.492; vagões de todos os 
tipos em tráfego eram de 121.280, sendo 62 mil vagões próprios das empresas concessio-
nárias. Transportaram 238 bilhões de toneladas-quilômetros úteis; 389 milhões de toneladas 
úteis anuais. Predominam: para minério de ferro, 66%, quer dizer, dois terços do que as fer-
rovias transportam é minério de ferro. Então, quando nós olhamos a matriz de transporte do 
país em que o rodoviário transporta 61, 62% e a ferrovia 20%, na verdade, se nós descon-
tarmos o minério de ferro, o rodoviário vai para 75 por cento. O desequilíbrio é muito maior.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – O senhor imagina em São Paulo, Sr. 
Joseph, qual é esse percentual para o estado? Qual é a matéria-prima? No Brasil, nós temos 
aí o minério de ferro. Em São Paulo o senhor imagina?

O SR. JOSEPH BARAT – Em São Paulo a carga é mais diversificada, porque você tem tipos 
de carga industrial, mas ainda continua sendo... Porque São Paulo acabou se tornando tam-
bém passagem, essa que é a verdade. Não há um número grande de origens de transporte 
ferroviário em São Paulo. Então, ela vem do Mato Grosso e vai para Santos. Quer dizer, o 
corredor Santos é um corredor praticamente, é um corredor de exportação.

O transporte de minério de ferro é basicamente feito pela Vale do Rio Doce, com duas 
ferrovias – Vitória-Minas e Carajás, e pela MRS. As duas empresas juntas são responsáveis 
por 83% das cargas ferroviárias. Os níveis de produtividade das ferrovias da Vale do Rio 
Doce são excepcionais. Eles são comparáveis às melhores ferrovias do Canadá, dos Estados 
Unidos, em termos de desempenho operacional. Os indicadores brasileiros são muito baixos 
se nós tirarmos essas duas ferrovias, principalmente as duas ferrovias da Vale do Rio Doce. 
Isso é o que nós vamos ver agora.

Aqui é uma evolução do... Esse é o panorama brasileiro. Vagões – TKU por vagão, houve 
uma melhora significativa, principalmente por causa da Vale do Rio Doce. Esses números 
são difíceis de analisar quando eles são no total; depois eu vou quebrar eles por ferrovia. 
Toneladas-quilômetros por tonelada de combustível – também houve uma melhoria de 
produtividade; tonelada-quilômetro por empregado – isto é, só a diminuição do número de 
empregados da rede ferroviária federal já permitiu que esse indicador de produtividade – 
tonelada por empregado, desse um salto enorme, a partir de 1995. E com uma extensão... 
Quer dizer, houve um aumento muito grande de TKUs numa extensão praticamente cons-
tante ou pouco menor. Então, a produtividade aí medida dessa forma também aumentou 
muito.

Aqui, infelizmente, não vai dar muito para ver porque está muito pequeno, mas eu aqui 
dividi em três grupos: o que seria a antiga, as ferrovias concedidas na antiga Rede Fer-
roviária Federal, na antiga FEPASA e no que seria a Companhia Vale do Rio Doce. E aí as 
diferenças dos indicadores são gritantes. Todos aqueles indicadores que nós vimos antes de 
tonelada-quilômetro por empregado, tonelada-quilômetro por quilômetro de linha, tonelada 
de combustível, as diferenças se tornam enormes quando se considera a antiga Rede Ferro-
viária Federal, na média, e aí está incluída MRS que eleva um pouquinho o índice, a antiga 
FEPASA e a Vale do Rio Doce.

E aí eu fiz uma comparação internacional da participação... Pena que está muito peque-
nininho para ver. Mas a participação dos diferentes modais na matriz de transporte de 
vários países e aí talvez tenha um quadro que esteja um pouco melhor, talvez seja mais 
fácil de ver. Aqui são os indicadores de desempenho. Eu peguei alguns países de tradição 
ferroviária, alguns países de maior extensão territorial. Quando chega embaixo tem Brasil, 
Brasil total, tem Brasil Rede Ferroviária Federal que inclui a FEPASA, quer dizer, são as con-
cessionárias atuais, e Brasil Vale do Rio Doce. Quando chega em Brasil Vale do Rio Doce os 
indicadores são assim extraordinários, eles dão um banho nas médias do Canadá, Estados 
Unidos etc. É claro que lá são médias do país todo, e aqui é uma, são duas ferrovias só, 

Custo Brasil nas atividades econômicas. Isso se falou muito até recentemente do problema 
do Custo Brasil.

Diante desse quadro, meados de 95, com a estabilização da moeda, com Plano Real, 
começou-se a pensar nas alternativas. Se o governo não pode investir, qual é a alternativa? 
É bem verdade que tudo isso que aconteceu aí, desmantelamento dos núcleos de planeja-
mento, falta de visão de longo prazo, era ditado por uma simples razão: o país vivia à beira 
de uma hiperinflação e as prioridades do governo era controlar a inflação, não tinha outra 
prioridade. Então, ao longo prazo ninguém queria saber dele.

E aí surgem as concessões como uma alternativa. Ou seja, a participação do capital pri-
vado nas infraestruturas, fenômeno que já vinha acontecendo na Europa e, posteriormente, 
nos Estados Unidos. Aí nós temos uma série de eventos importantes, a partir da estabiliza-
ção da economia e do Plano Real.

Primeiro, a promulgação do Decreto 5.987, que é decreto que permitiu as concessões 
de serviços públicos; aplicação da legislação federal no disposto da lei que diz... Quer dizer, 
houve uma conjugação da lei de concessão com a lei de licitações, que era importante para 
se poder promover a licitação das concessões. Esse modelo federal foi difundido por muitos 
estados, o Estado de São Paulo inclusive foi pioneiro com a sua lei de concessões. Uma lei 
também que permitiu que estradas, rodovias federais fossem transferidas para os estados, 
desde que o objeto de concessão, foi o que deu um avanço muito grande nas concessões 
do Paraná e do Rio Grande do Sul. No caso de São Paulo isso não teve muita importância 
porque o grosso do programa de privatização de rodovias foi feito na malha estadual. Pro-
mulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso foi um avanço importantíssimo. A criação 
da CID que também foi uma maneira de contornar a falta de recursos crônica do setor de 
transportes. E finalmente já no Governo Lula a promulgação da Lei 11.079, que regula as 
parcerias público-privadas.

Embora nós não tenhamos até agora nenhum exemplo significativo de parceria, as par-
cerias, na verdade, estão ocorrendo mais em pequenos projetos, pequenos investimentos, 
mas, de qualquer maneira, é uma abertura que se deu também para a participação do capi-
tal privado. O que diferencia uma parceria de uma concessão, grosso modo, é que a parceria 
é uma concessão que não dá rentabilidade plena ao concessionário, então ela é suplemen-
tada por recursos públicos, seja na implantação da infraestrutura, seja como subsídio na 
operação. Mas basicamente essa é a diferença.

Evidentemente que essas mudanças todas exigiram mudanças institucionais muito 
importantes também, como, por exemplo, a criação das agências reguladoras. Até hoje há 
uma dificuldade enorme de se entender o papel da agência reguladora. Para que elas foram 
criadas? Elas foram criadas para regular contrato de concessão. Quer dizer, elas são entes 
públicos autônomos responsáveis pela regulação de contratos de concessão. Não cabe a 
uma agência reguladora formular políticas de estado; não cabe a ela fazer o planejamento 
do setor; mas cabem, sim, regular contratos, e principalmente as relações de mercado entre 
prestadores do serviço público e consumidores.

Até hoje o entendimento da função das agências reguladoras é muito difícil, porque 
há dificuldade de entender a necessidade de independência da agência; há dificuldade de 
entender que a agência não é um cabide de emprego para fazer alianças políticas, ela tem 
que ser um órgão tecnicamente competente e ela tem uma função de mercado importante.

Talvez a explicação disso seja o passado, porque quando a maioria das infraestruturas 
dos serviços públicos foi estatizada, quer dizer, nós tivemos um período em que tudo isso 
era privado, saneamento, fornecimento de água e esgoto era privado, ferrovia, portos, 
energia elétrica; de repente, se tornou tudo estatal. O que aconteceu? Os órgãos estatais 
eram reguladores deles mesmos, não havia uma regulação da SABESP, uma regulação da 
FEPASA, uma regulação da ELETROBRAS, quer dizer, cada um regulava a si próprio e eles 
formulavam as políticas do setor, eles é que eram responsáveis por praticamente tudo que 
acontecia. Hoje é diferente. A agência faz uma intermediação entre o público e o privado, 
ela arbitra conflitos entre governo, prestador de serviço e consumidor. Só isso aí já merece-
ria uma outra palestra, porque esse assunto é um assunto complexo.

As privatizações ferroviárias começaram em 1996 e seguiram esse cronograma, onde 
foram objeto de concessão 25, praticamente 26 mil quilômetros de ferrovias. Começou com 
a ferrovia Noroeste que era a antiga Bauru-Corumbá, Centro-Atlântica, MRS, Tereza Cristina, 
enfim, até chegar na absorção, pelas concessões federais, da FEPASA, das Ferrovias Paulis-
tas, que foi posterior, foi em 98.

Transição para as concessões. Na época em que as concessões foram feitas havia alguns 
problemas e não foram poucos, não. Primeiro que as concessões, que a rede ferroviária 
federal fez – que o Governo Federal fez, ela resultou da concessão de malhas regionais 
que, na verdade, não tinham uma lógica econômica. As malhas regionais da rede ferroviária 
federal e superintendências regionais obedeciam a uma lógica administrativa e às vezes 
política. Quer dizer, tinha uma superintendência regional em Porto Alegre, uma em Curitiba, 
outra em São Paulo, outra em Belo Horizonte, mas elas não tinham uma lógica do processo 
econômico da ferrovia. E as concessões foram feitas em cima de uma lógica administrativa 
e não de uma lógica de mercado, uma lógica econômica.

O escopo das concessões ficou restrito a melhorias operacionais, modesto aumento de 
capacidade, como ocorreu com o primeiro lote de rodovias federais que foram concedidas. 
Quer dizer, não se pensou na reconstrução, na ampliação de capacidade, mas, sim, em 
pequenas melhorias. O Estado de São Paulo, no caso rodoviário, seguiu um caminho diferen-
te. Ele concedeu lotes de rodovias, inclusive prevendo a ampliação de capacidade e obras de 
grande vulto.

A perspectiva era fazendária, quer dizer, era se livrar do déficit operacional da rede ferro-
viária federal que tinha 120 mil empregados; 120 mil para mais. Então, não era uma lógica 
que estivesse inserida dentro de um planejamento de longo prazo, qual é a função da ferro-
via num novo modelo de concessão, até porque ninguém estava pensando no longo prazo, 
essa é que é a verdade.

Quem assumiu a concessão das ferrovias foram os antigos clientes das ferrovias. Esses 
antigos clientes passaram a ver na ferrovia uma unidade de custo do seu negócio e não 
uma unidade de geração de receita. Qual é a diferença disso? É porque a ferrovia, como ela 
não estava acostumada a competir, ela transporta meia-dúzia de produtos e não mais do 
que isso. Minério, carvão, cimento, produtos siderúrgicos. Então quem assumiu a concessão 
da ferrovia viu, na ferrovia, a oportunidade de reduzir os seus custos de produção de miné-
rio, de carvão, de cimento, etc., grãos e tal.

As concessões ferroviárias acabaram por limitar a atuação frente às novas concepções 
de logística, porque o que estava acontecendo no mundo era uma revolução na logística 
e no transporte, uma revolução que vinha desde os anos 70. A introdução do container foi 
uma revolução sem precedente no transporte. O transporte a granel manuseado e embarca-
do na forma de esteiras e tudo isso já estava acontecendo no mundo e o Brasil estava muito 
atrasado em relação a isso. Então, as ferrovias, quando foram concedidas, a preocupação 
dos concessionários, naquele momento, não era ampliar o escopo de operação da ferrovia; 
era se manter do jeito que ela estava, com pequenas melhorias. Claro que melhorou, bas-
tava tirar a gestão estatal extremamente burocratizada, lenta, ineficiente, e colocar uma 
gestão privada que dava uma melhoria, mas não uma melhoria capaz de tornar a ferrovia 
competitiva no mercado.

Uma coisa que prejudicou muito no início foi o fato de não considerar a FEPASA no 
âmbito das concessões federais. Quer dizer, o Estado de São Paulo ficou fora, com exceção 
da Santos-Jundiaí e a Noroeste que era pequena. Enfim, na verdade, a malha paulista que 
era a malha mais importante que dava toda acessibilidade ao mercado de São Paulo, ela 
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Isso aqui também são indicadores. Vale do Rio Doce, Rede FEPASA e outras ferrovias. 
Investimentos. Desculpe. Aqui são os investimentos que foram feitos depois das concessões. 
E até eu acho que tem isso mais... Está aqui. Está mais bem ilustrado aqui. Depois das con-
cessões, depois de 1996, e depois que o governo parou de investir, durante muito tempo, 
retomaram-se os investimentos ferroviários e aí está uma ideia de repartição desses investi-
mentos e dos volumes. Evidentemente quem mais investiu foi a Vale do Rio Doce, na Vitória-
Minas, ela investiu também muito na Centro-Atlântica e a MRS Logística também teve um 
investimento grande. Isso aí ajudou a retomar o nível de investimentos em ferrovias que era 
muito baixo.

Aqui é uma ideia de... É um quadro interessante. Eu vou passar rapidamente, porque é 
a margem operacional média, comparando Brasil e Estados Unidos. O problema do inves-
timento ferroviário aqui no Brasil é que a taxa de juro é muito alta, não há mecanismos de 
financiamento de longo prazo, o único é o BNDES, então, investir em ferrovia é perspectiva 
de 10 anos por aí, então você tem que ter mecanismos de longo prazo.

Agora só para terminar, porque eu acho que eu já falei demais, esse quadro é interessan-
te. Eu fiz essa pesquisa para esse meu livro, são todos os investimentos federais feitos em 
logística e transportes, desde 1962 até 2004, portanto, 40 anos. E são investimentos feitos 
pela administração direta do Ministério dos Transportes, Ministério da Aeronáutica, Com-
panhia Vale do Rio Doce, Petrobras e Infraero, quando todas eram estatais. Então isso era o 
investimento do estado brasileiro em logística e transporte ao longo de 40 anos.

E vocês observam uma coisa interessante: ele é crescente até meados da década de 70, 
depois começa a cair, tem um soluço ali na época do Plano Cruzado e cai verticalmente. O 
ponto mais baixo é no Governo Collor quando ele chega em torno de 0,1% do PIB. Houve 
uma recuperação no Governo Fernando Henrique, Plano Real e depois ele cai de novo; uma 
pequena recuperação no Governo Lula, pega só uma parte do primeiro mandato do Lula. 
Isso explica a degradação das infraestruturas brasileiras. Quer dizer, os mecanismos de 
financiamento público se inviabilizaram.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – De 96 para cá talvez pudesse se 
somar os investimentos das concessionárias.

O SR. JOSEPH BARAT – Estão aqui somados. Aliás, espera aí, eu acho que nesse não. É 
num outro que está. Nesse não. É só da União.

E aqui tem um... Eu fiz a divisão desse gráfico por períodos de governo, desde...

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Só para não perder a oportunidade, Sr. 
Joseph. Se as ferrovias foram cedidas, feitas as concessões, por que houve esse investimento 
então do Governo Federal a partir de 96?

O SR. JOSEPH BARAT – Mas não é só ferrovia. É tudo. É geral. Transportes em geral.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Transportes em geral?

O SR. JOSEPH BARAT – Tudo. Aí entra Infraero, investimento da Petrobrás em terminais, 
investimentos da Vale do Rio Doce. Ali entra tudo.

Quer dizer, o que acontece é o seguinte. Aquela pequena melhora que tem é devido 
basicamente à Petrobrás e Vale do Rio Doce, porque o Governo Federal propriamente prati-
camente zera.

Aqui são os investimentos, é aquele mesmo quadro dividido por períodos de governo 
– Governo João Goulart, Castello Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo até o 
primeiro mandato do Lula. O período Geisel é impressionante: foram 33... Isso aí está dólar 
constante de 2000, os dados todos estão homogeneizados em dólar constante, portanto, 
para permitir essa comparação. O Governo Geisel é impressionante: 33 bilhões no período 
Geisel, que correspondeu a 6,6 bilhões por ano, em logística e transporte. Essa é a época 
do milagre brasileiro – Médici, Geisel, ainda um pouco no Governo Figueiredo; depois já no 
Governo Sarney cai drasticamente; há uma recuperação no primeiro mandato do Fernando 
Henrique, em decorrência de Plano Real; cai no segundo mandato e cai no Governo Lula. 
Então esse é o panorama dos investimentos em infraestrutura. Eu repito, dólar constante 
do ano 2000, portanto, uma comparação homogênea entre o que se despendeu de recursos 
públicos da União em logística e transportes, em infraestruturas.

E aqui, para concluir, também esses mesmos dados divididos pelos modais. E aí é que 
vem uma surpresa interessante. Aquele amarelo ali que pega – é ferrovia – pega aqui 32% 
contra 28% das rodovias. Então pegando tudo aquilo que foi gasto, naquele período, de 
40 e poucos anos, e dividindo pelos modais, a ferrovia teve mais recurso do que a rodovia 
– federais, estou falando da União. É claro que isso aí tem uma presença muito forte da 
Companhia Vale do Rio Doce que está sendo considerado ali, mas de qualquer maneira são 
investimentos em ferrovias; quer dizer, temos que considerar pela divisão modal. Depois 
tem as rodovias, rodovias federais. O marítimo é basicamente fundo de marinha mercante, 
recursos destinados à construção naval que durante algum tempo tiveram uma certa impor-
tância. Portos é uma proporção relativamente pequena. E o resto é urbano, enquanto havia 
financiamento, havia recursos federais para o transporte urbano. E o aéreo pega os investi-
mentos da Infraero.

Justamente o que eu queria mostrar a vocês é que não é uma questão de falta de 
investimento. É uma questão de para onde esses recursos são direcionados. Eu vou dar um 
exemplo banal. Crise aérea, que eu tive oportunidade de acompanhar bem. É impressionan-
te como é que não se tem a noção de que há uma incompatibilidade visível entre oferta de 
infraestrutura e a demanda crescente de transporte aéreo. Ora, o que acontece? A Infraero 
investiu? Investiu. Investiu até razoavelmente recursos, só que investiu nos lugares errados. 
Quer dizer, ela está investindo no Aeroporto de Macapá, de Vitória, de Ilhéus e não investe 
em Congonhas e em Cumbica. Entendeu? Então, o problema não é de recurso. O problema 
é de prioridades. Onde está a pressão maior da demanda, onde você deve atender com a 
infraestrutura.

Eu acho que eu poderia dar uma parada por aqui. Eu não sei se eu atendi ao requisito 
aqui do nobre Deputado Camarinha, não sei se era isso que ele esperava, mas eu acho que 
é a contribuição que eu poderia dar para que a gente entenda melhor essa questão do 
transporte ferroviário.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Nós queremos agradecer, Sr. Joseph, 
a grandiosa apresentação de vossa senhoria. Aliás, numa especialização geral de transporte, 
não só ferroviário, mas o senhor demonstrou um conhecimento amplo na questão de trans-
portes e, com certeza, colabora de um modo amplo do que significa as ferrovias e o trans-
porte do país, para nós partirmos para um trabalho aqui no Estado de São Paulo.

Eu gostaria de passar a palavra para os deputados que tenham interesse em algumas 
dúvidas ou algumas ponderações com relação à apresentação do Sr. Joseph Barat.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Sr. Presidente, senhores deputados.
Inicio parabenizando o Sr. Joseph Barat pela palestra, pelas informações que foram bas-

tante importantes. E quero crer que isso vai nos ajudar muito na elaboração do relatório 
final.

A pergunta que eu faria é qual a impressão que o senhor tem em relação ao futuro da 
ferrovia no Brasil, em especial, no Estado de São Paulo? O senhor acredita que com os avan-

mas de qualquer maneira dá uma comparação. Quando chega na Rede Ferroviária Federal 
os indicadores são baixíssimos. Pelas colunas tem toneladas-quilômetros úteis, quer dizer, 
o volume de transporte; vocês veem que o volume de transporte das ferrovias americanas 
é de dois trilhões e trezentos; o da Rússia, que é o segundo, é um trilhão e quatrocentos; 
Canadá, 357 bilhões. Então o Brasil está numa situação um pouco abaixo do Canadá e 
acima dos países europeus, obviamente, porque nós estamos falando de tonelada-quilôme-
tro, estamos falando de peso e distância, e está abaixo da Índia. A Índia tem uma utilização 
mais intensiva do ferroviário.

Depois nós temos extensão em quilômetros, extensão das malhas. Os Estados Unidos 
têm 230 mil quilômetros de estradas de ferro principais; não estão considerados aí os 
ramais; a Índia tem 61 mil quilômetros; o Brasil tem 28 mil.

Aí empregados, obviamente na Rússia a quantidade de empregados é brutal, porque 
ainda é herança do regime comunista, da presença do Estado. Você vê os americanos com 
19 mil funcionários, aliás, desculpem, 194 mil funcionários movimentam dois trilhões e 
trezentos; a Rússia com um milhão e duzentos mil funcionários transporta a metade. Quer 
dizer, isso dá uma disparidade de níveis de produtividade impressionante. A Rússia é estatal. 
As européias são estatais também e a gente percebe essa distorção nas européias – França, 
Alemanha, que têm essa tradição da operação ferroviária estatal.

A tonelada-quilômetro, por quilômetro, é um indicador de produtividade interessante 
porque ele dá uma ideia de densidade de carga, quer dizer, quantas toneladas-quilômetros 
você transporta num quilômetro.

O SR. – (Fora do microfone) A Índia tem mais funcionários.

O SR. JOSEPH BARAT – A Índia tem mais. A Índia também... É verdade, eu esqueci de 
mencionar isso, mas a Índia é subemprego mesmo, o cara, como funcionário, o sujeito está 
varrendo o chão, enfim.

Tonelada-quilômetro por quilômetro, a produtividade muito alta da Rússia porque na 
Rússia, até praticamente a derrocada da União Soviética, o transporte ferroviário era prati-
camente monopolista, ele tinha monopólio do transporte, então tudo era transportado por 
ferrovia; e, hoje, o transporte ferroviário na Rússia continua importante, com grande den-
sidade de carga, porém, o grande competidor do transporte ferroviário não é o caminhão; 
o grande competidor é o duto. E, na Rússia, o duto já está desviando carga do transporte 
ferroviário, principalmente os granéis líquidos, os granéis, minérios em grânulo, enfim, tudo 
isso já está sendo escoado por duto e esse é o grande desafio da ferrovia. Não é ela compe-
tir só com caminhão, principalmente em países de grande extensão territorial, que é o caso 
da Rússia, China, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Austrália. É uma coisa que em geral as 
pessoas não ficam muito atentas, acham que o competidor é o caminhão, mas o caminhão 
é muito mais fácil ele se complementar com a ferrovia do que ele só competir diretamente. 
O duto, não. O duto compete, porque ele é mais econômico, ele é mais ágil no transporte da 
carga.

Aqui tem um quadro um pouco mais atualizado: 2007. Estados Unidos. Aliás, aqui é que, 
no anterior, aqui é que é considerado só ferrovias de classe A, classe 1, são 153 mil quilô-
metros de ferrovias, dois bilhões e meio de TKUs; a Rússia é quase dois bilhões; a China que 
não estava no quadro anterior entra aqui com dois trilhões de TKUs ano e produtividade 
muito alta por vagão, na China, na Rússia, no Canadá. Aqui eu estou comparando países, 
com exceção da Alemanha e França, países de grande extensão territorial, onde a ferrovia 
deve ter um papel mais importante.

TKU por empregado. A produtividade mais alta nos Estados Unidos; depois no Canadá. 
Agora, quando você considera a Vale do Rio Doce e a MRS, quer dizer, Carajás, Vitória-Minas 
e MRS, a produtividade por empregado é altíssima, são ferrovias especializadas, que é o 
futuro da ferrovia – o futuro da ferrovia é a especialização. E também TKU/ano, vocês veem 
que as ferrovias da Vale do Rio Doce e MRS têm um volume muito elevado.

Por que eu digo que o futuro das ferrovias é a especialização? Pelo seguinte. Aquela 
ferrovia – e você conhece isso melhor que eu, você sabe bem como é essa história, aquela 
ferrovia das pequenas encomendas, das pequenas cargas, isso acabou. Isso é de Século XIX 
para início de Século XX. A ferrovia, hoje, é um transporte que opera linhas-tronco de alta 
eficiência no transporte multimodal e com grande densidade de carga a longas distâncias. 
Então esse é o futuro da ferrovia. Eu vou dar dois exemplos interessantes e não são tão 
novos assim, isso vem dos anos 70, de 70 para 80.

O que revolucionou o transporte e a logística no mundo? Foi a invenção do container. 
Essa coisa que a gente olha hoje e acha banal foi uma invenção extraordinária, porque 
depois do container tudo mudou. Então vamos imaginar o seguinte. Uma empresa japonesa 
de produtos eletrônicos vai expedir uma carga para a Europa, o destino dela é o interior da 
França. O que ela faz? Ela enche um container de produtos eletrônicos, todo procedimento 
aduaneiro é feito dentro da fábrica, o container é lacrado, liberado, entra numa plataforma 
de um trem e vai para o Porto de Yokohama. Lá esse container é embarcado num navio, 
porta-container, hoje nós temos navios que levam até seis mil, oito mil containeres, é uma 
coisa extraordinária, ele atravessa o Pacífico, desembarca esse container no Porto de Los 
Angeles ou de São Francisco, esse container é colocado num trem “double decker” de dois 
andares de containeres, atravessa os Estados Unidos, vai para o Porto de Baltimore e dali 
ele é embarcado para o “avery”, no “avery” ele é desembarcado, entra num trem e vai 
até a fábrica, que vai receber esse produto. Então esse é o transporte. Essa é a logística do 
mundo de hoje, do mundo globalizado. Como hoje, com a globalização, tudo que é produzi-
do, as partes são compostas num determinado local, mas cada parte é produzida num local 
diferente do mundo, então a logística e o transporte ganharam um peso muito grande.

Qual é o papel da ferrovia aí? A ferrovia foi aquela que pegou o container em Los Ange-
les e levou ele para Baltimore, naquele trem de dois andares, tiveram que adaptar os túneis 
para poder operar esse trem e esse é o papel da ferrovia. Aí você olha o trem não está o 
nome da ferrovia, está o nome da “silan” que é a responsável pelo navio porta-container e 
que se tornou a responsável pelo transporte desse container desde a fábrica do Japão até a 
da França. Esse é um operador multimodal, é o nome dele que está ali, é um conhecimento 
único de embarque, a responsabilidade é dele e a ferrovia aloca sua linha ou seus vagões 
para esse comprador. Então vocês veem como a coisa muda e mudou radicalmente.

Nós aqui por uma série de razões históricas que eu comentei antes e institucionais, 
enfim, nós não conseguimos acompanhar esse movimento na velocidade que é exigida. Por 
quê? Porque o Brasil não tem também outro destino, o Brasil cada vez vai se integrar mais 
à economia mundial. Não tem como fugir disso. Agora, como ele vai se integrar? De uma 
forma mais competitiva? Reduzindo o Custo Brasil? Tornando a ferrovia mais eficiente? 
Qual vai ser o papel dessa ferrovia no futuro? É isso que está em discussão.

Quer dizer, uma ferrovia que traz soja do Mato Grosso para Santos, ela vem num trem 
unitário lá do interior de Mato Grosso. A FERRONORTE está com quantos quilômetros? 
Perto de 300. Ela traz... Esse trem unitário vem a uma velocidade de 80 quilômetros por 
hora, que é uma boa velocidade para um trem de grãos, quando ela atravessa a ponte e 
entra em São Paulo, acabou – a velocidade cai para 40 quilômetros, por causa das condi-
ções da linha, da infraestrutura. E quando ela chega na porta do Porto de Santos, o porto é 
tão desorganizado que ela tem que ficar esperando lá. Então o desempenho dela vai caindo 
até chegar no momento decisivo que é o embarque. É isso que não pode acontecer com 
uma ferrovia. Ou ela cumpre o seu papel com eficiência de ponta a ponta, ou ela não tem 
condições de competir.
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Então, o que eu diria é o seguinte. Há um contrato de concessão? Há uma exigência de 
investimentos? Há exigência de ampliação? Isso tem que ser cumprido. E aí é que a coisa 
pega. Está certo?

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Deputado Davi Zaia.

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Embora não tenha acompanhado toda a exposição, vi aqui ao 
final. Nessa perspectiva que o senhor coloca, o senhor acha que existe alguma possibilida-
de, alguma perspectiva de – vamos chamar assim – de algumas ferrovias, aqui do Estado 
de São Paulo, principalmente, regionais e voltado para transporte de passageiros, existe a 
possibilidade de isso conviver com o transporte de cargas? Tem alguma possibilidade disso? 
Alguma viabilidade da existência de a gente voltar a ter algum transporte ferroviário nessa 
área? Ou papel. Existe um papel para a ferrovia ainda nessa perspectiva?

O SR. JOSEPH BARAT – Infelizmente, o tempo da ferrovia de passageiros ele passou 
também, mas isso não impede que, da mesma forma que a ferrovia tem que se especializar 
no transporte de carga, ela tem que se especializar no transporte de passageiros também. 
Então é uma outra concepção. Quer dizer, não é mais aquela concepção do passado em 
que a ferrovia parava em cada estação, ou atingia cada núcleo populacional para oferecer 
o transporte, mas é uma ferrovia que, por exemplo, tem que desempenhar um papel impor-
tante no transporte ou de alta velocidade ou num transporte preferencial regional, e nisso 
eu vejo que a ferrovia tem um grande futuro, como ela tem em muitos países mais desen-
volvidos.

Por exemplo, tem que haver uma ligação ferroviária entre o centro de São Paulo e o 
Aeroporto de Guarulhos ou o Aeroporto de Viracopos, em Campinas. Isso é uma condição 
básica para o transporte em geral. Está certo? Então essa ferrovia de passageiros ela tem 
uma lógica, ela tem uma lógica econômica, ela tem um papel a desempenhar. Está certo?

Da mesma forma que se... Vamos esquecer um pouco do trem-bala que já está em pauta 
há 20 anos e vira e mexe ele aparece, que por sinal é muito interessante. Mas vamos imagi-
nar o seguinte. Que entre São Paulo e Rio de Janeiro ou entre Campinas, São Paulo e Rio de 
Janeiro houvesse uma infraestrutura ferroviária de boa qualidade, oferecendo segurança, e 
que permitisse tanto a circulação de trens de carga quanto de trens de passageiros, que é o 
que acontece na Europa, por exemplo, e nos Estados Unidos. Esse trem de passageiros teria 
uma razão de existir. Ele poderia funcionar, não com a frequência de uma ponte aérea, mas 
com uma frequência que oferecesse alternativas para o usuário.

Eu chamo a atenção para uma coisa interessante. A Europa – França, Alemanha, Itália, 
um pouco a Espanha, eles tinham sempre uma tradição ferroviária muito forte, qualidade 
da infraestrutura muito boa, então onde circulava um trem de cargas, circulava um trem de 
passageiros também. De duas décadas para cá eles optaram pelo sistema do trem de alta 
velocidade, começou na França e depois foi se estendendo; são ligações rápidas e essas são 
exclusivas do trem de alta velocidade. Muito bem.

Os americanos agora é que estão começando a pensar no trem de alta velocidade. E 
estão pensando por uma outra razão: por causa do congestionamento do espaço aéreo. 
Então os americanos chegaram à conclusão de que é mais interessante ter um trem de alta 
velocidade entre Boston, Nova York, Filadélfia, Washington, Baltimore, do que ter aquele 
congestionamento no espaço aéreo. Então vale a pena investir num trem de alta velocidade, 
para isso. Mas o que os americanos têm, na verdade? Eles têm o Amtrak que circula a 120 
quilômetros por hora, que é um excelente trem; você não tem velocidades muito superiores 
a isso, e o sistema de carga não foi afetado por isso. Então você tem uma convivência. O 
que o Amtrak faz? Ele faz exatamente a ligação Boston, Nova York, Filadélfia, e faz do jeito 
que os americanos fazem há 50 anos e faz bem.

O que eu quero dizer é o seguinte. As opções elas dependem do momento em que você 
está vivendo. Quer dizer, é importante o papel do trem de passageiros? É. Não mais aquele 
trem de passageiros do passado. É um outro trem, é uma outra especialização, é uma outra 
distância inclusive. E ele cabe para essas soluções. Agora, o que não pode é você deixar 
ao total abandono e, de repente, ah! nós vamos sair do zero agora e vamos partir para o 
trem de 300 quilômetros por hora; é oito ou 80. Não é assim. É isso que falta muitas vezes 
ao país, é a continuidade de planejamento, é você ir superando um estágio por outro mais 
gradualmente.

Não sei se eu te respondi.

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Está ótimo. É isso mesmo que a gente tem imaginado e o 
senhor coloca até uma questão que é importante que é a continuidade, porque aqui onde 
se fala, no trecho que fala do trem-bala que é Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, nós já 
tivemos vários projetos ou de trem-bala ou de outros trens. Aqui nós já tivemos a possibili-
dade do trem bandeirante, vários projetos aqui também do estado sobre isso, e a dificulda-
de é que nenhum sai do papel, porque toda hora alguém tem um projeto novo, melhor, mais 
eficiente e aí depois aquele também não acontece e o que poderia ter acontecido também 
ficou esperando porque tinha um melhor. Então eu acho que a colocação do senhor é perfei-
ta. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Sr. Joseph, eu também gostaria de 
fazer algumas perguntas.

Nós estamos assistindo nos dias de hoje um congestionamento gigantesco, sobretudo 
aqui na Região Metropolitana, São Paulo, marginais, um tráfego intenso de caminhões, caos, 
etc. Nós temos, por exemplo, caminhões que saem dos lugares mais longes aqui da capital, 
como, por exemplo, Panorama, que é onde nós temos esse trecho com ferrovias. Então você 
pega um caminhão que vem de Panorama, vem servindo pequenas empresas, indústrias, 
etc., passando por Marília e diversas outras regiões. O senhor disse das ferrovias especiali-
zadas. Eu imagino que seria, por exemplo, um vagão, uma locomotiva que sairia pela parte 
da manhã, passaria recolhendo essas demandas, e entregaria aqui em São Paulo. Seria mais 
ou menos um trem homogêneo nesse sentido, para a gente poder atender a essa demanda 
ou o senhor acha inviável isso? Qual é a visão do senhor a respeito, por exemplo, do esco-
amento dessa produção que é de longa distância? Porque o senhor disse que suportaria e 
que seria viável o transporte ferroviário, desde que de longa distância, e desde que aten-
deria a uma certa demanda. E eu vejo que há, se você vier – não sei a questão de tempo, 
mas vier recolhendo toda essa demanda que vem desde os rincões, os lugares mais longe 
aqui da capital, são grandes extensões, imagino que possa haver, por exemplo, passando 
por Marília que tem uma indústria alimentícia potente em alta produção e que é um recla-
me, até inclusive já tive oportunidade de conversar com o setor, eles reclamaram que não 
há essa alternativa e que eles acabam tendo uma única possibilidade que é o transporte 
rodoviário. Então, esse transporte ferroviário especializado é mais ou menos nesse contexto 
que o senhor coloca ou ficaria longe, por exemplo, o interior? Não serviria ao interior, só aos 
grandes centros por conta da demanda?

Até porque, pela oportunidade, para encerrar a pergunta, nós ouvimos a ANTT e nos 
contratos de concessões a obrigação da concessionária é atingir um “x” número de trans-
portes de cargas. Ou seja, se atingido esse “x” número, a concessionária não tem obrigação 
nenhuma de buscar uma carga num outro determinado ponto que esteja longe, porque já 
atingiu esse “x” número obrigatoriamente contratado dentro dessa cláusula contratual. De 
modo que até o gerente da ANTT estuda, revê esse critério de transporte, aliás, de atendi-
mento de metas distribuindo metas regionais, porque você acaba prejudicando outros pon-

ços que nós estamos tendo nas rodovias seria possível, a partir já pensar em investimentos 
na ferrovia?

O SR. JOSEPH BARAT – Olha, eu acho que apesar de tudo e apesar das dificuldades e dos 
grandes obstáculos, eu acho que o futuro da ferrovia mais ou menos já está se delineando. 
Do ponto de vista do país, como um todo, o que está acontecendo? Alguns investimentos 
estão sendo direcionados para a ideia de que a ferrovia deva operar corredores de longa 
distância, voltados para a exportação de grandes massas de produtos e contribuindo para a 
redução da logística da exportação e, portanto, tornando o país mais competitivo.

Eu acho que já há uma visão de que isso é importante. No caso de São Paulo, São Paulo 
acabou se tornando uma passagem por causa do escoamento pelo Porto de Santos. Então a 
ferrovia vai ter um papel em São Paulo diferente do que ela teve no passado. São Paulo foi 
um estado privilegiado e não é por mera coincidência que a malha ferroviária de São Paulo 
foi a mais densa e a mais abrangente.

Toda a expansão ferroviária em São Paulo se deu por uma razão muito interessante: há 
uma barreira muito forte, que é a Serra do Mar, mas, uma vez vencida essa barreira, o que 
se encontra acima é uma planície, planície que vai até o Triângulo Mineiro, sul de Goiás, sul 
de Mato Grosso, noroeste do Paraná. E foi dessa forma que se consolidou a malha ferro-
viária de São Paulo e foi isso que permitiu a São Paulo ter a liderança econômica do país, 
porque a economia de São Paulo transcendeu o limite do estado e se espalhou pelo sul de 
Minas, Triângulo Mineiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná.

A economia do café foi muito forte e muito transformadora, então as ferrovias tiveram 
esse papel importantíssimo de ser o suporte dessa economia e permitiram o início inclusive 
da transição para a era industrial.

O que acontece, pelas razões que eu expus anteriormente, é que com a industrialização 
do país, elas perderam essa função ou essa função se tornou menos relevante. O que vai 
acontecer agora? O futuro está no multimodal, o futuro está na ferrovia especializada, no 
trem unitário, na composição homogênea, no transporte de grãos, no transporte de contai-
neres. Aí é que a ferrovia tem que entrar.

É inacreditável quando a gente passa pela Via Dutra, vê aquela quantidade de cami-
nhões ligando os dois maiores centros econômicos do país e a ferrovia totalmente ociosa. 
Quer dizer, como é que a ferrovia não tem esse papel importantíssimo de transportar carga 
entre os dois maiores centros consumidores e produtores do país. Isso dá uma ideia da falta 
de perspectiva que se teve até pouco tempo em relação à ferrovia. Agora, não é o trem-bala 
que vai resolver isso. O que importa, nesse momento, é um trem de carga eficiente. Quer 
dizer, um trem que ligasse São Paulo ao Rio numa velocidade de 80, 100, 90 quilômetros 
seria uma coisa extraordinária, do ponto de vista da logística do país. Então nós temos 
esses problemas todos com os caminhões, temos a deterioração contínua do pavimento da 
estrada, problema de segurança, de assalto a caminhões, quando o trem poderia exercer 
esse papel.

Eu estou dando esse exemplo por quê? Porque essa seria uma ferrovia especializada em 
containeres. Campinas, São Paulo, Santos é uma ferrovia especializada em carga industrial 
também; o Vale do Paraíba, São José dos Campos. Nós temos que pensar que daqui a 20 
anos nós não vamos falar mais de Região Metropolitana de São Paulo, nós vamos falar 
de uma macro metrópole que pega São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, Baixada 
Santista. Essa é a complexidade urbana que São Paulo vai ter. Então, o papel da ferrovia é 
importante, seja transportando grãos, seja transportando containeres, mas ela tem que ser 
uma ferrovia voltada para o tempo moderno.

Os portos, na medida em que se tornem mais competitivos entre si, vão precisar das 
ferrovias. Por exemplo, o que está acontecendo na Europa já de algum tempo? Você tem 
portos gigantescos e super eficientes praticamente um ao lado do outro. Você tem o Lavre, 
Antuérpia, Amsterdam, Bremen, Hamburgo. Todos ali, um ao lado do outro. Como é que eles 
competem entre si? Eles põem trens, o trem é bancado pelo porto para ir buscar carga lá 
na Polônia, na Rússia, na Romênia. O escoamento de grãos é disputado por esses portos 
com trens que eles colocam para trazer a carga para eles. Então esse entrosamento entre a 
ferrovia e o porto é vital para o futuro da ferrovia. O ideal até é se a gente tivesse uma con-
cessão, um concessionário que fosse do porto e da ferrovia, porque ele aproveitaria melhor 
até as vantagens desse escoamento.

Mas, enfim, eu acho que tem um futuro. O futuro é essa especialização. Nós temos vários 
exemplos no mundo de que as ferrovias estão se transformando. Elas têm outros com-
petidores. Você vê na União Europeia o caminhão desbancou em grande parte a ferrovia, 
mesmo em países de tradição ferroviária, mas, por outro lado, as ferrovias adquiriram uma 
outra configuração. E elas estão batalhando por esse novo mercado. Os dutos são grandes 
competidores; se você coloca um duto ao lado de uma ferrovia, ele mata a ferrovia.

Então tudo isso tem que ser muito pensado num planejamento que não é só ferroviário. 
É um planejamento mais abrangente, mais integrado, que se nós formos até um pouco mais 
longe é o planejamento, é a integração da matriz de transportes com a matriz energética. É 
inadmissível o Brasil ser dependente de petróleo como ele é. O fato é que se 60%, 62% da 
carga é transportada por caminhões, é consumo de derivado de petróleo, consumo de die-
sel, quando você pode ter um consumo muito mais racionalizado na ferrovia; mesmo uma 
ferrovia a diesel é mais racional do que centenas de caminhões. E na cabotagem. Então, 
esse planejamento integrado é que teria que ser pensado para o país. E São Paulo teria que 
pensar, sobretudo, nessa influência que São Paulo tem regional, que é muito vasta, como 
catalisador de cargas para escoamento em Santos e em São Sebastião.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Uma última pergunta, Presidente. Qual a opinião 
do senhor sobre as concessionárias da ferrovia, em especial a América Latina Logística? O 
senhor tem alguma opinião?

 
O SR. JOSEPH BARAT – Olha, vamos examinar em três estágios.
O primeiro estágio, como eu te disse, foi do interesse que grandes empresas, grandes 

conglomerados, tiveram na ferrovia porque era a ferrovia que transportava os seus produ-
tos. Ferrovia transportava meia-dúzia de produtos, uma dúzia, no máximo, e aqueles que 
tinham os seus produtos transportados se interessaram pela ferrovia. Como eu disse, era 
transformar a ferrovia num centro de custo do negócio principal. Muito bem.

Num segundo estágio, o que aconteceu? Os concessionários perceberam que pegaram 
um abacaxi na mão também. Os traçados são deficientes; o estado da via permanente 
deteriorado; sinalização deteriorada; material rodante em grande parte desativado, vagões 
e locomotivas. Então eles pegaram um abacaxi também. Fizeram melhoras? Fizeram. Houve 
melhoras, houve investimentos, eu mostrei ali que houve uma quantidade razoável, um 
montante razoável de investimentos, porém, elas não se interessaram muito em inserir a 
ferrovia no mercado competitivo do transporte. Elas ficaram presas àquilo que a rede ferro-
viária já transportava. Então isso é um problema.

Finalmente, o que está acontecendo hoje? Algumas ferrovias estão se dando conta da 
necessidade de diversificar cargas, de entrar mais pesadamente no mercado de containeres, 
no mercado de escoamento de safras, de grãos, etc. Os investimentos são muito pesados. O 
Brasil, infelizmente, não dispõe de mecanismos de financiamento de longo prazo. Ou você 
recorre ao BNDES ou não tem a quem recorrer. Então, acho que consideradas as dificulda-
des, o tempo já passou e já é o momento de se exigir dessas concessionárias o cumprimen-
to de compromissos estabelecidos em contrato de concessão.
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O SR. JOSEPH BARAT – Deputado, eu acho que essa sua colocação agora ela é impor-
tante, porque ela nos abre um caminho. Eu acho que o importante no relatório a CPI é abrir 
um caminho e eu acho que V. Exa. fez isso bem agora, chamando a atenção do seguinte. O 
modelo estatal se inviabilizou. Ele se inviabilizou numa cultura muito arcaica, fechada em si 
mesma, que nunca correu atrás do cliente, nunca potencializou as suas possibilidades dian-
te do mercado. A concessão, ou seja, a exploração do serviço por empresas privadas leva 
para um outro lado. Claro, interesse privado em viabilizar econômica e financeiramente o 
seu negócio. Muito bem.

Se nós temos questões graves de infraestrutura e dificuldade para investimento, não é 
o retorno ao estatal que vai resolver isso, até porque os investimentos públicos, como nós 
vimos, declinaram bastante; o Brasil não está com essa capacidade toda de investir com 
recursos orçamentários, com recursos públicos. Eu acho que o caminho que poderia ser 
encontrado é o caminho do meio, o caminho de uma cooperação, de uma parceria.

Agora, essas parcerias têm que ser muito bem concebidas. Por quê? Porque a parceria, 
como eu disse, é uma concessão onde o concessionário não consegue se remunerar. Então, 
como é que se pode fazer a parceria? O governo pode bancar uma parte do investimento? 
O setor privado banca outra? As entidades internacionais de crédito, tipo, Banco Mundial, 
Banco Interamericano, gostam hoje de um ambiente como esse, porque ele é um ambiente 
que dá segurança para os financiamentos; o BNDES gosta disso também. Então, eu acho 
que essa é uma parceria que envolve Governo do Estado, empresas concessionárias, BNDES, 
instituições internacionais – Banco Mundial e Banco Interamericano.

E uma coisa que pelo menos algum tempo atrás o BNDES estava muito preocupado é 
com a cadeia produtiva do setor ferroviário, porque não é só o trem e o vagão transportan-
do alguma coisa; é uma indústria que existe no país de locomotivas, de vagões, de equipa-
mentos de sinalização, de equipamentos eletrônicos. Essa cadeia produtiva corre o risco de 
desaparecer. Então é uma cadeia produtiva tão importante como é a da indústria aeronáuti-
ca, por exemplo. O Brasil já exportou material ferroviário até para os Estados Unidos. Então 
é uma indústria que merece ter; ela entra também nesse conjunto de preocupações.

Eu acho o seguinte, resumindo. É importante para o Estado de São Paulo definir uma 
política ferroviária. A política ferroviária tem vários componentes – um componente estatal, 
um componente privado e um componente de uma cadeia produtiva industrial. Ela exige a 
formulação de projetos consistentes que possam merecer a atenção de um BNDES, de um 
Banco Mundial, de um Banco Interamericano. Isso é importante.

O que eu estou dizendo aqui – sei lá, talvez seja muito óbvio, mas eu acho que é isso 
que a gente tem que buscar. Quer dizer, não há soluções radicais nisso. Ah! Não está dando 
certo a privatização, então vamos voltar para a empresa estatal. Não é isso.

Agora, eu vou chamar a atenção para um aspecto que eu tenho escrito muito sobre isso, 
que é a questão da regulação: segurança jurídica. Quer dizer, o Brasil aos poucos está come-
çando a ser respeitado porque respeita contratos, mas a gente sabe que nem sempre foi 
assim e que há muita oscilação nisso. Alguns exemplos aí que inclusive assustam os inves-
tidores. Por exemplo, o caso do Paraná, um caso clássico de dizer para o investidor: não 
venha investir aqui. Está certo? Por que a regulação é importante? Porque ela vai definir as 
regras das concessões; as concessões, no caso, são federais, mas não importa, a regulação 
federal tem que ser muito bem conduzida, tem que dar muita segurança ao investimento e 
aos investidores e, sobretudo, ela tem que ser capaz de fazer esse meio de campo complexo 
entre os interesses que estão envolvidos aí. Está certo?

Então eu acho que esse é um caminho que pode ser indicado também pela CPI. Eviden-
temente que a CPI está com outras preocupações, mais concretas, mais imediatas, mas eu 
acho que isso faz parte da perspectiva que a gente tem que abrir para o futuro. Nesse sen-
tido, a sua colocação eu acho que ela é importante para abrir esse caminho. O que nós que-
remos? Queremos voltar à FEPASA, estatizar o sistema todo? Queremos deixar correr frouxa 
a concessão? Não! Nem uma coisa nem outra. O que nós queremos é uma concessão bem 
regulada; compromissos contratuais cumpridos; metas bem estabelecidas e consistentes; 
um apoio e uma cooperação entre as partes para que se consiga recursos, inclusive recursos 
no exterior também para isso. Então isso tudo é um trabalho que tem que ter uma base, um 
embasamento político muito consistente. E esse é o papel dos senhores deputados.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Por fim, Sr. Joseph, nós ouviremos 
ainda aqui, acredito que em breve, os concessionários, tanto a MRS quanto a ALL. E o 
senhor como um dos maiores especialistas do Brasil em transportes, quais seriam duas per-
guntas que o senhor faria ao presidente da ALL e da MRS?

O SR. JOSEPH BARAT – O da ALL eu diria que ele já está fazendo isso, mas de qualquer 
maneira eu acho que pode fazer mais. O seguinte: Por que as ferrovias não entram pesada-
mente no mercado de transportes, na logística e no transporte de containeres? Por que elas 
não se modernizam perante os consumidores, no sentido de oferecer serviços mais integra-
dos com o caminhão, o navio, o trem, a navegação de cabotagem, etc.?

Uma pergunta. Você quer mais uma? A pergunta, talvez a segunda pergunta seja a 
seguinte – e é uma pergunta, digamos assim, honesta como pergunta e que precisa de uma 
resposta honesta: Quais são as dificuldades estruturais que a ferrovia tem hoje para poder 
desenvolver maior velocidade, melhor atendimento, etc.?

Muito bem. Se essas dificuldades estão identificadas, que tipo de cooperação pode exis-
tir entre o poder público e as concessionárias para vencer esses gargalos e tornar a ferrovia 
efetivamente mais moderna? Essa pergunta eu plagiei de você, mas tudo bem, mas eu acho 
que é isso mesmo. É o caminho. Eu acho que é uma pergunta importante. Por quê? Eles 
receberam, na verdade, como concessão, uma sucata, sucata de linha, de via permanente, 
sucata de material de sinalização, de trens, de locomotivas. Não tenho dúvida quanto a 
isso, mas já se passaram 10 anos. Onde estão essas dificuldades? Como é que elas podem 
ser vencidas? Que tipo de medida governamental é necessário para ajudar a romper esse 
impasse? Em que o governo pode ajudar? Mas, em compensação, quais são os compro-
missos que vocês passam a ter quando o governo propõe uma parceria? Isso tem que ficar 
muito bem definido e muito claro. Está certo?

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Eu também, Sr. Joseph, me dou por 
satisfeito.

Quero agradecer muitíssimo a presença de V. Sa. aqui, ter aceitado o convite, colaborar 
com o Estado de São Paulo, colaborar com esta comissão, para que nós possamos, de fato, 
no diapasão da palestra de V. Exa., não deixar que a concessão corra frouxa e nem partir 
para o radicalismo. Nós queremos, de fato, trazer uma resposta para a população.

O SR. JOSEPH BARAT – Exatamente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – O desmanche do imobiliário, o des-
manche do transporte de passageiros, o desmanche do transporte de cargas. Enfim, é bus-
car uma alternativa para que realmente, de fato, o transporte ferroviário possa, dentro do 
seu contexto, trazer uma utilização eficaz para o nosso Estado de São Paulo. Então eu quero 
agradecer muito em nome desta CPI – Deputado Mauro Bragato, Deputado Davi Zaia, a 
colaboração de vossa senhoria. Gostaríamos muito que o senhor acompanhasse até o final 
esta CPI, ela é transmitida pela TV Assembleia, pela internet, toda terça-feira, às 11 horas da 
manhã, no sentido de V. Exa., como um estudioso, um especialista no segmento, até poder 
nos orientar a respeito desse importante trabalho, que eu não tenho nenhuma dúvida que 

tos do estado, porque, de fato, a iniciativa privada visa à questão econômica, não tem, não 
vejo até em outras pessoas que foram ouvidas aqui nenhuma preocupação com o desen-
volvimento econômico, escoamento de produção. O que nos parece é que há uma preocu-
pação, pela parte da iniciativa privada, financeira apenas. Não tem nenhuma preocupação 
de trazer uma solução para o escoamento da produção que venha do interior de São Paulo, 
por menor que seja. Eu sei que às vezes é até inviável por conta de uma pequena produção, 
mas que pudesse ter pelo menos um vagão que sai de manhã ou à noite, e daí por diante. 
Então, queria saber a visão do senhor a respeito desses temas aqui expostos por mim.

O SR. JOSEPH BARAT – Deputado, eu acho o seguinte. Não vejo, em princípio, nenhuma 
incompatibilidade nisso. Quer dizer, o importante, por exemplo, se a indústria de produtos 
alimentícios ela escoa a produção num container, o trem passando por ali e pegando aquele 
container é um processo muito rápido e de alta eficiência, então não há incompatibilidade 
nenhuma.

Quando a gente fala no trem unitário, é um trem que especializou num determinado 
tipo de carga. Ou ele vem carregado de soja do Mato Grosso ou ele vem com containeres 
que ele pode, inclusive, pegar no meio do caminho. Isso eu não vejo nenhum problema aí. 
O importante é que haja compromisso, e o compromisso tem que ser contratual, para que a 
operadora, concessionária, cumpra o que está estabelecido.

Agora, eu queria falar algumas coisas que eu acho importantes no caso de São Paulo. 
Quando nós passamos pelas marginais, fica óbvio que as duas marginais de São Paulo são 
o escoadouro de todo tráfego destinado ao Porto de Santos, do interior para o Porto de 
Santos, todo o tráfego que vem do sul do país e do Mercosul para o sudeste; e todo tráfego 
regional de carga de toda região em torno de São Paulo. Isso é um absurdo completo. Quer 
dizer, o que se desperdiça de combustível, de tempo, de perda de produtividade humana 
nisso é um absurdo. Então, uma das maiores prioridades que o Estado de São Paulo deveria 
ter e já está no papel há uns 40 anos, é o anel ferroviário de São Paulo. É você permitir que 
a ferrovia desempenhe efetivamente o papel de cruzar a Região Metropolitana e atingir o 
Porto de Santos ou de cruzar no sentido sul, sudeste.

Por que eu digo isso? Porque a configuração da ferrovia é do final do Século XIX. A Cida-
de de São Paulo, em 1870, tinha 30 mil habitantes; era uma vila. Na virada do século tinha 
100 mil habitantes. Então a ferrovia passava por lugares que depois foram urbanizados, 
basta hoje a gente passar aí pela Mooca, pelo Brás, que vai ver que o trilho do trem está 
ali, a cidade circula, a ferrovia já não tem mais essa maleabilidade, as indústrias saíram de 
lá. Ela parava na porta das fábricas. Então isso tem que ter uma reconfiguração. Hoje você 
tem a disputa do trem de passageiro com o trem de carga, que é um problema muito sério, 
porque o trem de passageiro acabou tendo uma importância muito maior e ele precisa pas-
sar. Então esses conflitos todos seriam resolvidos com um anel ferroviário que permitisse a 
passagem do trem, sem comprometer a estrutura urbana de São Paulo.

Inclusive um problema muito sério é a ocupação das faixas de domínio das ferrovias, 
elas são invadidas, são favelizadas; você depois não tem mais alternativa nem de passagem 
do trem. Parecem aquelas fotos que a gente vê do nordeste, do trem passando no meio de 
uma favela, no Rio de Janeiro também. Isso é inconcebível. O trem tem que ter uma função 
em que ele desempenhe essa função com uma determinada velocidade média, com uma 
determinada capacidade de transporte. Você não pode imaginar um trem da Vale do Rio 
Doce com quatro locomotivas, um quilômetro de vagões, tendo de passar no meio de uma 
favela. Isso não existe. Já não chega ele ser interrompido pelo MST que é uma loucura isso, 
um prejuízo enorme para o país, mas ele não pode. Tem que ter uma infraestrutura compatí-
vel com aquilo que ele está transportando.

Então, eu acho que essa primeira parte da tua pergunta é a seguinte. O trem ele tem 
esse papel; ele poderá desenvolver mais ainda esse papel, mas ele precisa de infraestruturas 
compatíveis com o papel que ele vai desempenhar. Está certo? Ele não pode sair pela FER-
RONORTE a 80 quilômetros por hora, quando ele atravessa a ponte, ele entra em São Paulo, 
ele reduz para 40; e quando ele chega no porto, para ele entrar no porto é uma coisa infer-
nal. Está certo? Então eu acho que é disso que nós estamos falando. O trem não existe mais 
sozinho. Ele está interligado ao porto, ele está interligado ao aeroporto, está interligado ao 
caminhão.

Então, nesse exemplo que você deu: ele passou por Marília, ele não precisa mais passar 
na porta da fábrica. Tem um caminhão que vai levar o container para ele. Esse é o multi-
modal. Se esse embarque é rápido, ele não atrapalha a produtividade do trem, desde que 
a carga seja homogênea; ele não pode é ficar transportando coisas diferentes, atrelando 
vagões diferentes. Enfim, ele está preparado para aquela carga.

 A outra coisa importante é a seguinte. Houve muita deficiência de infraestrutura encon-
trada pelas concessionárias. É verdade. O investimento é muito pesado. Bom, que tipo de 
parceria se pode fazer para que se rompa esse círculo vicioso também dos recursos? Isso 
tem que ser também pensado. E de que maneira o concessionário deixa de ser um agente 
da empresa concessionária que vê no trem o seu transporte para se tornar, efetivamente, 
um transportador, um operador logístico, um operador de multimodal, um operador que 
está atrelado ao aeroporto, ao porto, transportando cargas containerizadas.

Acho que essa mentalidade tem que ser mudada também no próprio operador. O que 
adianta o governo investir na Trans-Nordestina quando você não tem carga ali para ser 
transportada? Quer dizer, tem que investir onde a carga existe. Ah! Mas isso não acentua 
o desequilíbrio? Sim, durante um período vai acentuar, mas depois você pode fazer inves-
timentos compensatórios. Enfim, há um jogo aí de mercado e de interesse público. Quem 
fazia isso bem era a Vale do Rio Doce. Ela tinha a visão mais integrada da mineração, do 
transporte, do escoamento do minério, do beneficiamento do minério no porto, do embar-
que, e também do desenvolvimento regional. Eu acho que mesmo a Vale privada continua a 
ter, porque isso é uma cultura que a empresa adquiriu, ela continua a ter essa cultura. Então 
é isso que os concessionários de ferrovias vão ter que ter também. É uma nova cultura: a 
cultura antiga da Rede Ferroviária Federal, da FEPASA é a seguinte: a minha preocupação é 
a faixa de domínio do trem. O resto não interessa. É por onde o trem passa. E mesmo assim 
era um relaxo, porque deixaram invadir a faixa de domínio, etc.

Então, hoje a visão é outra. É uma visão regional. Aquele porto que manda vir a carga da 
Polônia ou da Rússia para Bremen, por exemplo, ou para Antuérpia, ele está promovendo 
o desenvolvimento regional; ele está articulando com o porto na promoção do desenvolvi-
mento. Eu acho que é essa a mentalidade que a gente tem que ter com relação às ferrovias. 
A ferrovia é uma cultura muito complicada, é uma cultura muito estratificada, o pensamen-
to é muito voltado para o trilho, e a ferrovia não é um trilho; ela hoje é muito mais do que 
isso; ela tem um papel econômico a desempenhar. Acho que é essa mudança que eu acho 
que vocês inclusive nessa comissão de inquérito podem estimular essa mudança, exigir uma 
mudança de comportamento também, por mudança de cultura.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Sr. Joseph, na oportunidade, sobre-
tudo, no Estado de São Paulo, o senhor acredita não numa estatização total do transporte 
ferroviário, mas o senhor acreditaria numa parceria tendo em vista as dificuldades financei-
ras, tendo em vista o subsídio para poder atender principalmente a esse trem de passagei-
ros, sobretudo aqui nesta Região Metropolitana? O senhor acreditaria numa parceria, por 
exemplo, com o Governo do Estado, num relatório final desta CPI? E qual é o indicativo que 
o senhor deixa para o Estado de São Paulo, numa visão de poder realmente trazer tudo isso 
que o senhor trouxe para a nossa malha ferroviária aqui em São Paulo?
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A palestra que eu trouxe aqui é uma palestra mostrando todo esse panorama do que 
aconteceu, o que está acontecendo com o Plano de Revitalização das Ferrovias, e em espe-
cificamente no transporte ferroviário de passageiros. Por que isso? Porque é uma forma 
importante da gente manter nossas linhas, ou dar uso a nossas linhas à questão do trans-
porte ferroviário de passageiros. Por quê? Porque com a concessão das malhas ferroviárias a 
iniciativa privada a iniciativa privada busca naturalmente o maior lucro possível em termos 
de exploração dessa malha, e para você ter um bom lucro o melhor modo de transporte é 
o transporte dos grandes cargueiros, onde você pega as cargas de commodities enche um 
trem com 200 vagões e leva ele para um porto. Essa, sem dúvida, é a melhor forma de você 
explorar um transporte ferroviário de cargas com bastante lucratividade. Você imobiliza 
poucos veículos, poucas locomotivas, com pouca tração você faz uma carga muito grande. 
Acontece que a maioria das nossas linhas elas já foram construídas há muito tempo e elas 
foram construídas numa época onde a tecnologia era o lombo de burro, a dinamite, e a 
picareta. Então ela normalmente seguia os cursos dos rios bastante tortuosos, mas enfim, 
com o propósito de atender as cidades, meio locomoção entre as cidades, e as cargas trans-
portadas entre essas cidades. Vocês vão observar que normalmente ao lado de uma estação 
tem um armazém que eram as cargas que se tinham ali para se transportar de uma cidade 
para outra. 

O que aconteceu? Com esse modelo de transporte de grandes cargas essas linhas que 
são singelas, e a maioria de bitola métrica elas ficaram, vamos dizer assim, meio démodé, 
fora de moda, porque elas não agüentam muitas delas esse tráfego de cargas muito grande 
e de velocidade muito baixa. Então vocês podem ver que o próprio Presidente da ANTT – 
Agência Nacional de Transporte Terrestre fez uma declaração que cerca de dois terços dessa 
nossa malha concedida, que vamos dizer são 28 mil quilômetros, vamos por 30 mil, somen-
te para poder ter uma idéia de ordem de grandeza, dois terços estão ociosos, estão com um 
ou menos trens por dia. Isso significa que você tem linha que está andando com dois três 
por semana, três trens por semana, isto é, uma capacidade bastante ociosa dessas linhas. 
Algumas estão completamente paradas e outras com uma freqüência muito baixa, dois ter-
ços de 30 mil quilômetros de malha ferroviária nós estamos falando aí basicamente em 20 
mil quilômetros que poderiam ser utilizados sem muitos problemas com relação ao trem de 
passageiros. 

Todos os contratos prevêem dois pares de viagens por dia para os corredores que estão 
com uma densidade de carga muito grande. Então se você tiver um trecho muito abarrotado 
de cargo mesmo assim pelos contratos de concessão a concessionária ela deve lhe dar duas 
janelas, duas idas e voltas, dois pares de viagens, seriam duas idas e voltas. Então todos os 
contratos de concessão já originalmente já foram previstos esses pares de viagens para que 
você pudesse implantar uma outra concessão que fosse a concessão do transporte ferrovi-
ário de passageiros. Isso por quê? Porque até os modos que foram efetuadas as concessões 
de 96 a 97/98, a última foi aqui a FERROBAN, a concessão foi para o transporte ferroviário 
de cargas, não foi para o transporte ferroviário de passageiros. Então muitos projetos, é 
bom lembrar um pouquinho essa história porque é importante. Muitos projetos de passa-
geiros que haviam sendo desenvolvidos naquela ocasião, principalmente nos anos 90, entre 
90 a 95, 96 mais ou menos, todos eles foram paralisados. O Projeto Trem Regional era um 
projeto dessa ocasião. O Projeto do Aeromóvel, o Projeto Castle que era o trem a vela que 
foi implantado precariamente no Rio Grande do Sul e agora ele está sendo proposto numa 
nova modelagem ligando o aeroporto de Porto Alegre a estação do Metrô de Porto Alegre 
também, está sendo retomado. Daí tinham os ônibus rodo-ferroviários na ocasião, que nas-
ceu basicamente naquela época já imitando alguns veículos ferroviários que a gente tinha 
nos sistemas metropolitanos, enfim, isso tudo na ocasião foi parado porque como houve a 
concessão da carga e o governo vinha simplesmente suprimindo as poucas linhas de pas-
sageiros que ainda tínhamos então esses projetos ficaram todos em sobrestado, não andou 
nenhum pra frente e ficaram todos paralisados. E agora nós vínhamos retomando alguns 
desses projetos para que a gente possa dar sentido a essas nossas linhas. 

Como eu falei as linhas foram construídas com tecnologia muito antiga. Mas hoje com 
a tecnologia moderna se a gente recuperar, ou melhor, retificar alguns trechos das linhas, 
porque a linha de bitola larga que veio de Minas para o Rio de Janeiro da NRS ela teve 
várias adequações onde foram feitas alguns cortes, tiraram algumas curvas, enfim, foi bem 
melhorada. Então essas linhas podem ser melhoradas com um pouco de investimento de 
forma a você retificar e dar uma melhor velocidade a esse traçado. Segunda coisa com a 
tecnologia de veículos hoje em dia, de material rodante você tem até trens pendulares que 
você compensa até um pouco mais na questão de curvas você consegue ganhar um pouco 
mais de velocidade. 

Então eu vejo que essas linhas, naturalmente tem algumas que infelizmente não são 
possíveis mais, mas eu acredito que muitas dessas linhas que nós estamos falando são 
linhas que elas tem grande potencial de ser reutilizada nesse sentido, no transporte de 
passageiros, mercadorias, cargas de alto valor agregado, atendimento a aeroportos, que foi 
um segmento aonde as concessões de carga não entraram. A gente observa que a carga 
fica muito ligada na questão do commodities, grande parte é questão do commodities, mas 
essas mercadorias que circulam entre os municípios, pacotes, correios, essas coisas não 
foram absorvidas na questão do transporte ferroviário de carga, quer dizer, eles não explo-
ram esse segmento. Que é um outro que a gente também pretende utilizar. 

As nossas linhas então, as linhas singelas, como elas são linhas únicas, para você utilizar 
uma tecnologia de trens mais curtos e mais velozes você faz uma melhoria na linha e utiliza 
três mais curtos aonde eles possam ter desvios e ultrapassarem entre as estações. É uma 
forma de utilização mais da forma europeu com trens curtos, com a velocidade maior aten-
dendo as cidades. Um trem de carga no meio da cidade é um transtorno, agora um trem de 
passageiros no meio de uma cidade ele é uma solução muito forte pela questão da mobi-
lidade das pessoas. Nós temos, quando nós chegamos a Brasília, gente, eu não sei quanto 
tempo me deram, mas se tiver chato vocês pedem para parar. Quando eu cheguei a Brasília 
nós tínhamos muita discussão do problema do contorno ferroviário. Todo mundo queria tirar 
suas linhas de dentro das suas cidades. Por quê? Porque quando você tinha o transporte 
de cargas, o transporte de passageiros você tinha o transporte da carga, mas tinha uma 
compensação do passageiro. Quando acabou o passageiro só sobrou o transtorno, então 
todo mundo queria tirar as suas linhas de dentro da cidade. E algumas delas nós chama-
mos os prefeitos as reflexões de que o que se esperaria de uma cidade mais lá na frente. 
Porque a idéia básica era o seguinte: eu vou tirar a linha do centro da minha cidade que 
é um transtorno, e a idéia é a gente passar ela para fora da cidade. Aí a gente começava a 
analisar, e essa é uma outra situação a questão do planejamento, ou então as percepções a 
longo prazo. Ninguém parece que perdemos o costume desses planejamentos. E aí a gente 
começou a fazer um exercício com os prefeitos. Pois é, o senhor vai tirar a linha e colocar 
ela para o lado de fora da cidade e realmente vai liberar esse leito aqui, o senhor vai fazer 
uma avenida maravilhosa, acho que está certo, o senhor vai desafogar o trânsito, acaba 
sendo reeleito e tudo mais. Agora como é que vai ser essa cidade do seu filho? Daqui 15, 20 
anos, como é que nós vamos ver essa cidade? Essa avenida que o senhor já asfaltou e inau-
gurou aqui vai estar lotada de carros, provavelmente para onde foi à ferrovia se não houver 
nenhuma atuação mais forte da questão do zoneamento urbano vai acabar as indústrias 
indo para próximo à linha, as casas dos trabalhadores das indústrias também, e daqui uns 
15 anos essa linha vai estar dentro da orla da cidade. E o pior de tudo é que quando o 
senhor começar a pensar num transporte de alta capacidade para a cidade que já vai estar 
cheia de carros, aí não tem mais espaço para poder implantar um sistema de transporte 
metropolitano de alta capacidade. 

vai começar a mexer, no mínimo, alertar o governo, sobretudo o Governo do Estado de São 
Paulo, sobre as possibilidades de poder interferir, no mínimo possível, para a gente trazer 
um resultado suficiente para o povo do Estado de São Paulo, sobretudo naqueles problemas 
que eu já expus.

Então eu agradeço mais uma vez a presença do senhor, agradeço à CPI e coloco à dispo-
sição de todos os membros o material aqui deixado pelo professor a respeito desse impor-
tante tema.

Consulto a secretaria se há algum requerimento ou algum ofício para ser submetido à 
votação. (Pausa.) Não há.

Já está confirmada, dia 27, a presença do Sr. Afonso, que é do Ministério dos Transpor-
tes e Relações Institucionais, para o dia 27, portanto, próxima terça-feira, às 11 horas. E a 
convocação do DNIT. Está para que dia a convocação? Também para o dia 27. Então, nós 
temos... A ideia nossa, desde o início, era ouvir uma pessoa por vez. Nós podemos alterar o 
DNIT. Ou se ele, como foi convocação, se ele confirmar dia 27, nós podíamos até alterar o 
Ministério. Então, eu solicitaria o trabalho da secretaria que nos auxiliasse para que possa-
mos ouvir uma pessoa por vez, para não ficar... Pois veja como é produtivo. Uma pessoa, o 
Sr. Joseph falou por, praticamente, duas horas e meia. E se estende no horário de almoço e 
são temas, são pessoas de importância – DNIT, Ministério dos Transportes, e a gente pode 
levar algum tempo. Então, solicito à secretaria que providencie e estabeleça o critério de 
agendar uma pessoa por vez e a gente consiga encaixar durante a nossa agenda.

Nada mais havendo a se tratar, está encerrada esta CPI. Muito obrigado.

O SR. JOSEPH BARAT – Deputado, eu posso só fazer uma...? Sei que é contra o protocolo.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Não! Fique à vontade.

O SR. JOSEPH BARAT – Eu quero agradecer esta oportunidade de ter tido essa conversa 
informal com os membros da comissão, me coloco à disposição da comissão para o que 
for necessário. E eu queria só lembrar um aspecto que foi falado por V. Exa. no final que 
é a questão do patrimônio imobiliário, porque ele foi separado na época das concessões; 
a concessão é apenas dos ativos operacionais, o patrimônio ficou fora. Esse é um grande 
instrumento que o governo tem na mão para poder negociar as parcerias. Quer dizer, o que 
se pode fazer de incremento, de melhorias, de valorização, a partir desse patrimônio, seria 
de uma ajuda imensa para a melhoria as ferrovias, sem que o governo perdesse o controle 
disso, mas, ao mesmo tempo, colocando o patrimônio de uma forma mais palpável, mais 
factível para a utilização da ferrovia. Infelizmente, esse foi um assunto que foi colocado no 
final, mas eu acho que é importante também levar em consideração.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Muito obrigado. Está encerrada esta 
CPI.

     *      *      *

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – SISTEMA FERROVIÁRIO
(Transcrição realizada pela empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. )

27/10/2009

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Havendo número regimental 
declaro aberta a Nona Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato 
59/2009 com a finalidade de apurar a atual situação do sistema ferroviário do Estado. 

Registro com muito prazer à presença dos nobres deputados Mauro Bragato, deputado 
Edson Giriboni, e deputada Célia Leão. 

Solicito a Secretaria que faça a leitura da ata da reunião anterior. 

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB  – Pela ordem Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem nobre deputado Mauro 
Bragato. 

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Solicito a suspensão da leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – É regimental. Está suspensa a leitu-
ra da ata da reunião anterior. 

Informo a presença do senhor Afonso Carneiro Filho diretor de relações institucionais do 
Ministério dos Transportes que convido para sentar-se à Mesa. Agradecemos senhor Afonso 
Carneiro Filho a presença de V.Sa. a esta CPI que tem como objetivo apurar a atual situação 
do sistema ferroviário, sobretudo, e principalmente no Estado de São Paulo. 

Esta Presidência indaga a Vs. Exas. se há requerimentos a serem apreciados.  Não há 
requerimentos a serem apreciados. Então para nós darmos continuidade o nosso convidado 
parece que tem uma exposição a ser feita, portanto, nós passamos à palavra ao senhor 
Afonso Carneiro Filho que aqui representa o Ministério dos Transportes. Também anuncia-
mos a presença e agradecemos do nobre deputado Hamilton Pereira, integrante desta CPI. 
Portanto, passamos à palavra ao senhor Afonso Carneiro Filho, o senhor tem a palavra. 

O SR. AFONSO CARNEIRO FILHO – Bom dia a todos, gostaria de cumprimentar o depu-
tado Vinícius Camarinha e em nome dele cumprimentar os demais parlamentares que fica 
difícil guardar de primeira vez o nome de todos. É um prazer estar aqui com vocês para 
mostrar um pouco o que a gente tem feito com relação aos trens de passageiros deste país. 
Esta retomada que nós estamos trabalhando lá no governo federal, que já vem de alguém 
tempo. As dificuldades são muitas, a questão do rodoviarismo ela é, vamos dizer assim, 
maior, muito maior do que toda questão ferroviária no país, houve uma priorização há uns 
tempos atrás desse modal e a gente tem que vencer tanto a questão do transporte ferroviá-
rio propriamente dita como também essa barreira que a gente tem do transporte rodoviário. 
Que até certo ponto ele é interessante, ele é importante, e ele é mais econômico do que 
outros modais. Agora o problema é que o transporte rodoviário aumentou de tal forma que 
ele começou a trabalhar nos pontos onde ele não era tão econômico assim. Como não se 
tinha outra opção ficou o transporte rodoviário imperando. Agora com o deslocamento das 
produções para o interior do país começou haver a discussão se ainda continuaríamos ado-
tando o próprio transporte rodoviário que acaba por imputar nos produtos nossos produzi-
dos no interior um alto custo do frete para transportá-los para os portos.

Por outro lado na questão dos passageiros nós tivemos um impacto muito forte na ques-
tão do apagão aéreo. Quando aconteceu o apagão aéreo nós recebemos inúmeras cartas 
do Brasil inteiro questionando cadê os trens de passageiros. Porque você tinha o aéreo e 
o rodoviário, quando acabou o aéreo, o aéreo entrou naquele colapso que nós tivemos por 
algum tempo todo mundo começou a cobrar o transporte ferroviário e com isso vem ala-
vancando o transporte ferroviário de passageiros em termos da gente poder retomá-lo em 
todo Brasil. 
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antigamente, desde a época do Transcor e tudo mais, até agora o penúltimo que tinha sido 
antes da Halcrow tinha sido o Itauplan o italiano, então nós vínhamos estudando esses daí 
para ver quais seriam as perspectivas para a gente poder instalar. Então a grande perspec-
tiva de transporte ferroviário de passageiros são esses três projetos que é do Plano de Revi-
talização das Ferrovias, o Programa de Resgate do Transporte Ferroviário de Passageiros, 
aonde se tem esses três projetos. 

Retomando o Regional nós vamos centrar um pouquinho o Regional para ver um pou-
quinho de história. Naquela época em 97 o BNDES decidiu patrocinar o estudo que avalias-
se o potencial da malha existente. Então ele avaliou trecho até 200 quilômetros, com pelo 
menos uma cidade com mais de 100 mil habitantes, enfim, selecionou 64 trechos, e fez um 
detalhamento desse estudo para nove trechos na ocasião. Agora nesse segundo momento 
o que nós fizemos, com essa retomada nós nos baseamos nesses próprios 64 trechos que 
já tinham sido verificados, nós selecionamos 28 trechos desses 64 formando às vezes, jun-
tando um com o outro, às vezes subdividindo um com o outro, enfim. Porque eu tinha que 
selecionar, a indústria tinha nos pedido na ocasião que a gente selecionasse em torno de 
13 trechos mais ou menos que daria um volume de veículos a serem fabricados no caso 
de sua implantação que desse uma produção em escala para poder cair o preço. Então nós 
selecionamos um número maior de trechos para poder estudar. E como seria? Nós fizemos 
uma pré-seleção e depois fizemos uma pesquisa que foi encaminhada aos prefeitos. Foram 
enviados questionários de pesquisa a todos os municípios a cada trecho e ainda a Secreta-
ria de Estado de Transportes que deveriam se manifestar para saber o interesse do prefeito 
para ver se eu vou implantar esse trecho ou aquele. Então a forma que eu tinha de saber 
era primeiro eu perguntar ao prefeito se ele tinha interesse ou não, como era como ele via 
aquilo e como ele não via. E a gente teve alguns resultados aqui que vocês vão ver que são 
interessantes. E nós mandamos para o prefeito e para o Presidente da Câmara também de 
cada cidade. E mandamos para as Secretarias de Estado de Transporte e ainda fizemos uma 
pesquisa com a ANTT, DENIT   e Rede para saber questões do estado da linha, se você tinha 
problema de invasão, o que é que você tinha e o que não tinha. Mas o maior interesse 
nosso era saber como os prefeitos viam aquilo, como os prefeitos absorveriam aquele tipo 
de situação, isto é, se os prefeitos estão interessados daí é um bom indicativo para a gente 
poder continuar. 

Então a partir dessas propostas foi criado um padrão de avaliação e foram classificados 
com essa primeira fase 14 e não 13, por quê? Porque vocês vão ver na classificação que 
tivemos dois empatados no décimo terceiro e por isso que entraram os 14. Os trechos aí 
estão bem pequenos, mas vamos ver os trechos de São Paulo. E ali tem o número de cida-
des do trecho, o total de cidades que responderam o Estado quando respondeu ou não a 
pesquisa feita a Secretaria de Estado, o número de Estados que envolve a quilometragem, 
enfim. 

Então vamos ver ali por São Paulo. Campinas/Araraquara foi um trecho que foi aprovado, 
está na primeira faixa. Vocês observem que de 13 municípios 11 responderam do trecho 
Campinas/Araraquara. O próximo trecho São Paulo/Itapetininga de 13 municípios 10 res-
ponderam no trecho São Paulo/Itapetininga. O Conceição da Feira/Salvador/ Alagoinhas 
e Codó/Teresina eles empataram, tiveram a mesma pontuação. Agora interessante vocês 
observarem que de Varginha/Cruzeiro de 10 municípios apenas a metade respondeu e só o 
Estado de Minas de Gerais...

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Só pela oportunidade senhor Afon-
so. Quando o senhor fala que esses municípios responderam, responderam favoráveis a essa 
linha? Favoráveis que haja essa linha?

O SR. AFONSO CARNEIRO FILHO – Todo mundo que respondeu, respondeu favorável. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Que haja a existência dessa linha de 
passageiros, é isso?

O SR. AFONSO CARNEIRO FILHO – Isso. Todo mundo que respondeu, respondeu favorá-
vel. Porque quem não está aí não respondeu. Olha só que coisa interessante. É interessante 
a gente observar isso, são linhas que vocês tem desenvolvidas aí e estão em implantação e 
quando nós fizemos a pesquisa não aconteceu esse retorno que a gente esperava, a gente 
tinha muita expectativa. 

O que aconteceu Varginha/Cruzeiro? Varginha/Cruzeiro é uma região que está sendo 
implantado muito trem turístico, e eles não tiveram interesse no regional. Uma coisa que 
é interessante, ali você tem o trem de São Lourenço, Soledade, de Passa Quatro, você tem 
alguns trenzinhos ali que o pessoa preferiu no meu ponto de vista ficar com o turístico, não 
avançou. O Campinas/Poços de Caldas de 11 municípios responderam apenas seis também, 
é um outro trecho que a gente esperava que tivesse na ocasião passada ele teve uma maior 
demanda do que agora nesse trecho. E por fim o Santos/Jacupiranga, que vocês estão ten-
tando implantar, dos 12 municípios nós tivemos só cinco cidades que responderam. Então 
é um trecho bastante longo de 215 quilômetros, o trecho todo da Baixada, mas ele acabou 
que não foi classificado devido a poucas prefeituras em relação ao todo, e o Estado não 
ter respondido também. E a cobrança houve mais de uma vez o pedido de cobrança para o 
Estado. 

Então o que nós temos aqui para São Paulo em termos de trechos aprovados a serem 
revistos, isto é, a serem reestudados para ver o que a gente teria de avanço. O Campinas/
Araraquara que além da integração de várias cidades, são 13 cidades ao todo ali você tem 
ele como possibilidade de ser alimentador do trem de alta velocidade em Campinas, você 
une aquilo tudo e integra com alta velocidade em Campinas. E o São Paulo, que a Prefeitura 
de São Paulo respondeu inclusive, de São Paulo/Itapetininga já passando ali por Sorocaba, 
aquele trecho todo, fazendo essa linha e integrando aqui com o sistema que vocês tem já 
de transporte ferroviário. 

O SR. – Pela ordem senhor Afonso, pela oportunidade. Ali nós estamos vendo Sorocaba, 
Itapetininga 10 cidades responderam positivamente. No entanto, no quadro a frente respos-
ta do Estado zero. Isso significaria que o Estado?

O SR. AFONSO CARNEIRO FILHO – A Secretaria de Estado dos Transportes ela não res-
pondeu. 

O SR. – Não respondeu, pensei que ele fosse contrária. 

O SR. AFONSO CARNEIRO FILHO – Ela não mandou resposta, é isso que eu estou falando 
para o senhor. Aqui quem respondeu, respondeu positivamente. Nós ou não tivemos res-
postas que nesse caso é zero, mas nós não tivemos nenhuma resposta negativa, então ou 
houve a participação e ela foi positiva ou simplesmente não houve a manifestação. Foi isso 
que aconteceu. Não houve ninguém respondendo: não, não temos interesse. É interessante, 
porque esse tipo de resposta não houve. 

Então os trechos selecionados foram aqueles, e os não selecionados aqueles outros. 
Então isso aí foi a situação que está acontecendo. 

Por outro lado o que é que tem acontecido? A gente tentou também junto com a indús-
tria avançar nessa discussão do que nós teríamos em termos de material rodante e esses 
custos de implantação desses veículos nas próprias linhas. Nós estamos discutindo toda 

Em muitas cidade do Brasil VLT como a gente vê na Europa, todo mundo chega vê na 
Europa bonitinho o VLT ou tramo ou bonde moderno andando no meio das avenidas, aque-
las avenidas sem carros, bonitinhas e andam muito bem. Aqui no Brasil nós já perdemos 
esse momento em várias cidades nossas. Não da para compartilhar VLT no meio das nossas 
avenidas com essa quantidade, essa densidade de tráfego urbano que nós temos ainda. 
Para vocês terem uma idéia os próprios corredores de ônibus se você não veda muito bem 
os carros entram nos corredores de ônibus. Vocês podem ver no Rio de Janeiro na entrada, 
principalmente naqueles viadutos da Linha Vermelha e Avenida Brasil que você tem as fai-
xas de ônibus e os carros começam a entrar, imagina na hora que você tiver um VLT ali cir-
culando com a taxa de frenagem bastante diferente de um ônibus ou qualquer outra coisa 
como é que vai ser essa questão de acidentes. Então o que nós temos é isso, muitas cidades 
já perderam a questão do VLT, já perderam esse timing e agora tem que se criar espaços 
novos. E aí vai-se para monoreio, para espaço suspenso ou vai para buraco do Metrô. A que 
custo isto? Então a discussão era muito essa, daqui 15 anos, 20 anos essa atitude tomada 
agora pode inviabilizar essa cidade no futuro, ou no futuro ela ter que despender um valor 
muito grande para poder se resolver. 

E as propostas nossas foram para a adequação ferroviária, isto é, você tem um custo 
muito mais barato, você fazer viadutos para transpor e garantir a mobilidade, viadutos e 
passarelas, e você readequa o feixe de linhas. Pra ferrovia você ganha uma maior velocida-
de comercial, e você ainda deixa uma faixa ali para futuramente implantar um transporte 
de alta capacidade daquela cidade, isto é,  você arruma, resolve, resolve o seu problema 
de mobilidade e ainda deixa espaço para que num futuro se você tiver necessidade de 
implantar, que certamente vai ter com essa questão dos automóveis que nós temos, aqui em 
São Paulo deve ser uma loucura. Eu estive em Caxias e em outros lugares o prefeito falava 
assim: Afonso está entrando mil carros novos por dia na cidade, eu não sei como nós vamos 
fazer isso aí nós vamos para um colapso. Nós já temos aqui um carro para um e meio habi-
tante na cidade, e cada vez aumentando mais. Então isso aí vai para um colapso. E aí o que 
sobra em termos de planejamento? Sobra quando você não planeja a longo prazo um sis-
tema de transporte, sobra o que? Sobra políticas de rotação de placas, pedágio interno nas 
cidades, isto é, você não tendo um planejamento a longo prazo do que vai sendo implan-
tando ao longo dos anos, ao longo dos governos acabam sobrando essas políticas de apaga 
fogo. Vamos fazer um rodízio de placas, vamos fazer um pedágio do centro da cidade, enfim. 

Mas nós já falamos bastante sobre esse assunto. Essa é uma visão geral, e eu queria 
mostrar um pouquinho pra vocês a minha palestra para a gente poder ver o que nós esta-
mos fazendo para vocês terem uma idéia e ver para onde nós podemos ajudar vocês. Acho 
que é importante essa discussão, ainda mais aqui em São Paulo, me sinto muito honrado 
estar aqui nesta Casa falando pra vocês sobre isso. Só mais um detalhe, eu sou ferroviário. 
10 de outubro eu fiz 25 anos de ferrovia, venho de família ferroviária. Meu avó era perma-
nente, meu tio-padrinho era agente de estação, se aposentou como chefe de estação, meu 
pai foi telégrafo e radiotelegrafista. E eu me formei engenheiro, só não entrei direto na fer-
rovia porque não tinha concurso, daí vim trabalhar no Grupo Votorantin Siderurgia, em 84 
teve o concurso, eu fiz o concurso e passei. E aí entrei para a ferrovia. Agora nós apresentar. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Nós vamos pedir a técnica aqui. 
Obrigado. 

O SR. AFONSO CARNEIRO FILHO – Eu vou falar daqui, acho melhor que a gente vai 
vendo e passando. 

Nós vamos falar de trens regionais para vocês mais especificamente. Nós vamos intro-
duzir um pouco o que a gente tem feito, e depois entramos diretamente mais nesse projeto. 

O governo federal lançou então o Plano de Revitalização das Ferrovias composto de 
quatro programas. Programa de Integração e Adequação Operacional das Rodovias; o Pro-
grama de Ampliação e Capacidade dos Corredores de Transportes; o Programa de Expansão 
e Modernização da Malha Ferroviária; e o por final o Programa do Resgate do Transporte 
Ferroviário de Passageiros. Todos aqueles outros programas em cima são afetos a cargas, 
são essas readequações, a chegada no porto de Santos, ampliação, retomada da construção 
da Norte-Sul e dos outros trechos de Panorama, Porto Murtinho, a Transnordestina, enfim, 
são todos ligados a esse plano. 

E o Programa de Resgate de Transporte Ferroviário de Passageiros nós começamos a 
trabalhar mais nele por quê? Porque como os de cima são ligados à ferrovia de carga, o 
pessoal das concessionárias de carga eles correm bem atrás, e ficou meio abandonado o 
transporte ferroviário de passageiros que não tinha nenhum padrinho e aí nós resolvemos 
colocá-los e trabalharmos em cima deles. Então esse Programa na verdade cria condições 
para o retorno desses passageiros das ferrovias, seja ela qualquer tipo que a gente tem 
trabalhado, sejam os trens modernos, seja os trens antigos, para fazer esse serviço de trans-
porte entre as cidades e dar uma maior utilização nessas vias. Então basicamente esse é 
descritivo que nós temos nos trens regionais no caso do Programa de Resgate do Transporte 
Ferroviário de Passageiros. 

Então nós começamos a trabalhar em três linhas, os trens turísticos que tem relação de 
emprego e renda, desenvolvimento do turismo nas cidades servidas, e preservação do patri-
mônio histórico ferroviário. Basicamente era pegar os trens antigos que a gente tinha, não 
importa se muito antigos ou mais ou menos antigos e fazer esse circuito turístico em vários 
lugares do Brasil. Inclusive aqui em São Paulo tem alguns, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 
em vários lugares a gente tem esses trens e ainda alguns no Nordeste que são trens mais 
de ocasião tipo Trem do Forró, essas coisas assim. 

Temos trens regionais que tem objetivo de promover a integração regional, desenvolver 
empreendimentos imobiliários e serviços ao longo do trecho, minimizar a ociosidade ao 
longo dos trechos ferroviários. Então a idéia do trem regional era muito dentro disso. O 
que observou-se nas cidades? Que as cidades, principalmente as cidades pólos elas esta-
vam tendo um crescimento desordenado. Por quê? Porque todos os serviços se buscavam 
implantar naquela cidade pólo, e as pequenas cidades que ficavam assim, vamos dizer na 
sua órbita começavam a diminuir a sua população porque todo mundo queria morar ou 
ir para perto onde tinha serviços, onde tinha escola, onde tinha hospital, onde tinha tudo. 
Então as cidades começaram a crescer demais, e as pequenas começaram a querer sumir. 
Então uma das idéias dessa questão do trem regional é justamente você permitir que as 
pessoas morem longe porque é complicado a gente não ter uma política habitacional ligada 
a uma política de transporte onde as pessoas possam morar mais distantes, você vê em 
qualquer lugar da Europa, Paris. Se você encontrar alguém que trabalhe em Paris e more em 
Paris é mais difícil, normalmente moram na região, no subúrbio, vamos dizer assim e vem 
trabalhar e volta ao final da tarde, com isso as pessoas podem morar em lugares menores 
com melhor qualidade de vida, ele pode vir trabalhar e voltar, você não adensa muito o 
grande centro, e permite também você começar implantar serviços nessas outras cidades. 
Aeroporto, por que tem que ser na cidade pólo? Eu estou falando cidade pólo, entra capital. 
Você pode implantar ali um pouco separado, fora, desde que você tenha um transporte pra 
lá, e assim por diante. Então com isso é uma forma de você tentar desconcentrar a cidade 
porque senão todo mundo, cada vez mais nós vamos ter mais arranha céus cada vez mais 
concentrados no mesmo ponto. Então a idéia é a gente tentar desconcentrar. 

E os trens de alta velocidade e desempenho promover a ligação por meio de trens de 
velocidade entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo e entre Goiânia e Brasília. Na ver-
dade esse aí eram os estudos que estavam sendo feitos, o de Brasília e Goiânia ficou mais 
para poder ser efetuado de um outro tipo de forma, e os estudos aqui que houveram desde 
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viagens ali quando ganhamos tempo para poder fazer ali a viagem de longo percurso. Então 
é uma outra estratégia para você melhorar a remuneração desse trecho. 

Eu gostaria de passar pra vocês isso aí, isso aí foi televisionado, deve ter som ligado. 
Vamos ver se vai ter. Não, está sem som. Essa aí é uma reportagem sobre esses trens que 
nós acabamos de ver, e eu não sei se vai ser possível. Se não for possível acho que na tem 
muito sentido a gente ver. Era isso que vocês estavam falando aqui da questão do impacto 
que a gente tem com esse tipo de trem na população. É uma expectativa muito grande, é 
impressionante, eu lido com isso, não existe um lugar aonde as pessoas não se interessam, 
não querem. E não é questão só de saudosismo não, acham que isso é importante, em todo 
lugar da Europa tem, nos grandes países tem, por que no Brasil não tem? É o único lugar 
que a gente não tem informações ou uma equação que feche. 

Apresentação do vídeo

O SR. AFONSO CARNEIRO FILHO – E a pergunta que fica é essa aí: se o Ceará consegue 
por que São Paulo não consegue? Eu acho uma coisa interessante, e vocês observaram 
que ele fala assim: a indústria de Barbalha não é essa indústria de Botucatu. Eles montam 
o trem, eles desmontam o trem colocam na carreta, alugam um galpão aonde ele vai ser 
implantado, e lá ele já contrata o pessoal que já vai dar manutenção e monta a estrutura do 
trem lá no local. Então é um trem que é pré-fabricado aqui em Botucatu e é mandado pra 
lá. Então é um trem fabricado em São Paulo, e é uma situação interessante. 

Em que pé nós estamos? Pesquisa de prévia identificação de interesse já fizemos seleção 
dos trechos já fizemos elaboração do tempo de referência para contratação dos estudos já 
fizemos, revisão da elaboração do novo acordo de cooperação técnica está em andamento, 
realização do estudo de viabilidade eu devo estar contratando ainda este mês, até o final 
deste mês, se Deus quiser, eu estou contratando dois estudos. Nós estamos começando por 
baixo, vamos tratar do Caxias do Sul/Bento Gonçalves, e provavelmente Londrina, Maringá 
nós deveremos estar contratando isso agora. Nós já fizemos algumas reuniões nas regiões 
e ela estava bastante concorrida, muitos empresários da região, o pessoal das prefeituras 
todos eles envolvidos, o governo do Estado envolvido, então são situações que a gente tem 
uma perspectiva de avançar. 

Então vamos fazer os estudos, vamos fazer audiências públicas para avisar o pessoal 
do que aconteceu. A prospecção dos interessados na outorga desses trens, a definição do 
processo licitatório e editais, definição de ganhador, captação e financiamento, fabricação e 
execução das melhorias nas vias, obtenção da outorga e operação. Ainda temos muito que 
caminhar pra frente. O processo de outorga pode ser uma concessão ou permissão, depen-
dendo se a linha já está arrendada ou não, e ela pode ser, o estudo já vai dar um indicativo 
se vai ser uma concessão direta da iniciativa privada, se vai ter que ser um processo de par-
ceria pública privada ou até mesmo um consórcio público, onde está sendo discutido isso aí 
em algumas regiões em termos de você formar um consórcio público entre aquelas cidades 
daquela região para poder administrar o trem. 

Muitas prefeituras tem perguntado assim: poxa Afonso a nossa cidade é pequena. Cida-
de pólo nunca reclamaram não, mas cidade pequena virava pra gente e falava assim: poxa, 
nós somos cidade que tem pouca arrecadação, pouco dinheiro e tal, como você vê a nossa 
participação nesse processo? Olha, uma participação que vocês tem, por exemplo, é operar 
a própria estação de vocês. Vocês tem condições de fazer isso? Não teve uma cidade que 
disse que não. Todas elas disseram: minha estação eu trato. Com isso toda parte operacional 
de estação você já está desonerando o sistema. Então a idéia é que a gente consiga fechar. 
Se eu for recuperar todas as estações, colocar mármore em tudo retificar todos os trechos 
vão ficar com trecho beleza, só que depois eu não fecho a equação. Então a idéia e a orien-
tação dos estudos é que a equação feche, isto é, tanto no atrativo, que o trem em si atraia 
o usuário para ele poder se deslocar, isto é, ele tenha interesse em utilizar aquele meio de 
transporte, aquele meio de transporte é competitivo com os demais, então isso é uma coisa 
que eu tive que deixar claro, mas eu não quero, a gente não pode é extrapolar nessa ques-
tão dos investimentos, porque depois a minha equação não fecha e eu não consigo ter uma 
exploração equilibrada desse sistema. Então é pé no chão. Se as condições não tem condi-
ção de ser operado então vamos trabalhar com consórcio público, alguma outra coisa que 
arrume uma forma de compensar. 

Então basicamente o processo de outorga ficou dentro desse panorama que é basica-
mente o que nós temos aí para poder mostrar pra vocês. Estamos aí à disposição, não é 
muito o que eu trouxe, mas eu acho que deu para vocês terem uma idéia de como a gente 
pensa em trabalhar. E tudo isso para vocês aqui da FEPASA que teve muitos trens de passa-
geiros, eu acho que pode ser uma solução sim para utilização de várias linhas que se tem. 
Porque como eu falei se a carga dentro de uma cidade é um transtorno o passageiro ele é 
muito bem vindo, e a gente pode, vamos dizer assim, ligar várias cidades hoje em dia que 
não tem perspectiva nenhuma com a sua ferrovia e dar-lhe uma utilização e melhorando de 
uma certa forma as condições de estado da via, melhorando as questões de mobilidade das 
pessoas, as pessoas podendo se deslocar entre uma cidade e outra, e também levando as 
suas mercadorias, suas bagagens, suas encomendas, transportando para um lado e outro. 
Acho que tem tudo, São Paulo sempre foi a frente, e foi independente na questão ferroviá-
ria, infelizmente, tempos atrás decidiu-se de outra forma o que acabou levando a essa CPI 
que nós estamos aqui. Nós estamos aqui por causa de uma CPI, não é brincadeira. Mas a 
gente pretende dessa forma poder recuperar sim vários trechos de linha e colocá-los em 
operação com a participação de todos. Daí o pessoal diz assim: você vai ter problema com 
iniciativa privada, com rodoviário, etc. Temos. Mas temos muitos outros que também saíram 
disso e foram para os outros meios. Nós temos, por exemplo, no Sul aquele Trem da Uva 
aonde tem o empresário que administra e que manda lá na Jordânia e no Trem do Vinho 
ele vem do transporte urbano de Bento Gonçalves, ele era dono da Empresa de Transporte 
Urbano Santo Antonio que administrou e resolveu implantar o Trem da Uva e hoje ele é um 
dos interessados nessa questão do regional Caxias/Bento. 

Outro exemplo é o Serra Verde. O Serra Verde Express, quem vê pensa é um trem turísti-
co, muitas pessoas conhecem e tal. O dono do Serra Verde Express era o cara que prestava 
serviço de faxina na estação de Curitiba, ele era dono da empresa de faxina e resolveu 
investir. Então são empresários que estão vendo nesse meio um meio de ganhar dinheiro 
também, e estão entrando e participando desses projetos. Nós naturalmente já identifica-
mos outros interessados, alguns da área rodoviária nesse tipo de investimento, e a gente 
acha que vai dar certo, tem tudo para dar certo. É uma expectativa da população muito 
grande. Não trazemos impactos, mas trazemos uma melhoria, e uma melhoria da via. Nos 
trechos aonde nós temos cargas adensadas com pares de viagem a gente não vai conseguir 
implantar, mas a idéia era de se fazer uma linha paralela na mesma faixa de domínio, não 
precisa ser uma linha muito cara e para carga pesada, nós estamos transportando passa-
geiros, é uma condição muito mais leve. E alguns estudos que já tinham sido feitos naquela 
ocasião, inclusive Londrina/Maringá já dava viável mesmo com a construção de uma linha 
paralela em todo trecho. 

Então a perspectiva que a gente tem é muito grande, a gente deve ainda começar esses 
estudos, se Deus quiser, ainda este ano, a previsão é de seis a sete meses o término para 
que a gente possa na seqüência ter os processos licitatórios, verificar como as coisas enca-
minham. 

Era isso que eu queria trazer pra vocês, estamos abertos as perguntas se achar por bem 
a Mesa. Muito obrigado. 

implantação desse trem em linhas existentes, nós não estamos criando linhas novas, o 
máximo que vai acontecer é uma melhoria nessas linhas para você poder ter um compar-
tilhamento, vamos dizer assim, adequado, uma melhoria do controle de tráfego, porque 
atualmente as cargas hoje no Brasil acho que são as únicas que não tem muito horário 
para poder sair e nem para poder chegar, é uma situação que é complicada em termos de 
ferrovia. Enquanto a gente não tiver um sistema de tráfego mais apurada para que permita 
essa circulação compartilhada passageiros/carga é uma situação que ela tem que avançar. E 
a idéia básica era as automotrizes via elétricas, basicamente era os TUDs – Trens Unidades 
Diesel com a perspectiva de utilização de biodiesel. Então era uma perspectiva que você 
tinha para que a indústria desenvolvesse esse tipo de material. É um material basicamente 
europeu com a velocidade de 90 a 120 quilômetros por hora, a gente entende que não deve 
chegar a esse valor, a gente deve ter uma velocidade comercial um pouco mais baixa, mas 
mesmo uma velocidade comercial mais baixa dependendo da onde você vai implantar você 
passa a ter uma resposta bastante interessante. Nós fizemos um exercício uma vez que 
foi de Rio Acima Belo Horizonte, a idéia era colocar um trem de manhã cedo e retornando 
final da tarde, basicamente para trazer trabalhadores e voltar, mão de obra tipo faxineiras, 
pedreiros, etc., e o trem lá nós estávamos propondo nem um trem moderno nem nada, era 
esse trenzinho antigo que a gente tinha azul e branco e tudo mais, e fizemos um cálculo 
para esse trem ir andando em torno de 25 a 30 quilômetros por hora que é uma velocida-
de muito baixa, que é o que a gente tem hoje na ferrovia, o tempo que ele levaria de Rio 
Acima, distância de 50 quilômetros basicamente a chegar integrando com o Metrô nosso 
em Horto Florestal. E qual seria o tempo que ele gastaria vindo de ônibus numa rodovia 
recém inaugurada em muito boas condições e tudo mais. Nós chegamos a conclusão que 
eles gastavam o mesmo tempo porque na hora do pico eles ganhavam velocidade na estra-
da, mas na hora que começava a entrar no Buritis em Belo Horizonte já começava agarrar 
no trânsito a velocidade do tráfego caia para 10 quilômetros por hora porque vinha todo 
mundo ali, pegando sinal e tudo mais. Aí ele vinha agarrando, enquanto o trenzinho vinha 
na sua jornada normal acabava distribuindo o pessoal via Metrô no mesmo tempo que o 
ônibus chegava. Então se você aumentar um pouco esse ganho de velocidade para 60 qui-
lômetros comercial, etc., a gente não tem linha congestionada, não se congestiona linha, 
então você passa ter uma velocidade real para o passageiro muito maior. 

Então esses eram os modelitos. Os modelitos europeus e tudo mais. E nós tínhamos sem-
pre um problema que eram os preços dos nossos trens. A indústria sempre carregou a mão, 
nós somos brasileiros aqui, vocês estão fabricando um trem europeu para vender com preço 
para  vender para europeu, nós temos que abaixar um pouco esse preço porque senão 
acaba que você não consegue fechar a equação. Você não consegue fechar equação em ter-
mos de transportar. E aí foi evoluindo e chegaram esses trens da Bom Sinal, eu trouxe esse 
não é para fazer propaganda da Bom Sinal não, vocês me desculpem, mas é para dizer o 
seguinte, o que aconteceu com a indústria nacional? A indústria nacional que fabricava aqui 
começou a perder para a indústria coreana, quer dizer, a Rotten fabricava lá na Coréia trazia 
o trem pra cá mais barato do que o trem fabricado aqui. Daí essa outra empresa começou 
a fabricar esse modelito de uma forma diferente, com a perspectiva que se tinha no início 
dessa questão do trem regional que era fazer um mix de chassi ferroviário com peças do 
rodoviário. Significa o seguinte, mecanismo de porta utilizando o sistema rodoviário, buzina 
utilizando o sistema rodoviário, e o que eles alegavam? Uma buzina ferroviária custa 6.500 
reais e dura 30 anos, uma buzina de carreta que faz um berreiro do mesmo tamanho não 
custa mil reais e dura 10 anos, mesmo que eu compre três ainda sai pelo menos metade do 
preço, e com isso começou a derrubar o preço do trem. Esse é um modelo urbano, e aí vocês 
vão ver que eles vão dizer que isso é fabricado lá em Barbalha lá no Ceará, esse é um trem 
utilizado lá naquela região. A perspectiva nossa é de ter um modelito aproximadamente 
igual a esse que seja padrão. Nós temos um outro problema que ocorreu que  gente está 
tentando evitar, é que eles tenham pelo menos as mesmas características deles todos, e com 
uma tecnologia que seja, vamos dizer assim, já estamos entrando com a parte rodoviária 
nele, mas que seja possível de resolver. Por que isso? Quando na década de 80 quando 
começaram a implantar os trens de superfície, vocês já tinham o Metrô implantado aqui e 
tudo mais, mas foram implantados o sistema do Recife, de Belo Horizonte e de Porto Alegre. 
Todos eles com bitolas, distância entre trilhos de 1,60m, alimentação por rede aérea de 
três mil volts. Só que o sistema dos gaúchos era japonês, o belorizontinho francês, e o do 
Recife inglês, alemão, alguma coisa assim, um mix. O que significa o seguinte, você apesar 
de ter a mesma alimentação e tal você tem um conjunto de peças que é fabricada apenas 
para aqueles poucos trens que estão ali, então o custo de peça de manutenção, para reparo 
fica altíssimo porque tem que ser desenvolvido só para aquele lote. E isso a gente não quer 
que aconteça com esse tipo de trem. É um trem que é para ser utilizado no Brasil inteiro, só 
alterando o tamanho do ar condicionado e que a gente possa ter peças mais baratas. Então 
essa é concepção que a gente está tendo para esses novos trens. 

Material rodante, diretrizes construtivas básicas que os trens sejam rápidos, seguros, 
confortáveis e bonitos. Baixo custo de construção e manutenção. E utilização do biodiesel, 
essa nova tecnologia que nós temos aí para poder contribuir com o meio ambiente. Por que 
isso? Por que não eletrifica? Se você começa a aumentar, eu sou técnico da área e uma vez 
me falaram uma coisa que é mesmo, se você deixa para os técnicos especificarem e não sei 
o que, vai se especificar o que há de melhor no mercado e a equação não fecha depois. Esse 
é o grande problema, porque depois não fecha. Mas você vai ter uma certa emissão. Ta, mas 
com muito melhor qualidade do que qualquer transporte urbano, com muito mais economia 
de energia e a gente tendo um sistema elétrico no momento você passa ter fôlego para 
implantar. Futuramente você implanta o sistema elétrico, mas o importante é você começar 
de uma forma que a equação feche. 

O lay out interno, a idéia é a gente ter vagões para passageiros sentados, principalmente 
para distâncias um pouco maiores, e transporte de passageiros em pé quatro passageiros 
por metro quadrado. Aonde você possa inclusive nas regiões, nos trechos de maior distân-
cia, ou mesmo nos trechos da região metropolitana ou da cidade pólo você dar um serviço 
as vezes de primeira e de segunda, você daria um serviço executivo. Vou dizer um pouqui-
nho por causa de que. E salão vazio para transporte de mercadoria, encomendas, pacotes e 
serviço de correio. Então a idéia básica é que a gente tenha esse tipo de transporte ligando 
as cidades, ligando as cidades, aeroportos e algumas outras coisas. E que eu possa transpor-
tar esse tipo de carga durante principalmente as nossas viagens de vale, porque as viagens 
de pico elas são bem remuneradas, elas vão com o trem lotado, mas nas viagens de vale 
você não tem muito passageiro para poder transportar, então você agregaria a carga de alto 
valor agregado, vamos colocar assim, para você melhorar a remuneração daquela viagem. 
Então basicamente é isso. 

Daí vocês vão me perguntar: mas por que eu vou ter quatro passageiros por metro qua-
drado em ligações entre as cidades? A perspectiva nossa é melhorar a remuneração desse 
trem para que eu possa um (?), esse é o ponto imprescindível. Então qual a nossa perspec-
tiva? A nossa perspectiva é que se eu tenho, vamos dizer assim, numa ligação entre uma 
cidade e outra cinco trens por dia, ou nessa região metropolitana dentro de uma cidade 
pólo até outra cidade pólo cinco viagens/dia eu vou ter o trem saindo aí de hora em hora ou 
de hora e meia, e a perspectiva é o seguinte, eu estou ali com o trem parado com o pessoal 
contratado ali parado, com tudo parado. Então por que não fazer uma pendular nessa cida-
de pólo? Se eu estou com o trem ali parado por que eu não aproveito que esse trem está 
parado eu não ajudo o transporte metropolitano naquela cidade? Então é uma das perspec-
tivas em vez de ficar com o trem parado a gente na cidade pólo ainda dar uma, duas, três 
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bandas, rojões, as pessoas correndo ao longo do trem, pessoas chorando ao receber a comi-
tiva naquela viagem inaugural, população carregando os dirigentes da ferrovia. Enfim, foi 
realmente uma demonstração o quanto a população daqui do Estado de São Paulo tem na 
expectativa no retorno desses trens de passageiros. Eu entendo que o Ministério dos Trans-
portes está de parabéns por estar tentando tornar viável. 

A minha pergunta é que se o sentimento que o senhor tem hoje, eu vi aqui o Cariri que é 
um exemplo concreto, como a iniciativa privada, a indústria do material ferroviário, o BNDES  
que é o agente financiador desse projeto que está presente, se realmente eles acreditam, 
eles acham que é viável, que é possível nós tornarmos realidade, pelo menos no primeiro 
momento nesses 14 trechos que foram pré-selecionados? 

A outra questão que me deixou um pouco preocupado que eu vi que a Secretaria dos 
Transportes do Estado de São Paulo não se manifestou. Eu me recordo quando eu con-
versei com o senhor quando estava para definir os 14, 15 trechos sobre o trajeto de São 
Paulo a Itapetininga, algumas prefeituras o senhor achava importante se manifestassem e 
não haviam se manifestado, prefeitura de São Paulo, prefeitura de Osasco e na época eles 
encaminharam apoio, oficializando que estariam dispostos a serem parceiros. Se não seria 
importante a manifestação da Secretaria de Transportes também para que ela se engaje 
nesse processo, pelo menos inicialmente nesses dois trechos, e acho que essa CPI pode ter 
esse papel de ser um agente facilitador nas ações que dependam aqui do governo do Esta-
do de São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Com a palavra o nobre deputado 
Davi Zaia. 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Cumprimentar o engenheiro Afonso Carneiro Filho. 
Acho que foi uma exposição importante pra nós mostrando uma série de alternativas 

que nós temos para buscar o restabelecimento ou estabelecimento em alguns casos do 
trem principalmente de passageiros entre as diversas cidades e as diversas alternativas que 
a gente tem. 

A minha preocupação vai no sentido de que aqui em São Paulo nós já tivemos vários 
estudos e agora no caso específico da ligação Campinas/São Paulo ela está colocada 
aí no trem de alta velocidade entre Campinas/São Paulo/Rio de Janeiro. Acho até que o 
processo vem sendo conduzido pelo BNDES se não me engano. Mas de qualquer forma 
como o senhor vê, se o senhor acha realmente que esse projeto vai avançar ou teve alguns 
adiamentos de edital que estavam previstos, se é o caminho mesmo, se aqui o trem de alta 
velocidade é o caminho? Nós não poderíamos ter um trem aí servindo o conjunto das cida-
des? Porque entre Campinas e São Paulo também nós temos várias cidades. Como é que o 
senhor está vendo essa questão do trem de alta velocidade? E se isso tem perspectiva para 
tal projeto que vai acontecer?

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Senhor Afonso Carneiro Filho o 
senhor gostaria de indagar sobre alguns tema? 

Novamente agradecer, parabenizá-lo por esta contribuição a esta CPI como alguns já dis-
seram com o objetivo de nós apurarmos o desmanche do transporte ferroviário num todo, 
tanto do transporte em si como do patrimônio mobiliário, o patrimônio imobiliário das esta-
ções, dos vagões que se encontram abandonados no nosso Estado de São Paulo. 

Algumas pessoas que aqui foram ouvidas, sobretudo, em relação a transporte de passa-
geiros expuseram que nós perdemos um pouco o tempo desse tipo de transporte, até por 
conta da malha ferroviária nossa ser muito antiga. E até disseram que o transporte ele vem 
do Mato Grosso, salvo engano, a 80 quilômetros por hora quando chega em São Paulo cai 
para 40 quilômetros por hora. 

Então queria saber a visão de V.Sa. nesse sentido. Como nós vamos adaptar a nossa 
malha ferroviária para atender a essa demanda? Evidente que não da para termos aqui um 
transporte de passageiros que vá 40, 60 quilômetros por hora, nos dias de hoje não convém 
um transporte com essa velocidade. Nesse sentido o senhor expondo o gráfico e o progra-
ma do Ministério, São Paulo está contemplado apenas se não me engano com duas linhas. 
O Estado que tem 40 milhões de habitantes, é uma região em pleno desenvolvimento não 
só em produção, mas populacional, o senhor não acha muito pouco para atender São Paulo 
apenas duas linhas? Não há como o Ministério rever esse programa de trabalho para aten-
der outras linhas, Campinas, Sorocaba, Guarulhos? 

Outra questão que é de extrema importância, os nossos aeroportos que são pratica-
mente isolados o Aeroporto de Guarulhos que é o nosso aeroporto internacional com Con-
gonhas que praticamente dos aeroportos do mundo que são interligados com alternativas 
de transporte que tornam esse fluxo de passageiros mais rápido e faz essa intermediação 
mais rápida. Enfim, são questões que eu queria saber do Ministério através de V.Sa. qual é 
a opinião, e se há possibilidade da gente começar a trabalhar também em relação aos aero-
portos. 

Ademais em nome de todos os deputados agradeço também a presença de V.Sa. e passo 
a palavra para que o senhor responda as nossas indagações. Muito obrigado. 

O SR. AFONSO CARNEIRO FILHO – Muito obrigado. Eu vou tentar responder nesse pano-
rama de perguntas, tentar ver se eu consigo passar um pouco para vocês do que eu conhe-
ço, do que eu sei, e por onde a gente pode sair. 

Com relação ao que o deputado Hamilton Pereira colocou tecnicamente é possível, e aí 
já pega um pouco a sua pergunta, essa questão da gente melhorar essas velocidades dos 
trens elas são possíveis. A gente tem que fazer alguns ajustes na via permanente, melhorar 
alguns raios de curvatura e outros, e utilizar equipamentos que nos permitam hoje ampliar 
essa velocidade. Essa velocidade que você colocou aí são para os cargueiros. Os cargueiros 
eles são um pouco mais complicados, são trens grandes e tudo mais. Agora se a gente utili-
zar composições mais curtas, menores, mais leves, a gente ganha um pouco mais de veloci-
dade nisso aí e da para você atingir boas velocidades. Você utiliza sistema de compensação 
de curva dentro do material rodante, você consegue uma velocidadezinha muito boa para 
competir com qualquer rodoviário que exista. Não vejo problema nisso não. Essa questão de 
se falar que nossas linhas não prestam. Não é bem assim. Não se prestam para uma carac-
terística de carga dos grandes cargueiros. Você colocar que um comboio de 200 vagões com 
vagões 60, 90 toneladas é uma coisa, você colocar um trem curto de passageiros leve, onde 
você não tem muito peso para você deslocar, você consegue ampliar essa velocidade, e você 
consegue compensar curva com tecnologia moderna, enfim, você tem condição tecnica-
mente de avançar tanto na questão do perfil de via permanente, como de material rodante 
para ter ganho maior nessas nossas linhas. Então isso é tecnicamente possível, basta querer 
fazer. 

E com relação também a todos os senhores, se quiserem repetir palestras desse tipo ou 
de outro tipo nas regiões do interior não temos problemas nenhum com relação a isso. É um 
prazer pra nós divulgar o que o governo federal está fazendo com relação as ferrovias, e pra 
mim como ferroviário é um prazer estar junto ao povo dizendo que nós estamos avançando. 
Naturalmente não estamos avançando na velocidade que nós gostaríamos, mas importante 
que já estamos avançando, antigamente a gente nem avançar a gente avançava.

O grande problema no país não foi a priorização da rodovia. Esse não foi o problema 
do país, porque priorizar prioriza-se uma coisa ou outra. O grande problema do país foi o 
abandono da ferrovia e da hidrovia. Porque você ter priorizado a rodovia não vejo proble-

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Muito obrigado senhor Afonso Car-
neiro Filho. Eu convido a V.Sa. que o senhor tome assento. 

E nós indagamos aos senhores deputados se há questões a serem feitas ao nosso convi-
dado. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Sim. Pela ordem Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem nobre deputado Hamil-
ton Pereira. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença aqui 
do senhor Afonso Carneiro Filho. 

Acho que nós aqui nesta CPI temos tentado inclusive com as pessoas que nos visitam, e 
vem fazer os seus depoimentos, convencê-los das nossas bandeiras, dos nossos propósitos. 
Eu acho que hoje nós já ganhamos tempo. Parece que o senhor Afonso Carneiro Filho já 
está convencido tanto quanto nós da importância do trem de passageiros. 

Nós temos uma capacidade instalada, e eu sou da cidade de Sorocaba no interior de São 
Paulo, e na nossa cidade, por exemplo, há um sonho da administração, uma cidade que já 
chegou a 610 mil habitantes de que nós aproveitássemos de alguma maneira aquela linha. 
Hoje usa apenas uma delas para passagem de trem de carga, da ALL, mas linha de trem 
de passageiros está parada. Então, por exemplo, já tivemos eleições em nosso município 
aonde a proposta de Metrô de superfície para aproveitarmos aquela capacidade instalada e 
agilizarmos o transporte rodoviário e ferroviário dentro do município como uma forma alter-
nativa de transporte, já que é uma cidade que também tem os seus momentos de pico e de 
rush. Essa é uma possibilidade. 

Mas, veja, ali a linha chega, passa por São Roque, Mairínque, chega em Sorocaba. De 
Sorocaba ela se dirige a Iperó, de Iperó para Conchas, Cerquilho, Botucatu e vai até Cerquei-
ra César. Esse trecho todo foi desativado. Há até um movimento das pessoas da sociedade, 
um movimento da sociedade civil organizada chamado TURISTREM, porque é uma região 
que se a gente chegasse de trem até Cerqueira César nós iríamos poder compactuar ali com 
a exuberância do grande Paranapanema, e da represa de Jurumirim, enfim, sem contar que 
essa linha passa dentro da Floresta Nacional de Ipanema, que é um grande, um dos maiores 
maciços de mata nativa pertencente a União, ao Ministério do Meio Ambiente. Enfim, ao 
par dessa possibilidade do trem de passageiros como um mecanismo de transporte barato, 
transporta bastante gente ao mesmo tempo e econômico, nós temos também o aspecto 
turísticos. O turismo urbano, o turismo histórico, o turismo ecológico que poderia ser bene-
ficiado com a volta do trem de passageiros. Restaurar as nossas estações, enfim, não só por 
saudosismo, mas por um espírito bastante prático nós poderíamos ter a volta dos trens de 
passageiros. Me parece que há um plano em andamento pra isso. Eu fico animado quando 
eu vejo aqui que as cidades ao longo de São Paulo até Itapetininga responderam positiva-
mente, porque isso pode inserir que nós entendemos aqui uma parceria Estado/Municípios 
para a volta do trem de passageiros, tirando um pouco de ônibus inclusive das nossas estra-
das que hoje pagam altíssimos pedágios. É uma forma prática, uma forma moderna inclu-
sive de transporte, visto os trens que nós observamos aqui. Trens modernos, bonitos, mais 
bonitos do que muitos ônibus inclusive que trafegam pelas estradas paulistas. 

Então eu gostaria de saber se há essa possibilidade aqui em São Paulo, neste trecho 
mencionado. E se há possibilidade de V.Sa. inclusive, da mesma forma que está interagindo 
conosco aqui dedicar parte do seu tempo para ir um dia ao interior, reunirmos lá prefeitos 
cujas cidades nasceram ao longo da ferrovia inclusive. E fazer essa exposição, porque eu 
acho que anima a todos os prefeitos, as Câmaras Municipais, enfim, as autoridades locais, 
e a própria população como um todo. Porque é uma questão lógica, se a Europa investe, se 
o Velho Mundo está cada vez mais investindo no transporte ferroviário, trem bala, trem de 
alta velocidade por que nós aqui senão trem de alta velocidade, mas pelo menos VLT nes-
sas cidades funcionando como apoio ao transporte de massa, como o chamado Metrô de 
superfície. V.Sa.  como engenheiro que é deve saber se existe ou não essa possibilidade do 
ponto de vista técnico, e se há também essa possibilidade de fazer esse debate no interior 
do Estado com prefeituras, enfim, mostrar aquilo que o governo federal está planejando em 
termos de retorno do trem de passageiros. Que é como o senhor mesmo disse, se existe lá 
no Ceará entre Cariri e Crato por que não aqui em São Paulo que é um Estado moderno, um 
Estado que está cada vez mais necessitado de alternativas de transporte que evitem esse 
caos, principalmente nos horários de pico. Não só em São Paulo, grande região metropoli-
tana, mas também nas grandes cidades que são pólos de regiões administrativas do Estado. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – O nosso convidado me questiona se 
há interesse dele responder um a um ou se nós podemos fazer em conjunto. Vamos fazer as 
perguntas e na seqüência o senhor responde. 

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Eu sou bem objetivo. Em primeiro lugar queria 
parabenizá-lo senhor Afonso Carneiro Filho pela exposição e dizer que pra nós aqui em São 
Paulo, e daí a motivação pela CPI consideramos importante o Estado de São Paulo começar 
a pensar numa opção ferroviária. 

Nós temos a informação, o Estado investe cinco bilhões em rodovias, em recuperação de 
vicinais, em recuperação de malha rodoviária. O Estado agora que está fazendo cada vez 
mais o processo de concessão, e em função disso nos remete a uma discussão obrigatória 
de termos uma opção ferroviária no Estado. É inconcebível um Estado com a estrutura que 
tem São Paulo não ter um avanço nessa opção ferroviária. Então é o motivo desta CPI, é 
o motivo de um início de um trabalho que nós vamos aqui em São Paulo ter grande apoio 
popular nesse sentido. 

Só que eu queria lhe perguntar, todas as afirmações que a gente vê é que o transpor-
te de passageiro ferrovia seria um transporte deficitário. Como o senhor vê isso? E outra 
questão que eu queria saber. O senhor citou trecho de Panorama/Porto Murtinho tem algum 
estudo nesse sentido do Ministério? Gostaria de saber. 

Basicamente é isso Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Muito obrigado. 
Com a palavra o nobre deputado Edson Giriboni. 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Eu quero cumprimentar o senhor Afonso Carneiro Filho 
pelo seu idealismo e nos atender prontamente para estar presente aqui na CPI. 

Eu que trabalhei durante 22 anos na ferrovia e eu diria que são poucos os brasileiros 
que acreditam nesse modelo de transporte ferroviário regional até pela nossa cultura rodo-
viarista, o abandono das ferrovias, o abandono das estações, da via permanente, enfim, em 
precárias condições. 

Então primeiro eu entendo que o senhor dá uma luz a esta CPI quando traz ações 
oficiais do Ministério do Transporte acreditando que é possível retomada desses trens de 
passageiros que seria muito importante para o nosso país. Eu me recordo senhor Afonso 
Carneiro Filho que no dia 22 de dezembro de 1997 enquanto existia a FEPASA, não sei se 
o deputado Hamilton Pereira se recorda, a FEPASA colocou um trem de passageiro entre a 
cidade de Sorocaba passando por Tatuí, Itapetininga, Itapeva e a cidade de Apiaí, esse trem 
fez um sucesso extraordinário naquela região. Eu vi a população ali na região do Cariri 
correndo aos trens, e eu recordei desse dia porque em todas as cidades realmente eram 
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não ser o trecho de Mogi que pega o trecho do pessoal da Votorantin carregando celulose, 
se não me engano, aqui para São Paulo e para o porto de Santos. 

O que aconteceu? O trecho estava paralisado em São José dos Campos até a zona rural 
de Jacareí, abandonados. São José dos Campos  já tinha feito algumas obras por cima, 
inclusive lançado asfalto em cima dos trilhos que já não tinha tráfego nessa região. E 
Jacareí na ocasião pediu a compra do trecho de linha que passava por ela para fazer uma 
grande avenida, apesar da gente ter tentado convencer o contrário, mesmo assim ela foi 
vendida. Quando veio o apagão nós tivemos um problema, porque tinha-se a perspectiva de 
poder se atingir os aeroportos de São José dos Campos, ali você tem a Embraer, você tem 
uma questão aeroportuária que daria para segurar o tranco através de um trem que viria 
por Mogi das Cruzes de passageiros. Porque hoje a CPTM chega até Mogi das Cruzes, mas 
poderia avançar por Jacareí e chegar em São José dos Campos e de repente chegar a fazer 
essa ligação, e ficou prejudicada pela falta desse trecho que foi desativado. Isto é, a nossa 
linha que sai de São Paulo chega só até Mogi e não avança mais por diante porque o trecho 
virou rodovia. 

Com relação a participação, voltando a pergunta, a colocação do deputado Edson 
Giriboni, o governo do Estado e a participação da Secretaria. Eu acho bastante oportuno, 
não sei se no momento vai haver clima para esse tipo de situação, mas espero que haja. 
Da nossa parte nós estamos abertos a voltar a essa discussão com o Estado. Nós já temos 
esse trabalho que está em andamento, a gente acredita que isso é um início, é um primeiro 
momento, primeira fase, por isso nós estamos fazendo todo o esforço possível para que seja 
trechos de sucessos a serem implantados para que uns puxem os outros, e a gente pretende 
que isso avance. A participação do governo do Estado é bem vinda, nós estamos abertos 
para discutir essas situações, nós já temos um programa em andamento, se o Estado quises-
se agregar dentro de um projeto de ligação dessas cidades pólos a gente poderia abrir uma 
discussão na Secretaria de Política Nacional de Transporte para ver aonde a gente pudesse, 
vamos dizer assim, ter sintonia e ver alguns outros trechos que a gente possa tomar, mesmo 
porque a gente vai precisar de alguma discussão com o Estado para esses próprios trechos. 
Um deles, por exemplo, uma dessas discussões é a questão de como é que é a demanda do 
transporte intermunicipal nessa região. Então esse transporte intermunicipal é uma situação 
que é de controle da Secretaria de Estado de Transporte, então a gente vai ter que buscar 
esse tipo de informações. Então é importante que se for de interesse, naturalmente já mani-
festaram que sim, aqui da Assembleia levar essa nossa proposta ao governo do Estado e 
dizer que nós estamos abertos a ter essa discussão mais ampla com o governo do Estado 
para que a gente possa realmente avançar nesse aspecto. Eu acho que é importante, e mais 
cedo ou mais tarde nesses trechos a gente vai ter que ter a participação do Estado com 
algumas informações, e poderíamos mais amplamente discutir esses outros trechos que 
estão acontecendo por aqui. 

Com relação ao deputado Davi Zaia. A relação do trecho Campinas/São Paulo onde tinha 
aí uma ocasião o estudo do Trem Bandeirantes, se não me engano, que houve um projeto e 
no meu ponto de vista acontece o que aquilo que a gente veio falar. Me parece que a equa-
ção não fechou, mesmo assim era um trem que tinha um bom potencial para sair daquela 
forma que foi feito. Talvez com um pouco mais de cuidado nessa questão que a gente está 
tentando fazer com o trem regional, que seja uma proposta onde ela haja interesse do 
usuário em utilizar aquele meio de transporte, isto é, ele veja alguma vantagem em termos 
de velocidade, em ganho operacional e que ele possa levar um tempo adequado o desloca-
mento entre uma cidade e outra, mas o custo de investimento pode ser que não tenha fica-
do, vamos dizer assim, adequado ao tamanho da tarifa que o usuário pudesse pagar. Eu não 
sei, não conheço profundamente esse projeto, as vezes discuti-se utilizar um trem com uma 
velocidade um pouco menor, enfim, as discussões são várias. Então eu acho que agora ele 
foi substituído pelo trem de alta velocidade que é um projeto nacional, e você me pergun-
tou se ele vai ou se não vai. É desejo do governo ir, que esse projeto vá a frente. Agora eu 
temo muitas das vezes das tais “forças ocultas” que o próprio Jânio Quadros já falava disso 
um tempo atrás. Por quê? Porque eu me lembro na época do Transcor esse projeto começou 
a avançar, avançar, avançar, e depois várias forças começaram a tentar abafar, muitas recla-
mações começaram aparecer de uma forma e de outra. Vários questionamentos se vai ser 
assim ou assado, era melhor que fosse assim, era melhor que fosse assado, e isso acabou, 
vamos dizer assim, esse projeto sendo engavetado. 

Eu como técnico em ferrovia acho isso um passo importante para a ferrovia nacional, 
e para a tecnologia nacional. Não é um dinheiro que está sendo jogado a fundo perdido, 
vocês sabem que é um investimento de uma forma ou de outra, isso não está sendo jogado 
a fundo perdido. Pouca coisa em termos de desapropriação é o que está sendo trabalhado, 
basicamente é um recurso da iniciativa privada. A perspectiva do governo é que a iniciativa 
privada trabalhe, alguns dizem que o recurso que está se pedindo para a iniciativa privada 
é muito pouco, é muito, eles não vão entrar. O fato que nós tivemos uma discussão coman-
dada pela Câmara Federal lá em Brasília no último dia 30 e quer queira ou quer não queira, 
nós tivemos cinco apresentações européias e três asiáticas. Então quer dizer, estão correndo 
atrás. Vamos ver, se depender do governo nacional e da vontade, ele é muito importante. Eu 
tenho conhecimento de outras ferrovias aí da América do Sul, naturalmente que nós somos 
uma liderança, o Brasil é uma liderança, e todos eles nos parabenizam por ser o pioneiro 
nessa questão do trem de alta velocidade, eles sentem muito orgulho porque o Brasil tem 
puxado isso. E isso é uma situação bastante interessante. E os estudos estão demonstrando 
aí que é viável, mesmo não sendo uma situação de investimento do governo igual foi feito 
em outros países na via permanente, mas é uma possibilidade viável, e os interessados aca-
baram por se mostrarem, quer dizer, os fabricantes estão se mostrando interessados nisso 
aí. Então eu acho que vai avançar. Se as reclamações, as demandas e os lobbys não forem 
mais fortes, eu acredito que vai avançar. 

E por último o deputado Vinicius Camarinha. Perda de tempo no transporte ferroviário de 
passageiros, eu acho deputado, que já foi colocado. Com melhorias nas vias, na retificação 
de algum traçado, e utilização de tecnologia de material rodante adequada para você poder 
romper curvas e raios de curvatura com maior velocidade isso é bem possível hoje em dia. 
Como eu estou falando as nossas vias foram construídas com tecnologias muito antigas, o 
material rodante era muito antigo também e se adequava perfeitamente a isso. Hoje nós 
podemos dar uma outra cara a essa nossa linha melhorando alguns raios de curvatura 
naturalmente, e utilizando o material rodante com capacidade de maior velocidade nesses 
trechos sem maior problema. 

O número de linhas em São Paulo realmente é muito pouco, são duas linhas, mas dentro 
desses 14 trechos nós tentamos priorizar pelo menos dois projetos em Estados que tiveram 
na sua história uma maior influência desse transporte ferroviário. Então os Estados que 
tiveram dois estudos foram os Estados do Rio Grande do Sul, e o Estado de São Paulo, o 
Estado do Rio de Janeiro, e o Estado de Minas Gerais. Os demais Estados tiveram um estu-
do apenas. Então desses quatro Estados oito estudos dos 14 são nesses Estados. Dois no 
Rio Grande do Sul que é o Pelotas/Rio Grande e Caxias/Bento; dois aqui em São Paulo que 
é o Campinas/Araraquara  e São Paulo/Itapetininga; dois no Estado de Ri de Janeiro que 
Campos/Macaé e um outro que seria Santa Cruz/Mangaratiba; outro em Minas Gerais que 
é Belo Horizonte/Ouro Preto com uma bifurcação em Miguel Burnier com outra perna indo 
para Conselheiro Lafaiete, essa é uma das perspectivas, e outra no Norte de Minas numa 
zona,vamos dizer assim, mais pobre, que seria entre Bocaiúva/Janaiuva passando por Mon-
tes Claros no Norte de Minas. Então esses são os dois trechos mineiros. Então esses são os 
Estados que nós temos mais estudos. 

ma nenhum, mas era para se ter minimamente mantido a questão ferroviária e hidroviária 
neste país. E isso foi abandonado lá pra trás, e agora nós estamos tentando retomar. 

Deputado Mauro Bragato o transporte ferroviário deficitário, e a questão de Panorama/
Porto Murtinho. 

Vou começar por Panorama/Porto Murtinho. Essa linha ela foi estabelecida agora na Lei 
11.772 é uma linha de exploração da Valec. A Valec deve fazer o trecho entre os dois Pano-
rama/Porto Murtinho. Vai ser uma ligação porque a Norte/Sul ela vai descer até Panorama, 
ela não fica mais parada em Anápolis, ela passa a descer até Panorama, e de Panorama ela 
vai com a linha para Porto Murtinho. Então essa linha que está prevista, deve ser investida. 
A Valec deve estar terminando neste momento de fazer o estudo da linha Oeste/Leste, que 
a linha de Ilhéus até por volta de Uraçu para entroncar a Norte/Sul e em seqüência deve 
começar o levantamento aerofotogramétrico para poder fazer tanto a linha até aqui em 
Panorama quanto a linha para o Oeste, para a gente poder entroncar com Porto Murtinho. 

Com relação a questão do transporte ferroviário deficitário é bastante interessante. 
Quando a gente fala do transporte rodoviário é muito interessante, porque o empresário 
entra com o seu veículo e pronto. O Estado, o município dá o asfalto, a estrada e tudo mais. 
Na ferrovia isso é um pouco diferente. Quando você imputa ao concessionário ele ter que 
manter a sua linha, e ter que manter a sua estrada, tem que manter tudo é uma situação 
que é um pouco mais complicada nesse aspecto. 

No meu ponto de vista, e esse panorama que nós temos da concessão com arrenda-
mento não seria uma coisa assim bastante interessante. Tem modelos melhores do que 
isso onde o Estado assume a via e você faz as concessões do tráfego ferroviário a quem 
interessar o tráfego ferroviário. Isso seria o que no meu ponto de vista o melhor para o meu 
país, inclusive com relação a competitividade. Nesse aspecto a gente tem observado pelas 
próprias declarações da ANTT  - Agência Nacional de Transporte Terrestre que alguma coisa 
nesse sentido já começa a ser pensado, a ser trabalhado em termos de dar uma outra dinâ-
mica a essas linhas melhores de forma que a gente possa arrumar de alguma forma ou de 
outra uma melhor equação para que isso aí acabe acontecendo. Então quando a gente tra-
balha dessa forma a gente, vamos dizer assim, acaba imputando toda a manutenção para 
a questão do explorador, e o custo para ele começa a onerar mais, além do que ele ainda 
tem que pagar os impostos, pagar o custo do arrendamento, enfim, fica uma questão que é 
bastante pesada. Acredito que nós já estamos chegando a um certo ponto que isso aí vai ter 
que ser melhor avaliado, e o que a gente tem observado na questão da agência a situação é 
mais ou menos dentro disso daí que se passa. 

Importante se observar que tem que se ter políticas, tem que se fazer políticas para que 
essa situação avance. Vocês observem, e eu digo, e volto sempre a essa questão da gente 
pensar no futuro, etc., etc.. Eu vou fugir só um pouquinho, mas só para poder dá um alô 
pra vocês. Quando a gente fala, por exemplo, do pedagiamento. Qual o grande discurso do 
pedágio nas nossas rodovias? Não importa se estadual, federal, mas o Estado, a União não 
está conseguindo manter aquela rodovia então nós vamos fazer uma forma de fazer uma 
concessão para a exploração privada onde o usuário vai pagar uma taxinha e em compen-
sação ele tem uma estrada boa para ele poder rodas. Pois é, isso é um discurso, que é um 
discurso que todo mundo pensa que é mesmo, paga uma taxinha ali e aí nós passamos a 
andar bem. E eu vou dizer uma experiência que eu passei. Eu estava em Mogi das Cruzes 
e tinha um vôo marcado as 19 horas e já estava lá de um dia para o outro, já tinha feito 
um trabalho na parte da manhã e me perguntaram que horas eu iria sair, e já tinham me 
falado que de Mogi das Cruzes para São Paulo tinha tantas estradas, tantas não sei o que, 
estava muito bem servida de rodovia e tudo mais. E a hora que almoçamos e voltamos para 
finalizar o que tinha, e era umas duas em meia começaram a perguntar a que hora mesmo 
o meu vôo. Eu disse que 19 horas, mas estamos aqui pertinho 50 quilômetros, cheio de vias 
de acesso rápido. A hora que deu três horas me falaram assim: doutor Afonso acho que já 
era bom a gente já ir tomando rumo. Poxa, mas estamos aqui perto! Não, é que as vezes o 
trânsito complica. Eu sei que eu sai de lá, me lembro até hoje, sai era 15hs20 e cheguei em 
Congonhas as 19hs01, eu perdi o vôo, 50 quilômetros eu não consegui avançar. 

Daí volta a questão do pedagiamento. Quando a gente fala do pedágio de pagar um 
valor qualquer para poder manter uma estrada boa é bastante interessante, todo mundo 
acha isso razoável. Mas como é que vai ser isso daqui 15 anos, mais na frente? Eu vou ter a 
pista, um tapete para eu andar, porque vai ser muito bem mantida porque está sendo arre-
cadado, mas uma velocidade operacional de 20, 30 quilômetros por hora porque vai estar 
tudo congestionado. E qual vai ser a solução? Construir outra avenida em paralelo aumen-
tando o nível de poluição, de tudo para aproveitar o Pré-Sal? Não sei, mas é uma situação 
que a gente tem que pensar mais lá na frente, porque esse discurso não vai ter perna 
longa. Quando a gente fala assim: eu vou pagar aqui uma beiradinha, mas eu estou com a 
estrada boa, daqui mais pra frente eu começar a ter problema de congestionamento nessas 
estradas. Seria talvez mais interessante, a gente conseguiria vender talvez um pedágio um 
pouco melhor dizendo o seguinte, você está pagando esse pedágio aqui, mas dentro desse 
pedágio você tem uma taxa que ele está financiando um transporte de alta capacidade ao 
longo dessa rodovia. E qual seria a visão de futuro? A visão de futuro é amanhã você ter 
uma linha construída com esse valor que você paga hoje de pedágio onde uma beirada é 
reserva a um outro modal. A visão de futuro seria amanhã essa carga toda que hoje vai por 
essa rodovia, que desgasta essa rodovia, etc., etc., vai ser transferida para um transporte 
de alta capacidade. A visão de futuro é uma manutenção de estrada mais baixa porque não 
teria tanto desgaste, com uma perspectiva de ter um custo de pedágio futuro mais baixo ou 
talvez até sem pedágio, porque ela passaria ter condição de o Estado manter aquela rodo-
via com a minimização do desgaste. Isso que eu falei pra vocês no início é visão de futuro, 
é visão pensar daqui 12 ou mais anos, ou mais de um governo pela frente. A gente fica as 
vezes voltado, a gente entende esse problema, até como governo federal e vocês aqui, ten-
tar resolver tudo em quatro anos. Agora se a gente for ficar com planejamento de quatro 
anos a gente não consegue avançar nessas perspectivas mais de longo prazo. Essa questão 
do pedágio é uma dessas situações. No meu ponto de vista o modal que está em desequi-
líbrio ele que deve proporcionar o investimento no outro modal para que ele possa equili-
brar a matriz mais lá na frente. Então essa questão do pedágio que hoje a gente vende um 
pedágio que é apenas uma taxa que eu pago para poder ter uma pista maior e melhor, se 
eu conseguir vender que você está pagando uma taxa aqui a mais nesse pedágio, mas isso 
aqui mais lá na frente a situação vai alterar. Então acho que seria muito mais propositivo. 

Agora respondendo o deputado Edson Giriboni. Com a questão da indústria, BNDES, e o 
povo naturalmente está todo mundo engajado nesse processo. O pessoal da indústria está 
muito animado porque a perspectiva de se vender bastante veículo para que a gente possa 
avançar. 

Nesses Estados onde foram aprovados a perspectiva é muita. Aqui em São Paulo a gente 
conhece alguma coisa da malha ferroviária de São Paulo e nós sabemos que existe também 
por parte da população uma grande expectativa com o retorno dos trens de passageiros. 
Infelizmente aconteceram alguns problemas que até de certa forma tornaram alguns tre-
chos impeditivos como a venda pela Rede de alguns trechos para se tornar avenidas, alguns 
trechos que não avançaram e poderiam hoje ser, desde o apagão poderiam ter sido uma 
solução. A idéia como o deputado Vinicius Camarinha colocou, essa questão da ligação 
aeroportuária que pra nós é importante, e um dos maus exemplos que eu vejo nisso aí foi 
o trecho que a gente tinha em Jacareí. O que aconteceu? A MRS ela trabalha basicamente 
com a variante do Parateí, e essa linha que é a linha tronco que vinha de São José dos Cam-
pos para São Paulo, pegando por Mogi e tudo mais ela ficou, vamos dizer assim, sem uso. A 
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Estou à disposição para algum questionamento, alguma pergunta que se faz necessária, 
vocês fiquem à vontade. Se tiver ao meu alcance de poder responder farei da melhor forma 
possível.

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Queria cumprimentar doutor Ricardo Rossi Madalena 
pela sua gentileza de estar presente aqui nesta CPI. Ele conhece bem os problemas, princi-
palmente no interior do Estado de São Paulo por ele ser de Santa Cruz do Rio Pardo, uma 
região que também teve bastante influência da ferrovia. 

Nesta CPI doutor Ricardo Rossi Madalena nós ouvimos já a doutora Evangelina que é a 
gerente da SPU aqui no Estado de São Paulo, e o que ficou muito claro quando ela esteve 
aqui foi a necessidade de um apelo desta CPI para que o governo federal pudesse agilizar a 
cessão do patrimônio que não está mais sendo utilizado em dezenas, centenas de municí-
pios do Estado de São Paulo que pudesse agilizar a cessão desse patrimônio às prefeituras 
municipais. Porque o que nós constatamos andando aqui no Estado de São Paulo? Dezenas 
e dezenas de imóveis, estações, oficinas, galpões, enfim, que antigamente foram utilizadas 
pelas ferrovias hoje estão em desuso e na sua grande maioria abandonados sendo depreda-
dos, utilizados para a violência, para consumo de droga, tráfego de droga, e há uma morosi-
dade, eu diria que quase, pelo menos isso vem acontecendo, quase que uma impossibilidade 
prática de ocorrer a cessão desses imóveis as prefeituras municipais, que teriam condições 
de fiscalizar, de utilizar, de dar uma finalidade, de recuperá-los, e assim por diante. Nós 
deputados aqui desta Casa, nós constantemente somos procurados por prefeitos, vereado-
res no sentido de agilizar, mas depois entra no emaranhado de órgãos, de SPU, de Rede, de 
DNIT, de ANTT e nós ainda não conseguimos enxergar um final feliz para essa história. Quer 
dizer, quando a gente vai no inventariante da Rede depende da SPU. Quando vai na SPU 
precisa do DNIT, fica um emaranhado que nós não sabemos com quem conversar. 

Eu tenho, por exemplo, lá em Itapetininga é um caso que eu convivo de perto e vale 
praticamente para todas as outras cidades onde passa a ferrovia, ou passava pelo menos, 
onde existia trilho. Lá nós temos uma antiga oficina muito grande, uma área de mais de 
100 mil metros quadrados, dentro da zona urbana, no interior da zona urbana do município, 
que eram umas antigas oficinas da Sorocabana e depois FEPASA. Quando da concessão 
essa oficina foi passada a concessão a FERROBAN e hoje ALL, considerada então bem 
operacional. Era uma oficina voltada diretamente a atividade da operação de ferrovia. Mas 
imediatamente após a concessão a FERROBAN na época abandonou aquelas oficinas. Aban-
donou, simplesmente deixou de utilizar. Na época eu era vice-prefeito de Itapetininga isso 
2001/2002. Nós entramos pedindo que aquele imóvel, um imóvel extraordinário, histórico, 
uma belíssima construção pudesse passar para a gestão da prefeitura, houvesse uma ces-
são a prefeitura. E isso também valeu para a estação ferroviária no centro de Itapetininga 
totalmente abandonada, apodrecendo, virando ruína, e aí não pode passar porque esses 
bens são operacionais. Isso daí foi objeto da concessão, são bens operacionais e, portanto, o 
governo federal não tem poder para passar para as prefeituras. Nós estamos em 2009/2010 
esses imóveis, as antigas oficinas foram totalmente depredadas, arrebentadas, virou ruínas, 
aquilo é uma coisa deplorável, e ainda continua sendo bem operacional e, portanto, não 
pode passar para a gestão da prefeitura, isso também vale para as estações. 

Então o que a gente pede, o que nós pedimos aqui para a doutora Evangelina, ela deu 
a princípio uma posição boa que estaria agilizando isso, e nós pedimos ao DNIT também 
que é outro órgão envolvido, que realmente possa haver um entendimento entre os órgãos 
federais, seja inventariante da Rede, SPU, DNIT, Ministério dos Transportes, que realmente 
possa haver uma agilidade e realmente uma decisão de passar esses imóveis que não serão 
utilizados, não estão sendo utilizados, é dinheiro público que está sendo jogado fora possa 
passar esses imóveis de uma forma rápida a gestão das prefeituras municipais. Não adianta 
querer vender as prefeituras que eles paguem em um ano, dois anos, três anos, as prefeitu-
ras com raríssimas exceções não tem condições financeiras de arcar, de comprar. Ou cede 
isso por comodato, por tempo indeterminado, ou faz doação. O governo Lula tem sido um 
governo que tem tido uma visão social muito grande, e eu ainda fico surpreso do governo 
federal não ter tomado uma decisão nessa linha de passar de uma forma possível, viável e 
rápida a gestão desses imóveis as prefeituras municipais. Isso com relação à questão dos 
imóveis. 

E com relação a operação ferroviária propriamente dita, eu entendo que talvez não seja 
tanta responsabilidade do DNIT, e sim do Ministério dos Transportes e da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres realmente rever os contratos de concessões. Em último caso, eu 
não sei se caberia até uma rescisão desses contratos, fazer um novo modelo de contrato 
porque isso nós já sabíamos lá atrás. Quando as concessões foram feitas pelo BNDES era 
um modelo errado, e passado aí mais de 10 anos o que nós tínhamos de previsão constata-
se, realmente houve um modelo errado de concessão da malha ferroviária no Brasil. E não 
podemos persistir no erro. Ou renegocia todos os contratos, ou cancela e se faz novos 
contratos de concessões para que realmente a ferrovia possa cumprir o seu papel nesse 
país. E se nós tirarmos a Vale do Rio Doce que na verdade nós entendemos que não é uma 
ferrovia, mas é uma correia transportadora porque a Vale do Rio Doce tem a carga, ela tem 
a ferrovia, ela tem o destino, é muito fácil uma ferrovia assim. Quer dizer, se nós tirarmos a 
Vale do Rio Doce que é um caso específico, a ferrovia ali existe mais por causa do minério 
do qual a Vale é a própria dona. Mas se nós pensarmos em ferrovia no Brasil 10 anos após 
as concessões nós vemos que a ferrovia não vem cumprindo o seu papel, muito aquém do 
que deveria ser cumprida. 

Então a CPI tem essa finalidade, de alertar os prejuízos que o Brasil tem, mas particular-
mente o Estado de São Paulo vem sofrendo por não dispor de uma malha ferroviária como 
nós deveríamos ter. E hoje nós assistimos uma boa parte da malha abandonada, sem uso, 
sendo invadida, as pessoas depredando patrimônio em vários trechos ferroviários, porque 
enquanto esteve na mão do Estado operava, transportava, pelo menos cumpria o seu papel 
e hoje nós vemos que houve uma regressão na utilização da malha ferroviária aqui no 
Estado de São Paulo. Acho que o DNIT que participa junto com o governo federal poderia 
também contribuir nesse sentido. 

Esse é o nosso apelo aqui ao DNIT sobre o seu comando aqui no Estado de São Paulo. 

O SR. RICARDO ROSSI MADALENA – Eu concordo com V.Exa. deputado, e nós sabemos 
que hoje em dia as rodovias estão saturadas, o transporte rodoviário está saturado. E a 
médio e curto prazo teria que ter essa iniciativa. Quero até parabenizar esta Comissão, esta 
CPI que os senhores deputados estão à frente, porque só mobilizando que se chega a algo. 
E isso está sendo feito. E nós sabemos da importância da ferrovia para o Estado de São 
Paulo, não só para o Estado como para o Brasil na questão do transporte. E com isso, com 
certeza é um alerta que pode, como já esteve aqui pessoa do governo federal, SPU, o pró-
prio DNIT na qual é a minha pessoa, e vou levar isso adiante. Porque está correto, nós temos 
que incentivar o transporte ferroviário. 

Questão da operação, cabe realmente a ANTT. Acho que teria que ter essa mobilização 
também de vocês, é uma opinião que eu estou dando, convocar alguém de Brasília para 
estar envolvido nisso, para ver essa preocupação, se tem a necessidade de rever os con-
tratos, o cronograma que está lá estabelecido, e isso vai caber com certeza a ANTT estar 
respondendo. 

E com certeza nós tivemos um grande avanço, Sr. Presidente, na questão da inventarian-
ça. Isso estava praticamente abandonado. Então foi dado “vzero” o início, este ano. Estão 
fazendo todo o levantamento no Estado diversas equipes, em Juiz de Fora, Bauru, São Paulo 

Naturalmente como eu falei esses trechos no meu ponto de vista, deputado, são o início, 
nós precisávamos começar por alguma parte. Não adianta também no meu ponto de vista 
a gente querer fazer muito porque a gente acaba não começando. O importante é a gente 
pegar essas linhas e, vamos dizer assim, implantando. Porque na hora que começar as pri-
meiras a demanda, inclusive eu tive todo o cuidado, tivemos todo o cuidado para a gente 
poder fazer de uma forma justa e exata para poder classificar e catalogar, porque a gente 
sabe que na hora que isso começar vai ser um rastilho de pólvora e isso vai pegar. Agora a 
idéia básica é a gente atender a carga de alto valor agregado, inclusive os aeroportos, os 
aeroportos do interior, enfim, é basicamente é isso. Porque tem muito material que vai por 
avião e acaba ele podendo ser muito bem distribuído pelas cidades com esse tipo de trans-
porte que venha atender. 

Acredito que eu tenha esgotado as perguntas que vocês me fizeram, não sei se eu res-
pondi a contento, mas eu tentei. Estamos abertos. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Indago os senhores deputados se há 
mais alguma dúvida, a algum questão a ser exposta. 

Não havendo mais nenhuma dúvida esta Presidência senhor Afonso Carneiro Filho de 
solicitar a V.Exa. se há possibilidade do senhor dispor desse material a esta CPI para que nós 
possamos depois distribuir a todos os membros. 

O SR. AFONSO CARNEIRO FILHO – Com prazer. Não há problema nenhum, podemos 
copiar. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Só para informar dia três próxima 
terça-feira está convocado do superintendente do DENIT senhor Madalena no mesmo horá-
rio as 11 horas. Então nós convidamos todos os membros também para o próximo dia três, 
terça-feira as 11 horas. 

E nada mais havendo a se tratar está encerra esta CPI. Muito obrigado. 

     *       *      *

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - SISTEMA FERROVIÁRIO
(Transcrição realizada pela empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. )

03/11/2009

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Declaro aberta a Décima Reunião 
da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato 59/2009, com a finalidade de 
apurar a atual situação do sistema ferroviário do Estado. 

Registro com muito prazer à presença dos nobres deputados Mauro Bragato e deputado 
Edson Giriboni. 

Solicito a Secretaria que faça leitura da ata da reunião anterior. 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Pela ordem Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem nobre deputado Edson 
Giriboni. 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Regimentalmente pedir a dispensa da leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – É regimental o pedido de V.Exa. está 
dispensada a leitura da ata da reunião anterior. 

Informo a presença do doutor Ricardo Rossi Madalena, Superintendente Regional do 
DNIT no Estado de São Paulo, convocado para prestar esclarecimentos sobre o objeto da 
CPI, a quem convido para sentar-se a Mesa. Por favor, Dr. Ricardo, queremos agradecer a 
presença de V.S. a esta CPI que tem como de fato nós apuramos o desmanche do transporte 
ferroviário em várias frentes, tanto no que diz respeito ao desmanche do patrimônio mobi-
liário, do patrimônio móvel, no que diz respeito ao transporte de cargas e ao transporte de 
passageiros. Essa é na realidade de fato o nosso objetivo, o trabalho nosso nesta CPI de 
apurar esta situação do nosso Estado de São Paulo. Portanto, nós agradecemos à presença 
de V.S. e passamos a palavra para que o senhor coloque as ponderações, a opinião, a função 
do DNIT no que diz respeito ao tema para que nós possamos prosseguir o nosso trabalho. 
Então tem V.S. a palavra. 

O SR. RICARDO ROSSI MADALENA – Obrigado. Bom dia a todos os presentes. 
O DNIT é um órgão do governo federal no qual está encarregado das rodovias e ferro-

vias do Estado de São Paulo, mas no caso que abrange aqui hoje são as ferrovias. Nós na 
realidade somos um braço do Ministério dos Transportes no qual cabe a ANTT fiscalizar 
diretamente as concessões que hoje existem no Estado de São Paulo, que são a ALL, Novo 
Oeste e MRS, se não me falha a memória. Isso cabe a ANTT essa fiscalização. 

O maior do Estado a concessão é a ALL – América Latina Logística. O DNIT através 
da inventariança da Rede está para receber após a inventariança os bens móveis e bens 
móveis operacionais. O que seriam esses bens móveis? Essas móveis não operacionais esta-
riam inclusos os trilhos, materiais rodantes, peças. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Só pela oportunidade. São bens 
operacionais ou não operacionais que serão transferidos para o DNIT?

O SR. RICARDO ROSSI MADALENA – Perdão, o que será transferido para o DNIT são os 
bens móveis que seriam móveis, cadeiras, escrivaninhas, eixos, trilhos, dormentes que isso 
se encontra hoje em barracões em lugares como Campinas, Osasco. Posso futuramente se 
houver necessidade passar onde estão esses bens que pertencem hoje a extinta Rede que 
está sendo inventariado isso. Os bens imóveis operacionais que seriam as estações, oficinas, 
barracões. E bem móvel não operacional, isso vai caber a SPU – Secretaria do Patrimônio 
da União. Com ressalva para alguma reserva técnica se julgar necessário o Ministério dos 
Transportes daí terá alguma reserva técnica em algo que possa ser usado futuramente. Do 
contrário esses bens móveis não operacionais, exemplo, Manduri, Pauaçu, barracões que 
estão lá hoje e isso pertence a SPU. Por quê? Porque a ferrovia, será usado para a ferrovia 
ou para a concessão. Então isso passa para o patrimônio da União. E estamos nesse trâmite 
agora, neste momento com as inventarianças. A inventariança da Rede tem uma equipe, 
aqui em São Paulo nós temos uma pessoa responsável por isso que cuida dessa parte, que 
é doutor Miguel Rugiero que está fazendo todo esse trabalho de inventariança. Após essa 
inventariança feita isso virá para o DNIT, a responsabilidade passa a ser do DNIT. Aí sim o 
DNIT vai poder fazer doação ou leilão deste material após o levantamento da inventariança 
da Rede. 



46 – São Paulo, 120 (91) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 15 de maio de 2010

Conduta com o Ministério Público. E expôs as dificuldades, o não cumprimento de cláusulas 
contratuais, inclusive ficou de enviar a esta CPI as diversas infrações e os descumprimentos 
que não estão sendo cumpridos por essas empresas concessionários. 

Eu queria senhor Ricardo Rossi Madalena, inclusive a assessoria me pos aqui à Mesa 
quantidade inclusive de processos envolvendo as concessionárias. É impressionante dou-
tor Ricardo o número de irregularidades, tanto de infrações, de processos, de dificuldades 
impostas pelas concessionárias, tanto para se buscar as cargas em lugares mais distantes, 
em lugares que não são altamente lucrativos. Enfim, nós estamos realizando este trabalho e 
nós já ouvimos pessoas importantes tanto quanto V.Sa. 

A minha pergunta é, quanto tempo já dura essa inventariança? E também o que de fato, 
verdadeiramente o DNIT pode colaborar com este nosso trabalho? Tendo em vista que juri-
dicamente toda essa malha ferroviária está sobre a administração jurídica do Ministério, do 
governo federal através de suas Agências e de seus Ministérios, então de fato o que o depu-
tado Mauro Bragato disso, o Estado de São Paulo apenas observa. Observa o que acontece 
e juridicamente com poucas atuações. Nós não podemos, esta CPI tem o condão também de 
poder mobilizar. Mobilizar o governo federal, mobilizar o governo do Estado de São Paulo 
no sentido de nós resgatarmos esses valores aqui ditos, movimentar os prefeitos da nossa 
região no intuito de reorganizarmos todo esse imobiliário perdido nos seus municípios. 
Então de fato senhor Ricardo o que nós queremos é que o DNIT de fato pode ajudar a esse 
nosso trabalho. Pode? Nós estamos atrasados, nós estamos assistindo o desmanche ano a 
ano e de fato há projetos, há coisas em andamento, mas a gente sabe como é que funciona 
as coisas, vai, vai, o tempo passa e as coisas acabam não acontecendo.

Então quanto tempo já dura essa inventariança? E o que de fato o DNIT pode realizar 
para nos ajudar a desenvolver este trabalho e nós atingirmos aqui o desejo da população 
que é de termos um transporte ferroviário funcionando, de termos as estações no mínimo 
preservadas, sendo utilizadas ou não pelas ferrovias, mas pelas prefeituras como aqui dito, 
ou por outras entidades, instituições. Então essa era a minha pergunta. 

O SR. RICARDO ROSSI MADALENA – Sr. Presidente, o que cabe ao DNIT apesar do 
órgão estar hoje não só em São Paulo, que eu acho que isso é geral no Brasil todo, mas a 
dificuldade de servidores. Nós temos isso. Só que independente disso, dessa dificuldade de 
servidores no nosso órgão aqui em São Paulo, nós já criamos comissões que estão acompa-
nhando a extinta Rede, a inventariança da Rede no sentido de agilizar o processo. Como? 
Nós temos equipes acompanhando a equipe da inventariança para ganhar tempo. Porque 
isso viria para o DNIT, o DNIT aí sim iria ter uma equipe para fazer a conferência do que foi 
apresentado pela inventariança, só que isso nós já estamos na frente, vamos dizer assim, 
estamos acompanhando isso já tendo um aval nosso no sentido de amanhã a hora que isso 
vier de fato passar para o DNIT nós já estarmos ciente da conferência desses lotes. 

Atestando que nós podemos colaborar, eu quero se possível for levar as audiências ante-
riores que aqui foram tratadas e marcar com o meu diretor geral em Brasília que cuida do 
Brasil todo doutor Luiz Antonio Pagot, para que tome ciência do trabalho que vem sendo 
feito para poder ajudar em algum sentido. Ele visualizar isso, porque é uma pessoa dinâ-
mica que está lutando por hidrovias no Brasil. O nosso diretor geral há pouco tempo estive 
aqui em reunião com ele e o secretário Mauro Arce falando da Hidrovia Tiete, para viabilizar 
o Projeto Tiete. E por que não nós levarmos a preocupação da ferrovia no Estado de São 
Paulo?

Então se for possível levarei em mãos e tratar deste assunto. E contar com a minha 
pessoa como Superintendente do DNIT em São Paulo o que estiver ao meu alcance que eu 
puder colaborar estarei junto colaborando com vocês. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Senhor Ricardo Rossi Madalena, 
esses bens que o DNIT provavelmente receberá na inventariança eles se resumem no patri-
mônio móvel operacional e o imóvel operacional? E o imóvel não operacional ficará da 
responsabilidade da SPU?

O SR. RICARDO ROSSI MADALENA – Isso, exatamente. Eu vou deixar com V.Exa. esse 
Decreto de Lei da Medida Provisória de janeiro de 2007, que altera o dispositivo da Lei 
10.233 de cinco de junho de 2001, o que cabe ao DNIT, ao Tesouro, a ANTT, a VALEC, e 
demais comentários que se fazem necessários. 

Ao DNIT caberá a propriedade dos bens móveis e imóveis operacionais da extinta Rede. 
Os bens móveis não operacionais utilizados pela administração geral e escritórios regionais. 
Ressalvado aqueles necessários as atividades da inventariança. Os demais bem móveis não 
operacionais incluindo trilho, materiais rodantes, peças, componentes, sucatas que não 
tenham sido destinadas a outros fins, considerando o dispositivo da Medida Provisória. 

Então isso aqui, através deste Decreto V.Exa. terá todo o conteúdo do que cabe ao nosso 
órgão. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Eu solicito a Secretaria que provi-
dencie cópias a todos os membros desta CPI. 

Por fim senhor Ricardo Rossi Madalena, o DNIT exerce alguma fiscalização sobre as fer-
rovias?

O SR. RICARDO ROSSI MADALENA – Cabe a ANTT. Toda parte de fiscalização cabe a 
ANTT. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – O DNIT não tem nenhuma função 
de fiscalizar o transporte ferroviário do Estado?

O SR. RICARDO ROSSI MADALENA – Não. Isso cabe a Agência Nacional de Transporte 
Terrestres. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Esta Presidência consulta se há 
mais algum questionamento ao senhor Ricardo Rossi Madalena?

Também consulta se há algum requerimento a ser feito?

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Só para informação. Não sei se a CPI já tem requerimento 
para convocar as empresas concessionárias do sistema ferroviário aqui no Estado de São 
Paulo? Seria a ALL, já existem requerimentos aprovados?

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB - Nós fizemos deputado Edson Giribo-
ni no começo, o senhor se recorda, uma série de requerimentos, e consta sim a ALL, ANTT 
nós já ouvimos, as concessionárias foram convidadas? ALL, AMRS, a FUNCEF, a PREVI, o 
BNDES, Ministério dos Transportes que já foi ouvido semana passada, mas conta a ALL? Já 
foi aprovado? Inclusive nós até tivemos, o deputado estava presente, com o Presidente da 
Associação dos Transportes Ferroviários, deputado Mauro Bragato, que é na verdade o que 
representa todas as empresas, numa entrevista que nós tivemos, senhor Vilaça. Interessante 
se nós tivermos oportunidade de ouvi-lo. Mas consta que já foi convidado, e nós prepa-

que tem sede dessas inventarianças, está sendo feito este levantamento, e aí sim após esse 
término vão chegar a um denominador comum, o que é operacional, o que não é. O que 
o deputado Edson Giriboni acabou de dizer que eu tenho lá, as vezes, como o deputado 
disse, o prefeito não sabe a quem recorrer, acaba chegando pra mim Xavantes, tem o antigo 
IBC, eu estou dando um exemplo aqui, eles querem aqueles barracões para desenvolver a 
cidade, para doar para as indústrias, para gerar emprego. Agora isso nós só vamos chegar 
de fato num finalmente assim que terminar a inventariança que aí nós sabemos o que vai 
pertencer a SPU, o que pertence ao DNIT que nós vamos poder leiloar ou doar ou fazer um 
comodato com a prefeitura. Que eu acho fundamental partirmos sim para a doação para os 
órgãos públicos desse material que deve vir para o DNIT dentre em breve. 

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Pela ordem Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem nobre deputado Mauro 
Bragato.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Eu queria usar a palavra, parabenizar a presença do 
senhor Ricardo Rossi Madalena que a gente conhece bem, agradecer a gentileza de vir aqui 
à Comissão. 

E dizer senhor Ricardo Rossi Madalena que nós contamos contigo, porque na verdade o 
deputado Edson Giriboni já deu uma sinalização o que pretende a Comissão. A Comissão 
tem o objeto de fazer um levantamento da situação do Estado, levantamento da situação 
da malha ferroviária e de todo esse aparato que ficou a Deus dará em função dessa priva-
tização equivocada que aconteceu. É claro que não se tinha recursos orçamentários para 
investimentos, mas também é claro que isso poderia ter sido um pouco mais competente 
para entregar o sistema ferroviário especialmente no Estado de São Paulo, que é um Estado 
com uma economia bastante forte, e que não aconteceu. Então o que se pretende com a 
Comissão se pretende fazer um diagnóstico e propor, e eu penso que a nossa proposição é 
começar a trabalhar o orçamento paulista para que ele faça investimentos na malha ferrovi-
ária. Para que a gente possa recuperar essa malha ferroviária, para que a gente possa efeti-
vamente ter uma concessão explorando a ferrovia, mas que essa concessão possa amanhã 
não alegar que não tem recursos, que não tem condições de fazer funcionar o sistema em 
função da herança assumida. Então nós trabalhamos nessa proposta. 

O orçamento do Estado de São Paulo possibilita um investimento desse porte. Claro 
que nós vamos ter que acionar juridicamente para que haja uma mudança na concessão e 
obviamente para termos a ferrovia mais uma opção para o paulista, para o povo do Estado 
de São Paulo. Porque o senhor mesmo disse aqui da questão das rodovias nossas estarem 
saturadas, e é uma grande verdade. Quer dizer, o Estado parte para a concessão, entregou 
as principais vias, nós estamos vendo grandes recuperações, está recuperando a malha 
secundária, então agora nós temos que trabalhar a ferrovia. Correto? Então essa CPI tem 
essa preocupação. 

É claro que, como disse o deputado Edson Giriboni, nós tivemos a presença da doutora 
Evangelina, mas eu penso e sinto que ela tem também dificuldades em operar esses bens 
que tem à disposição. Então nós temos que fazer aqui uma cruzada para recuperar esses 
bens imóveis e operacionais, fazer parcerias com os municípios e ao mesmo tempo vamos 
ter que convencer o executivo de que o modelo como está só vai a frente se o executivo, 
se o poder público botar dinheiro. Não acredito que como está hoje esse sistema no Plano 
Nacional não tem futuro, não tem futuro jurídico, porque o número de ações que nós esta-
mos vendo contra a América Latina Logística no Estado de São Paulo, não sei em outros 
Estados, mas o número é bastante alto. Então a gente acredita que com apoio judiciário a 
gente pode dar um avanço, e ao mesmo tempo em função desse avanço a gente começar a 
trabalhar aqui na Assembleia Legislativa esse outro pensamento. Não da para pensar trans-
porte no Estado de São Paulo só pensando em rodovias, só pensando no sistema aeroviário, 
e na hidrovia que já existe que daqui a pouco vai estar totalmente sucateada porque está 
sendo mal aproveitada. 

Então eu acredito que contar com o apoio do DNIT vai ser fundamental para que a gente 
possa efetivamente avançar. Não vejo outro caminho. E se o governo paulista e brasileiro 
errou, que errou, nós temos que levar isso em conta, no máximo se equivocou da forma que 
fez, e até porque todo mundo sabe aqui que quando tinha a ferrovia privatizada, a Paulista 
de Estrada de Ferro lá atrás funcionava bem, a Sorocabana funcionou bem. Não estou tão 
sectário com relação a essa questão, mas o que eu penso como está hoje nós estamos 
vendo situações absurdas que você conhece de Presidente Epitácio quando a comunidade 
de esforça para trazer a ferrovia a ALL oferece a rodovia. Quer dize, oferece os caminhões 
de uma empresa, está certo no pensar da ALL, está certo. Nós somos uma empresa de logís-
tica que oferece hidrovia, oferece rodovia e oferece ferrovia, por acaso oferecemos ferrovia. 
Então eu penso que nós precisamos trabalhar nessa direção. 

E por isso consideramos importante a tua presença, e como nós o conhecemos bem o 
teu apoio, e a tua solidariedade, o que a gente sabe que tudo que se pode fazer você, o 
senhor está sempre conosco na linha de frente. Lá na região da Alta Paulista, lá da região 
da Sorocabana, e o DNIT sempre tem que estar junto e na figura do senhor Ricardo Rossi 
Madalena. Então parabéns pelo seu trabalho e contamos contigo no sentido da gente avan-
çar nessa desburocratização do sistema adotado, e com isso envolvermos o Estado de São 
Paulo, em especial os municípios. Tirarmos o Estado enquanto ente federativo da letargia, o 
Estado de São Paulo, Secretaria de Transportes nesse aspecto está numa posição letárgica 
como observadora, e envolver o Ministério mais ainda dos Transportes, porque isso é do 
interesse público, e não é interesse do partido A, B ou C, e nem do governo A, B ou C, é inte-
resse do povo do Estado de São Paulo. É isso senhor Presidente. 

O SR. RICARDO ROSSI MADALENA – Agradeço as palavras do relator deputado Mauro 
Bragato. E endosso aqui, eu estive em Presidente Epitácio e realmente achei, fiquei pasma-
do com o que ocorre hoje. A soja, tudo está lá, a ferrovia chega até lá, só que esse transpor-
te não existe, e aí vem por rodovia. Por mais que o governo do Estado está fazendo, as vici-
nais do Estado, as obras de grande vulto na qual o governo federal participa, Rodoanel que 
é uma obra que vai mudar a cara de São Paulo, as Marginais aqui de São Paulo, por mais 
que se faça nós temos que repensar mesmo a questão das ferrovias no Estado de São Paulo. 

E parabéns por esta iniciativa, e com isso, com certeza o governo federal vai estar se 
mobilizando e tomando as precauções possíveis. E torno a repetir, era fundamental deputa-
do Edson Giriboni, como já foi ferroviário, que a ANTT, alguém convocasse, ou convidasse o 
pessoal da ANTT para participar, para estar atento aquilo que é o cronograma, que na rodo-
via nós falamos no PER, na ferrovia acredito que seja a mesma coisa, que é o cronograma 
estabelecido para as concessões, que vocês vão ter aí com maiores detalhes as providências 
a serem tomadas. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Eu também senhor Ricardo Rossi 
Madalena gostaria de aproveitar a oportunidade de fazer algumas perguntas. 

Primeiro os deputados que compõe esta Comissão expuseram com muita clareza e pro-
priedade realmente o objetivo, as intenções desta CPI. E de fato nós já ouvimos a ANTT que 
já através do seu representante, se não me engano o gerente regional de transporte terres-
tre que expôs aqui as dificuldades enfrentadas tanto pela concessionária como pela ANTT. 
Expôs aqui dados preocupantes, a quantidade de infrações que, principalmente a ALL, vem 
sofrendo. Infrações em cima de infrações, salvo engano já se encontra em mais de cinco 
milhões de reais de multas aplicadas as essa empresa, e diversos Termos de Ajustamento de 
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quando nós esgotamos sem resultado nenhum com a ALL, passamos a entrar em contato 
com a ANTT que é Agência Reguladora.

O Dr. Bernardo que é o Dirigente Geral da ANTT, esse tem sido mais solícito, participou 
da reunião da MINAP por duas ocasiões e mandou em outras ocasiões também os técnicos 
da ANTT para outras reuniões com os empresários, é onde nós estamos buscando a partir 
de agora um novo braço de apoio para que a gente consiga aí alguma solução junto à ALL.

Portanto, os últimos desfechos foram juntos a ANTT, aonde a MINAP promoveu a pri-
meira reunião com o Diretor Geral a cerca de quatro meses, onde vamos requerer a juntada 
da ata também, e ele nos garantiu que iria fazer uma discussão isolada com a ALL porque 
não convinha mais reunir Associações de Municípios, a ALL e a ANTT na mesma Assembleia 
porque não havia clima para isso, considerando que na última reunião da Sorocabana a ALL 
largou os Prefeitos no meio da reunião dizendo que tinha horário de vôo e com o maior 
desprezo deixou todo mundo lá sem nenhum desfecho da reunião. 

Portanto, o próprio Bernardo Cabral disse que não haveria mais condições de fazer uma 
reunião com a ALL, portanto, fizemos a primeira reunião com a ANTT, ele foi incumbido de 
procurar a ALL para passar para ela o interesse da região e assim o fez, aí a última reunião 
que nós tivemos ainda foi no começo deste mês na cidade de Panorama junto com o Diretor 
da ALL Dr. Bernardo e esse veio com a seguinte posição, dizendo que, ou a ALL coloca em 
primeiro passo em condições de trafegabilidade a linha de trem, que tem o domínio da 
Concessionária ou eles vão passar a abertura para uma nova empresa do ramo explorar o 
transporte ferroviário da Alta Paulista.

Entendemos que foi uma avanço nesse sentido porque o que nós queríamos e pedía-
mos é uma rescisão de concessão com a ALL porque o Ministério Público Federal tem ação 
contra a ALL, os municípios buscam, a Assembléia Legislativa busca, e ela não da nenhuma 
resposta, então, o propósito nosso era uma rescisão de concessão a ALL. 

Nessa linha então, o diretor geral da ANTT nos posicionou que vai nos passar um cro-
nograma de trafegabilidade que a ALL dê condições de trafegabilidade em curto prazo de 
tempo, para que depois dessa condição de trafegabilidade se dê um cheque mate à ALL, ou 
ela coloca em uso ou a ANTT que é a Agencia Reguladora vai permitir que outra empresa do 
ramo faça o transporte na linha ferroviária.

Eu gostaria de fazer umas considerações do porque a região buscar esse interesse, é que 
nós temos algumas estruturas logísticas importantes para o desenvolvimento regional. Nós 
temos lá as estações ferroviárias, as linhas de trens de bitola larga que corta todas as cida-
des da região paulista, nós temos na Região da Paulista um porto intermodal na Cidade de 
Panorama que é divisa, fronteiriça do Estado de Mato Grosso do Sul, o Estado de São Paulo 
ligando ao centro oeste do país até o Porto de Santos.

É um porto intermodal construído e nunca utilizado em plenas condições de uso, nós 
temos a Hidrovia Tietê-Paraná que passa por Panorama, vem de Porto Simão Panorama 
e descendo o MERCOSUL Uruguai/Paraguai possibilitando o transporte por hidrovia, nós 
temos agora a ponte que liga Mato Grosso do Sul com o Estado de São Paulo que também 
é uma conquista importante para a região que há pouco tempo foi colocado em uso a sua 
liberação embora não tenha tido ainda conclusão das alças de pavimentação asfáltica, mas 
está lá sendo utilizada delimitando a questão de travessia pela balsa onde até então existia 
a travessia pela balsa do Estado de São Paulo para o Mato Grosso do Sul.

Então, portanto, nós temos porto intermodal, ferrovia de bitola larga, Hidrovia Tietê-Para-
ná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Porto Simão, Goiás, Uruguai, Paraguai, possibilitando 
o transporte MERCOSUL, nós temos a estrutura do transporte rodoviário que está chegando 
ali em nossa região, a reformulação de ampliação e recapeamento, terceira faixa, duplica-
ção, portanto toda a estrutura logística nós estamos conseguindo e o que está deixando a 
desejar é realmente a questão do transporte ferroviário.

Portanto o nosso empenho é muito grande de fazer com que a ALL cumpra o seu papel 
ou então seja reincidido a concessão de uso da ALL que por sinal é até 2028 o prazo da con-
cessão, portanto se nós não tivermos uma ação conjugada e forçarmos realmente uma ação 
nós vamos ficar lá com esta concessão de uso até 2028 em um abandono.

A gente percebe que quando existe uma ação de reivindicação, o máximo que a ALL faz 
é passar lá com um trenzinho, com herbicida, queimando o mato do lado e nada mais. Não 
se troca um dormente, não se faz um serviço de manutenção e em resposta ao Ofício da 
MINAP ela colocou que não está inoperante, porque nós solicitamos um programa, um pro-
jeto de reativação de transporte de cargas e passageiros e qual seria a previsão de que isso 
acontecesse e ela nos respondeu dizendo que o trecho não está desativado, mas apresenta 
baixa demanda para o transporte de carga.

É uma mentira, é uma inverdade, o trecho está desativado, não tem um mínimo de inte-
resse deles e a demanda de carga existe porque nós temos aqui uma pesquisa de fluxo de 
carga que faremos também a solicitação de juntada, é onde demonstra que a região, tem 
todo o fluxo de carga necessário para retomada do transporte de carga, já desconsiderando 
o transporte de passageiro e nós temos também o interesse da CEAGESP que tem armazéns 
na Região de Panorama, de Tupã, Marília e que está também pleiteando porque tem cargas 
lá depositadas nesses armazéns e necessitando desse transporte.

Então, todas as informações da ALL são inverdades, são mentirosas, enganosas e eles 
pegaram a concessão e só querem utilizar onde tem grande volume de cargas, onde tem o 
grande filé mignon, eles não têm o mínimo interesse em utilizar o trecho aonde começa ali 
em Panorama e ao longo de cada 10 km existe um município que é uma característica da 
Alta Paulista e fazendo com que chegue ao máximo até Marília ou Bauru e que os comparti-
mentos de 15 vagões que seja todos eles serão tomados.

O que eles querem é que já saia, o que nós estamos entendendo, já saia de Panorama 
com todos os compartimentos já lotados, isso é impossível que ocorra, é lógico que ao 
longo do trecho é que vai sendo feito a carga do transporte ferroviário, mas o que importa 
é que nós temos aqui um fluxo de cargas demonstrado por empresas que demonstram inte-
resse e assinaram interesse que está aqui na juntada de documentos que faremos demons-
trando a viabilidade.

Existe, portanto, na região, grãos, cerâmica, açúcar, álcool, fruticultura, gado de corte, 
enfim, uma imensidão de produtos que demonstram a viabilidade do transporte de carga 
desde que tenha o interesse da outra parte, da ALL. O que nós já não acreditamos mais, nós 
já estamos caminhando para que o Diretor Geral da Agência Reguladora faça com que ele 
cumpra a obrigação que ele nos informou que é colocar em condição de trafegabilidade a 
linha e que passe para outra empresa explorar o transporte ferroviário porque da ALL nós 
não esperamos mais nada e se possível nem queremos, porque eles são no nosso entendi-
mento, uns capitalistas selvagens e que só querem mesmo grande lucro.

Até temos informação extra-oficial que existe também empresas da ALL de transporte 
rodoviário e isso nos gera uma suspeita de um desinteresse do transporte de carga e um 
interesse maior do transporte rodoviário. E nós sabemos que o que nós precisamos é desa-
fogar o transporte rodoviário, aumentar o transporte de carga porque todos nós sabemos o 
quanto isso é importante até para esse fluxo aqui das Marginais Tietê, essa coisa toda que 
nós sabemos que para chegar até o Porto de Santos, o transtorno que é o transporte rodovi-
ário no fluxo aqui, n eixo da metrópole.

Então nós queremos realmente uma decisão e contamos com a CPI aqui da Assembleia 
Legislativa como instrumento forte para que a ALL tenha, saia desta questão da sua conces-
são e que ela cumpra pelo menos, que coloque em trafegabilidade a linha de bitola larga 
que é a única que existe bitola larga, porque na Noroeste, na Sorocabana é bitola estreita.

Um fato curioso também é que nós percebemos que lá na região de Andradina existe 
o transporte da ALL, na Região da Sorocabana precariamente também existe o transporte, 

ramos um cronograma convidar a ALL ao final depois de nós ouvirmos as autoridades, as 
instituições responsáveis pelo transporte ferroviário. 

Portanto, senhores deputados, nada mais havendo a tratar está encerrada esta reunião, 
e pela oportunidade queria consultar a Secretaria se há para a próxima terça-feira algum 
agendamento, alguma previsão? Há uma possibilidade do Presidente da FUNCEF na quali-
dade de acionista da ALL poderá estar aqui na próxima terça-feira. Mas, sem confirmação, e 
a partir da semana nós informaremos aos deputados. Portanto, está encerrada esta CPI. 

     *      *      *
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO -  SISTEMA FERROVIÁRIO
(Transcrição realizada pela empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. )

10/11/2009

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Declaro aberta a décima reunião da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato número 59/2009 com a finalidade 
de apurar a atual situação do Sistema Ferroviário do Estado.

Registro com muito prazer a presença dos nobres Deputados Davi Zaia, Mauro Bragato e 
Edson Giriboni.

Solicito à Secretaria que faça a leitura da Ata da reunião anterior. 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem, Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Pela Ordem Deputado Davi Zaia.

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Para solicitar a dispensa da leitura da Ata.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – É regimental o pedido de V. Exa., 
está dispensada a leitura da Ata.

Informo a presença do Sr. Osmar Pinato, Presidente da Associação dos Municípios da 
Nova Alta Paulista. Convido o Senhor Prefeito Osmar Pinato para que tome assento à Mesa 
para que possamos iniciar os nossos trabalhos. Agradeço Prefeito a vinda do senhor a esta 
CPI, que tem como objetivo investigar e esclarecer a população a respeito do transporte fer-
roviário, a respeito do desmanche sobretudo desse importante transporte, dos seus imóveis, 
tanto do imobiliário passivo quanto ativo, do seu patrimônio e da sua principal função que 
é o transporte de passageiros e o transporte de cargas. 

Então, nós agradecemos muito a presença de V.Sa. a convite do nobre Deputado Mauro 
Bragato e nessa oportunidade eu passo a palavra ao senhor para que exponha também 
qual o sentimento da Região da Nova Alta Paulista, as dificuldades, para que essa CPI possa 
também colaborar em poder produzir resultados que possam atender às reivindicações, 
então o senhor tem a palavra.

O SR. OSMAR PINATO – Bom dia, Presidente da Comissão, Deputado Vinícius Camarinha, 
Deputado Mauro Bragato e os demais Deputados da Comissão, é um prazer estarmos aqui 
em um assunto tão relevante em que a Região da Alta Paulista ao longo dos últimos anos 
tem discutido exaurida discussão a respeito do retorno do transporte ferroviário de cargas 
e passageiros para Nova a Alta Paulista, considerando que o transporte ferroviário, a linha 
ferroviária, representou para a Nova Alta Paulista o marco do desenvolvimento. 

Muitos frutos do progresso passaram por isso, transporte de grãos, transporte de cargas, 
transporte de passageiros, transporte de estudantes, gerando desenvolvimento na década 
de 50 até o período de 1980, nós tivemos uma importância substancial do transporte fer-
roviário de cargas e passageiros na Nova Alta Paulista com a FEPASA, FERROBAN e infeliz-
mente agora com a ALL.

Sou Prefeito de Junqueirópolis, Presidente da Associação dos Municípios da Nova Alta 
Paulista, que congrega 31 municípios da região, sendo que desses 31 municípios, 95% 
desses têm a linha férrea que corta o meio de cada município, portanto, é uma questão de 
divisor do bairro alto e bairro baixo para quase todos os municípios onde a linha de trem 
passa no meio exatamente de cada cidade e infelizmente nós estamos em um abandono 
total, uma vez que as estações ferroviárias que eram utilizadas para as bilheterias, os barra-
cões que eram utilizados para o depósito na sua grande maioria estão abandonados, salvo 
os municípios que fizeram alguma articulação de convênio, de autorizo, para constituir um 
museu ou alguma coisa deste tipo. 

Mas ainda a grande parte está em um abandono total, fazendo com que ali seja um 
local dos andarilhos, acumulando no centro de cada cidade, porque todas as linhas de trem, 
estações ferroviárias, elas estão no centro das cidades que cortam a Nova Alta Paulista e 
hoje nós convivemos com uma situação degradante com essa questão social dos andarilhos, 
a questão à margem da ferrovia de domínio na linha de trem, as favelas na região, uma 
coisa que é inusitada, nós somos cidades com características de pequeno porte, de 20 mil 
habitantes em média e que jamais admitiríamos que nossos municípios tivessem favelas, 
no entanto, com o abandono do uso da linha de trem, foi se constituindo a invasão, foram 
feitas casas sem estrutura nenhuma. 

Hoje todos os municípios de Nova Alta paulista têm favelas, uma coisa que nunca ocor-
reu e os municípios também não podem ir lá e tirar porque é área de domínio, não é área 
de competência municipal, nós não podemos fazer a ligação de esgoto, a ligação de água, a 
ligação elétrica, as pessoas estão a Deus dará em uma situação critica, social.

Outro ponto é que em nome da MINAP nós temos feito várias ações, ofícios, solicitações 
de reuniões, discussão com a ALL e esta realmente tem tido um descaso muito grande com 
a região, demonstrando que não tem interesse nenhum, até porque, nós ficamos sabendo 
que a concessão feita com a extinta FEPASA não existe obrigação, existe simplesmente uma 
obrigação de conservação da linha de trem. 

Não existe uma obrigação deles de retomar o transporte ferroviário, o que nos causou 
muita indignação, porque como se pode fazer um contato bilateral aonde não existe uma 
obrigação de retomar o transporte ferroviário impossibilitando a Agência Reguladora que é 
a ANTT de exigir esse retorno da ALL de transporte ferroviário porque ela alega que não tem 
essa obrigatoriedade, apenas tem a obrigação de manter a linha em estado de trafegabili-
dade, em estado de conservação para o uso. 

Portanto, a MINAP fez ofícios em que vou solicitar no final do depoimento à juntada, 
Senhor Presidente e Senhores Deputados, de ofícios, respostas e Requerimentos, atas de 
reunião, reportagens de matérias das Assembleias, reuniões com a ANTT, com a região, 
todas envolvendo interesses comuns da reativação do transporte de carga, considerando 
que o último ofício que nós recebemos da ALL é dizendo que ela não é responsável para o 
transporte de passageiros e sim apenas de carga e nós sabemos que em uma reunião que 
teve na Região de Sorocabana, a ALL colocou o preço de tonelada de 110 reais sendo que o 
transporte rodoviário é em torno de 80 ou 90 reais. 

Eles fazem de tudo para inviabilizar realmente a retomada do transporte ferroviário 
então, nós exaurimos junto a ALL que tinha até então um escritório no Estado de São Paulo, 
passou então a tirar esses escritórios do Estado de São Paulo, foi para Curitiba demons-
trando assim no nosso entendimento mais um descaso com o Estado de São Paulo, porque 
saiu do escritório para a discussão, foi para o Paraná, aí o acesso ficou ainda mais difícil, aí 
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A questão do frete que o senhor coloca é pela incapacidade da ferrovia de cumprir o seu 
papel de ser um meio de transporte para transportar cargas que são eminentemente ferrovi-
árias. Ferrovias não devem transportar cargas que é do caminhão e nem que é da hidrovia, 
cada modelo, cada meio de transporte tem a sua carga específica e aquela carga que é da 
ferrovia logicamente tem que ser mais barata que a carga que seria transportada pela rodo-
via. Isso acontece exatamente por esta falta de competência de concessão, de gestão, de 
fiscalização e a oportunidade que esta CPI terá de realmente propor um novo modelo para 
aproveitar este patrimônio que é dos paulistas e é do Brasil.

  O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Obrigado Deputado Edson Giriboni, 
com a palavra José Zico Prado.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Primeiro quero te cumprimentar Osmar, por ter vindo à 
Comissão, a sua representatividade lá na região, mas eu queria primeiro dizer que eu estava 
aqui na época da luta contra a concessão e a privatização das ferrovias. Nós fizemos uma 
luta muito grande aqui na Assembléia Legislativa junto com os funcionários da época e 
junto com todos aqueles que tinham a mesma visão da importância que tinha a ferrovia 
não para são Paulo, mas para o Brasil inteiro e que foi entregue da forma que foi entregue, 
com os bens que hoje ninguém nunca teve a oportunidade de ir ver lá em Campinas máqui-
nas ferroviárias todas novinhas, sem nunca ter usado abandonada, nunca ter usado.

Nunca foi feito um levantamento para ver todo o patrimônio que se tinha na época da 
ferrovia. Foi jogado na lata do lixo este patrimônio e nós fizemos críticas não porque éra-
mos do PT e era o PSDB quem estava fazendo, porque está constatado aqui que o modelo 
de concessão estava errado, esse modelo da concessão, da entrega deste patrimônio sem 
nenhuma fiscalização mais de perto que comprometia os Estados e a União porque não dá 
para dizer que só a união tem condições.

O Deputado Giriboni falou que a ANTT não tem condições de fiscalizar, nós sabemos 
disso. Mas o que foi feito na época foi uma entrega do patrimônio, ninguém queria a FEPA-
SA, estava aí sendo

E aí, na época nós fizemos toda uma discussão, colocamos as nossas posições e eu 
queria dizer, eu acho que aquela região tem produtividade suficiente, não só Panorama 
com a questão da cerâmica, que Panorama com todo o seu potencial, mas toda a produção 
agrícola daquela região com certeza pode ser muito bem escoada pela ferrovia, como disse 
o Giriboni, cada modal tem a sua competência no transporte e ainda temos mais, temos até 
as condições da hidrovia daquela região que já é explorada.

Então eu queria dizer isso porque nós já aprovamos aqui, eu não sei se já foi aprovado 
se não foi seria bom aprovar, Requerimento para o Bernardo da ANTT vir até aqui

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Só para informar, Deputado, foi 
aprovado, no dia 13 o Sr. Bernardo indicou, mandou um representante a esta CPI que foi o 
Gerente Regional de Transporte Ferroviário, aquele senhor que nós ouvimos, eu não me lem-
bro o nome dele, a Secretaria vai nos enviar, mas nós já ouvimos a ANTT, inclusive ele expôs 
aqui, só para relembrar aos Deputados, Marcos Expedito Felipe de Almeida.

Ele até expôs aqui a concordância da ANTT de alterar algumas cláusulas contratuais, 
inclusive, há uma cláusula contratual José Zico Prado, que hoje a concessionária tem a obri-
gação de realizar o transporte de cargas por um percentual e não por uma divisão regional, 
ou seja, a concessionária transporta certo número, tipo São Paulo/Campinas, por exemplo, 
atendendo este percentual ela está desobrigada já no contrato de atender outras regiões, 
então este é um equívoco do contrato que inclusive este senhor que esteve aqui já se com-
prometeu através da Agência a ajudar, inclusive a propor uma alteração desta cláusula, 
porque esta é a dificuldade que o Prefeito expôs para nós aqui.

Vozes sobrepostas

A concessionária cumpre um percentual de transporte de cargas, de transportar um 
percentual e depois deixa uma vasta região sem o transporte porque já cumpriu o contrato. 
Inclusive a ANTT reconhece Prefeito, foi o que disse aqui este Gerente Regional de Transpor-
te, Marcos expedito Felipe de Almeida.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Presidente, Camarinha, eu independente disso, eu acho 
que a gente tem que fazer isso, fazer um esforço para o Bernardo vir aqui, nós vamos até 
reforçar isso, porque é importante, porque ele tem essa, ele é o Diretor da ANTT, vale a pena 
pedir, a gente pode até reforçar isso mais uma vez da importância que ele tem, porque eu 
quero dizer aqui, não é uma questão saudosista da ferrovia, é o papel que ela pode cumprir 
aqui no Brasil, ainda.

Quem viaja pela Europa, quem conhece a Europa sabe da importância que tem o trans-
porte ferroviário lá e nós vivemos aqui em nosso país, o Bragato acabou de dizer, um país 
continental, nós podemos ter isso.

Agora com esta ferrovia que nós temos aí, se você vier a cavalo você chaga primeiro, se 
você sair de lá e vier a cavalo você chega aqui primeiro. Esta não dá para a gente defender, 
mas a questão que está é que no contrato você não tem uma cláusula que diz do investi-
mento e da inviabilidade da questão ferroviária no Estado de São Paulo e não adianta nós 
virmos aqui falar porque quem quer ir de trem daqui para Panorama? A não ser que você 
tenha muito tempo, senão, com esta ferrovia que tem aí não dá. Nós precisamos criar con-
dições e a vinda aqui e fazer uma discussão que precisa ter no Brasil um projeto de uma 
ferrovia que possa fazer daqui em Panorama com seis, cinco horas, no máximo seis horas. E 
não precisa ser Trem bala para fazer isso. Tem outros tipos de trem que faz isso e com cer-
teza, nós não estamos aqui reivindicando o absurdo. É só andar pelo mundo afora que vai 
reconhecer que tem esta possibilidade.

Estou falando isso porque nós precisamos ter claro Prefeito, esta condição da viabilidade 
econômica. Não, porque se a gente quer rasgar este contrato, que ela tem da forma em que 
foi feito, porque ela transportou uma cota ela já cumpriu o contrato não interessa se fica ou 
não a outra, eu acho que a questão mais importante que a gente quer, é mostrar com dados 
que com certeza o senhor vai deixar aí na Comissão, que tem demanda na região para fazer 
este transporte, independentemente só de Panorama. De toda a região.

Então, Presidente, o que eu queria dizer era isso, que também a gente aqui precisa fazer 
uma verificação da questão dos bens porque foi uma doação de Patrimônio Público na 
época para a concessionária que foi um absurdo. Eu tive na oportunidade, acho que o Bra-
gato não era Deputado na época, era Prefeito em Prudente, na época da concessão.

Eu tive a oportunidade de ir a Campinas para ver o tamanho do patrimônio que se tinha 
lá, foi entregue, dado, doado, jogado, porque era um modelo que nós, tudo tinha que ser 
novo, então nós éramos retrógados, atrasados, nós não queríamos o progresso do país, não 
queríamos o progresso da ferrovia.

Mas o que a gente já via e a gente teve a oportunidade de ler o contrato na época, era 
a forma que estava sendo feita, então para, eu acho que nós temos que fazer um encontro 
de contas, acho que se a CPI quer, tem que fazer um encontro de contas do que foi colocado 
à disposição da concessionária, aquilo que ela tem que devolver e aquilo que foi entregue, 
mais do que isso, aquilo que não foi entregue e ela vai ter que devolver que está jogado 
fora, aí provavelmente em Campinas que não entrou nem na negociação, foi esquecido, 
deixa lá. Não sei nem se ferro velho vai querer mais.

da Paulista de Tupã para frente, precariamente também existe o transporte, só não no eixo 
de Panorama/Tupã que não está tendo esta questão, que está esta intransigência toda, 
mas o que nós queremos agora é já partir para uma segunda etapa que a ALL cumpra tão 
somente a condição de trafegabilidade que o Diretor Geral da ANTT se comprometeu para 
a semana que vem nos apresentar um cronograma de obra e que a ALL vai ter que cumprir 
esta condição de trafegabilidade e que a partir daí ou ela coloca em uso ou a ANTT vai fazer 
a abertura para uma nova empresa explorar o ramo. E os já temos empresas que vai da 
Região reunir com a ANTT para apresentar este interesse também, demonstrando realmente 
que a nossa região tem fluxo de carga, é uma região promissora e que existe lá a logística 
Hidrovia, Intermodal, Rodovia, Ferrovia e fazendo com que não existe nenhum argumento 
contrário que possa impedir a reativação deste transporte de carga na nossa região, Senhor 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Muito obrigado, Sr. Prefeito, para-
béns pela sua cooperação, pela sua luta em prol do resgate do transporte ferroviário 
principalmente em uma região nossa tão importante e muitas vezes esquecida por muitos 
Governos que aqui passaram.

Eu queria registrar a presença do nobre Deputado Hamilton Pereira, José Zico Prado, 
constatar quórum regimental a esta CPI, então nós passamos a palavra aos senhores Depu-
tados que desejam indagar ou questionar o nosso convidado, o querido Prefeito Osmar.

Pela ordem Deputado Mauro Bragato.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Bom, vamos começar até porque eu fui o autor do 
Requerimento de convite ao Prefeito Osmar Pinato. Como os Srs. Deputados puderam ver 
o Prefeito Osmar Pinato, bastante eloqüente e bastante conhecedor do assunto até porque 
a entidade MINAP já há alguns anos vêm lutando para que de fato haja uma retomada do 
transporte ferroviário na região, especialmente no trecho de Panorama a Tupã e obviamente 
Marília, Bauru.

É claro que nós sabemos que até Tupã esse assunto em tese, está resolvido, mas a gran-
de verdade é que tivemos a oportunidade de ouvir aqui inclusive, certa má vontade da ALL 
em relação não só a Antiga Ferrovia Paulista, mas como também a Antiga Ferrovia Soroca-
banos.

Eu queria dizer ao Prefeito Osmar nossos parabéns, é claro que seu depoimento acres-
centa à nossa luta e penso que o que nós vamos ter que fazer aqui é aquilo que você Pre-
feito, já nos posicionou. Nós vamos ter que trabalhar para retirar a concessionária ALL do 
Estado de São Paulo ou especialmente do interior do Estado porque não há efetivamente 
cooperação. 

O representante de Presidente Epitácio que também tem porto, que também tem hidro-
via, também tem rodovia reclama da má vontade e colocou aqui o problema do preço do 
frete. É mais barato pela rodovia do que pela ferrovia e aqui o Prefeito está nos dizendo 
também a mesma coisa, mais barato rodovia do que ferrovia.

Eu quero dizer ao Prefeito Osmar que continue na luta, conte com nosso apoio e nós 
temos aí um Requerimento para o Dr. Bernardo vir aqui, da ANTT, para a gente somar todos 
os esforços no sentido de colocar a ALL no seu devido lugar, mas o que é importante esse 
depoimento Prefeito, para nos ajudar e nos reforçar nesta luta absurda em um país conti-
nental como o nosso, termos aí uma concessão mal trabalhada e que possibilita este abuso 
de poder por parte de uma concessionária.

Então, parabéns, muito obrigado por ter vindo e fiquei feliz hoje porque o Prefeito pôde 
fazer o seu depoimento porque já esteve aqui e não demos quórum para isso, mas o impor-
tante é que você fala em nome de 31 municípios da Nova Alta Paulista que cresceram e se 
desenvolveram com a ferrovia. Uma ferrovia que lá no passado tinha um peso bastante 
grande e infelizmente hoje nós estamos marcando o passo, mas nós seremos vitoriosos por-
que tenho certeza de que não só estamos contando com o apoio teu, da tua entidade, dos 
teus Prefeitos, mas também contando com o apoio da sociedade.

Como está a situação no Estado de São Paulo terá que mudar porque nós teremos que 
trabalhar em uma proposta de buscar inclusive, Prefeito, buscar condições para que o orça-
mento paulista comece fazer valer na questão da ferrovia no Estado de São Paulo. A Assem-
bleia não pode fechar os olhos perante um modal de transporte popular que é a ferrovia 
ficando como está. Muito obrigado por ter vindo e estou contando com o teu apoio e da tua 
entidade.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Muito obrigado Deputado Mauro 
Bragato, a palavra com o Deputado Edson Giriboni.

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Queria também, nobre Deputado Vinícius Camarinha, 
cumprimentar o Prefeito que fala em nome de uma vasta região e a fala do Prefeito real-
mente confirma aquilo que nós tínhamos como um sentimento muito claro desde o início da 
privatização.

Primeiro que o modelo da concessão foi um modelo mal feito que não priorizou o trans-
porte, mas somente o lado econômico tendo em vista a realidade que o senhor retrata aqui, 
nós podemos dizer que na realidade a maior parte do interior do Estado de São Paulo. É um 
modelo errado de concessão, eu acho que a CPI terá a oportunidade de realmente emitir 
aqui um documento que mexa neste assunto importante e possa ser revisto esta situação.

O depoimento do Prefeito também constata total falta de capacidade de fiscalização do 
Poder Público. Por mais que a ANTT tenha boa vontade ela não tem estrutura de fiscaliza-
ção, de acompanhamento, de fazer cumprir pelo menos algumas cláusulas do contrato de 
concessão.

Outra constatação que o depoimento do Prefeito é muito clara nisso é a falta de agili-
dade apesar de nós termos já chamado aqui o DNIT, a SPU, mas ainda continua esta buro-
cracia e a incapacidade do Poder Público de transferir aos municípios os bens não operacio-
nais. Que ficam abandonados, sendo depredados ou não há um entendimento claro tam-
bém entre a União e a ALL no caso, muitos bens abandonados. A ALL não devolve à União 
para que a União possa passar às Prefeituras, então esta questão também tem que ser 
colocada, nós temos que encontrar a saída para que estes bens que não serão mais utiliza-
dos mesmo com a reativação dos transportes possa ser rapidamente passado às Prefeituras.

Uma possível rescisão do contrato também, não se pode deixar de ser necessário fazer 
um inventário, Deputado Mauro Bragato, daqueles bens que foram cedidos e não foram 
vendidos à concessionária e os bens que serão devolvidos à União porque houve também 
uma (ininteligível) do Patrimônio Público, alienação de bens que não poderiam ser vendidos 
e isso é uma fraude contra o Patrimônio Público.

Então eu entendo que este depoimento do Prefeito, consolida realmente aquilo que a 
Comissão já vinha tendo um horizonte de propostas de uma ação concreta para que nós 
possamos ainda reaver um patrimônio que foi construído neste Estado com muito suor de 
muitos paulistas.

É um desafio grande desta Comissão, dos Prefeitos e do Estado de São Paulo. Eu acho 
que realmente este depoimento do Prefeito vem consolidar aquele objetivo principal desta 
CPI que é realmente encontrar formas de nós voltarmos a fazer a ferrovia cumprir o seu 
papel aqui no Estado de São Paulo.
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da ALL com o povo, com o Prefeito, com os municípios, com a responsabilidade de escoar a 
produção.

Então, o que os Deputados disseram aqui condiz com o que nós estamos trabalhando, 
de fato é o que está acontecendo e na verdade o senhor confirma com estas denúncias 
que o senhor apresenta hoje a esta CPI. Então esta CPI recebe estes documentos, solicita à 
Secretaria que envie cópia a todos os Deputados e eu queria pela oportunidade, Prefeito, o 
senhor disse aqui dos imóveis, do Patrimônio Imobiliário abandonado lá na região.

Eu queria saber se o senhor fez alguma tentativa de parceria com a SPU, se outros Pre-
feitos também assim o fizeram e se fizeram, se houve boa tratativa com a SPU, se isso foi 
feito, se foi agilizado, de que forma está sendo feito?

Porque a responsável pela SPU, o Ministério do Planejamento do Governo Federal expôs 
aqui total interesse em dispor deste patrimônio às Prefeituras, aos projetos sociais para que 
isso não fique abandonado. Isso foi logo no início da CPI, A Sra. Evangelina, expôs aqui inte-
resse de deixar este patrimônio à disposição do interesse público.

Então, se há interesse , nós gostaríamos de saber se a associação procurou fazer esta 
parceria, se houve e quais são as suas principais dificuldades neste aspecto. A demais, Pre-
feito, nós temos que agradecer a participação de V. Sa, é fundamental a este nosso trabalho, 
o objetivo nosso é este mesmo, todos nós estamos aqui muito engajados com este propósi-
to de resgate desse transporte ferroviário.

Nós temos ainda, Deputado Hamilton, uma pauta a ser cumprida, e eu acho fundamental 
nós ouvirmos as concessionárias, é fundamental inclusive neste dia que neste dia em que as 
concessionárias estiverem aqui, possamos convidar o Prefeito, o representante da ANTT e 
expor aqui um debate amplo com a presença de ambos, porque de nada adianta a conces-
sionária vir aqui expor o ocorrido e depois vir aqui o Prefeito e disser totalmente o contrário.

Acho que é importante nós em um relatório final, na reta final do nosso trabalho, Depu-
tados, nós ouvirmos algumas outras pessoas e até uma sugestão que eu faço é em conjun-
to. É expor aqui uma tarde com mais tempo para a gente por aqui as principais partes deste 
processo. Então, Prefeito, eu quero também agradecer esta oportunidade, o senhor está 
colaborando, trazendo estes documentos importantíssimos para que nós possamos ao final, 
o Deputado Relator Mauro Bragato expor seu relatório e não tenho dúvida que o indicativo 
é de que o contrato não está sendo cumprido, foi feito um contrato às pressas sem os com-
promissos e, sobretudo uma responsabilidade pública com o país, com o Estado de escoar a 
produção.

Então, antes de nós aprovarmos Deputado Hamilton Pereira, alguns Requerimentos que 
estão aqui conosco, eu gostaria de passar a palavra final ao nosso convidado, o Prefeito.

O SR. – Só pela oportunidade Presidente, antes, o Prefeito também já me responde a 
pergunta. Toda esta questão da disponibilização do Patrimônio da União para as Prefeituras, 
isso não inviabiliza para a retomada depois se tiver a intenção de fazer o desenvolvimento 
das ferrovias. 

É isso que a gente tem que ficar muito claro, porque Lins, por exemplo, a ferrovia que 
passa dentro do município como ela está, as casas, todo o patrimônio eu sempre tive o cui-
dado de toda discussão que tem feito, porque se a gente entrega o patrimônio e depois não 
tomar o cuidado de que ele pode ser a qualquer momento com projeto de desenvolvimento 
ferroviário no país a gente retomar esses, eu acho que isso inviabiliza.

Eu não pude vir no dia em que a Evangelina esteve aqui, mas conversei com ela por 
telefone, me parece que esta é a intenção deles é de estar fazendo convênios só com as 
Prefeituras locais.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Eu indaguei, Deputado, pela oportu-
nidade, essa questão à Sra. Evangelina e ela me disse que há uma reserva técnica em cada 
município para uma futura retomada verdadeira do transporte ferroviário, então imagino 
que haja estes espaços, porque realmente de fato é uma preocupação.

Se for passar tudo para a Prefeitura, daqui a pouco vem a retomada da ferrovia e aí 
vamos ter que construir tudo de novo, ou indenizar, ou enfim, viraria um transtorno, então 
Prefeito, o senhor tema palavra.

O SR. OSMAR PINATO – Tem uma matéria que foi feita no Estadão, no primeiro trimestre, 
dizendo que a ALL fecha empréstimo de dois bilhões e 150 milhões com o BNDES, aí afir-
mando que a ALL na mesma matéria afirma que a ALL está em sólida situação financeira, 
com dois bilhões e 500 milhões em caixa, sendo que este financiamento de dois bilhões e 
150 milhões com o BNDES é um dinheiro que deve ser liberado nos quatro anos e usado na 
ampliação de capacidade de transporte até 2012.

Então, a ALL que declara que está com sólida situação financeira, com dois bilhões e 
500 milhões em caixa, ainda consegue um empréstimo, um financiamento de dois bilhões 
150 milhões junto ao BNDES com o argumento de que é para a ampliação da capacidade 
de transporte até 2012, sendo uma verdadeira contradição com aquilo que a ALL realmente 
coloca na realidade.

O SR. – De quando é esta matéria, Prefeito?

O SR. OSMAR PINATO – É do Estadão e eu não tenho aqui a data precisa dela, eu sei que 
é de três meses anterior

O SR. – Nós vamos receber todas estas

O SR. OSMAR PINATO – É, eu vou deixar tudo como juntada aqui de material. E nós 
também, deixar consignado, que nós também no dia 13/08/2009 tivemos uma reunião com 
o Marcos Felipe de Almeida que é o Gerente da GEFER, que é o que prestou depoimento 
aqui e ele já do desdobramento com o Dr. Bernardo que a segunda reunião (ininteligível) 
foi a presença do Dr. Marcos que se reuniu tão somente com os empresários da região que 
demonstrou a capacidade de carga não só de Panorama, porque só de usina de açúcar e 
álcool na nossa região já dá carga  disso aqui o suficiente. Grãos de empresas do ramo 
entre outros produtos que a região oferece, então é indiscutível a questão de capacidade de 
transporte de carga.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Mas aí Prefeito, pela oportunidade, 
eles vão dizer que estão cumprindo o contrato porque o contrato só os obriga a uma cota 
de percentual sem obrigar  uma distribuição regional. Então, por isso nós temos que rever 
este contrato porque eles vão dizer aqui que estão cumprindo o contrato porque é um per-
centual mínimo a ser cumprido, eles cumprem e depois deixa a nossa região e outras regi-
ões do Estado sem uma alternativa de transporte. Esse é um dos pontos.

O SR. OSMAR PINATO – É um contrato leonino, é um contrato que não atende interesse 
bilateral, unicamente de um capitalista que é a ALL. Então a CPI é muito importante para 
que a gente tome uma posição séria unindo as nossas forças.

A força desta CPI da Assembleia Legislativa de São Paulo é fundamental para esta causa 
porque este desmando é real, é fato. Não existe argumentos, é apenas dar uma voltinha 
pelo trecho e presenciar tudo isso que aqui está noticiado. Então nós deixamos aqui, Senhor 
Presidente, a juntada de documentos, de ofícios encaminhados, de respostas também enca-
minhadas, da ALL, da ANTT, da CEAGESP, Atas de reunião da MINAP, matérias que dispõe a 

Esta questão do frete, do preço, eu acho que a gente precisava aí ter uma ação mais 
direta, eu acho que se esta é uma questão que ela está cobrando muito mais que a rodovia, 
nós temos que ter uma ação judicial em cima da ALL, porque não é permitido que a ferrovia 
cobre mais caro que a rodovia. Não tem justificativa.

O Giriboni sabe melhor do que eu, ele é professor nisso. Não tem, não justifica. Isto é 
justamente para dizer que não quer transportar a carga da região, não tem outra. Então 
esta questão, eu acho que aí na conclusão da CPI nós podemos tomar uma decisão judicial, 
porque é um crime que se está cometendo com a produção da região. Não é com a gente 
da CPI, não é com o Prefeito, é com a produção da região.

Então eu queria encerrar para dizer, Prefeito muito obrigado pela sua explanação, mas 
mais do que isso, nós podemos pensar em uma ação judicial entre a Assembleia Legislativa, 
CPI, junto com os Prefeitos da Região. Obrigado Presidente.

O SR. – Senhor Presidente, eu gostaria de fazer mais uma consideração

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Só para, o Deputado Hamilton dese-
ja usar a palavra, Deputado?

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT– Presidente, Deputados e Prefeito Osmar Pinato, tenho 
o prazer de conhecê-lo hoje, eu confesso que enquanto o Prefeito depunha e com uma 
veemência pouco vista nesta CPI, com muita propriedade sobre os desmandos todos da 
ALL, eu fiquei imaginando aqui que esta bem que poderia ser a última sessão desta CPI, eu 
acho que o Prefeito resume, sintetiza de uma forma muito perfeita tudo aquilo que nós já 
ouvimos nesta CPI.

Não houve um depoente entre todos os que estiveram aqui que defendesse este con-
trato, defendesse esta empresa e enfim, fizesse um elogio ao serviço que ela presta e ao 
cumprimento do contrato, quer dizer, é um desmazelo total em relação ao contrato, o que 
é pior, não existe fiscalização, não existe nenhuma preocupação com o que ocorre hoje, ela 
faz, manda e desmanda.

Houve um dos depoentes aqui inclusive, que denunciou que a ALL teria uma empresa 
rodoviária, de transporte rodoviário com centenas, senão milhares de caminhões para fazer 
transporte rodoviário também. O negócio dela é ganhar, é lucrar e parece que sem nenhuma 
preocupação com o contrato feito com a ANTT.

Então, eu ouvia o depoimento do Prefeito e ficava com a impressão de que nós está-
vamos aqui na última sessão da CPI com uma síntese, o Prefeito fez uma síntese perfeita 
daquilo tudo que todos os depoentes que já passaram por esta CPI falaram em relação à 
ALL, aos desmandos todos, ao abandono, ao sucateamento e o que é pior, parece que há 
certa contemporização por parte da ANTT, senão uma cumplicidade com este desmonte da 
ferrovia, porque ninguém toma providência alguma.

Então eu fiquei imaginando, quer dizer, ao lado desta proposta do Deputado José Zico 
Prado em que nós deveríamos procurar mover uma ação judicial por perdas e danos, e sei 
lá, contra a ALL e o prejuízo que ela causou e vem causando, eu acho que em um deter-
minado momento nós deveríamos procurar aqui a Procuradoria do Patrimônio da União, 
porque o que está se fazendo com esta ferrovia é um crime contra o Patrimônio Público da 
União e até trouxemos aqui um Requerimento para ouvir algumas outras pessoas, seria o 
Humberto Rodrigues Ferraz, Professor Universitário do grupo UNIESP, especialista em trans-
porte hidroviário, Sr. Edson Lima de Menezes, Presidente do Sindicato dos Policiais Ferroviá-
rios Federais, este é outro aspecto.

Havia uma polícia ferroviária, esta polícia ferroviária é federal e com a concessão da fer-
rovia ela praticamente perdeu o seu papel, está ao léu. São policiais ferroviários que estão 
por aí, estão andando pelos trilhos provavelmente sem o que fazer. Ao léu. Viraram andari-
lhos.

Então, eu acho que o Deputado Giriboni sintetizou bem o que é isso, são todos os des-
mandos, os desmazelos e por outro lado a incapacidade de fiscalização deste contrato, de 
se fazer cumprir todas as cláusulas deste contrato de concessão que é um contrato longo, 
de longo prazo, então eles estão se sentindo perfeitamente a vontade para fazer e desfazer, 
mais desfazer do que fazer. 

Além do que os Deputados já falaram sobre estes patrimônios que foram abandonados 
e que poderiam perfeitamente estar servindo aos municípios. Poderiam ter sido doados aos 
municípios, alguns prédios horto florestais, enfim, para o município fazer reforma agrária, o 
Estado fazer reforma agrária, poderia patrimônio, prédios enfim, estarem sendo usados por 
escolas técnicas, faculdades nas diversas cidades, onde nós temos este patrimônio abando-
nado, totalmente sucateado.

Enfim, eu acho que o nosso Prefeito depoente de hoje, faz uma síntese perfeita de tudo 
aquilo que nós já ouvimos nesta CPI. Dá a impressão assim que nós estamos no ocaso, 
quanto tempo nós temos ainda?

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Já estamos há dois meses, Deputa-
do, de funcionamento nesta CPI.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT– É porque o depoimento de hoje dá a impressão que ele 
fecha uma descrição do que é este abandono, do que é esse desmazelo, enfim, sucateamen-
to geral e que onde não há fiscalização e nenhuma responsabilidade por parte do Poder 
Público. Então eu acho que seria uma coisa interessante tudo o que nós já coletamos aqui 
de depoimento, de relatórios e tal a gente ter um encontro em um determinado momento 
com a Procuradoria do Patrimônio da União para a gente levar isso tudo documentado e 
exigir uma providência em relação a isso.

Porque é impossível uma empresa fazer o que ela vem fazendo impunemente e nada 
acontece, não há fiscalização, não há nenhum tipo de punição, aliás, o contrato deveria 
prever inclusive, deveria haver cláusulas ali de responsabilização da empresa e, no entan-
to parece que não há responsabilidade nenhuma, aliás, já tivemos denúncia aqui até de 
desmonte de trilhos que estariam sendo vendidos como sucata, vagões, enfim, Patrimônio 
Público que estariam sendo entregues. Tenho certeza de que não há cláusula nenhuma no 
contrato, algo do tipo, todo o patrimônio passa para a empresa e a empresa pode disponibi-
lizar desse patrimônio ao seu bem entender.

É isso, Senhor Presidente, eu acho, fico até em dúvida aqui se vale a pena a gente cha-
mar esses outros, fazer o protocolo desse Requerimento, chamar esses outros especialistas, 
porque fica a impressão nítida de que chame quem chamarmos aqui na CPI, nós vamos 
ouvir exatamente isso que ouvimos dos Prefeito hoje. É o abandono, o sucateamento, o des-
caso com a coisa pública de forma impune. Impunemente e acho que isso já está mexendo 
com o nosso brio, deveria procurar os órgãos federais, denunciar isso, Procuradoria Federal, 
Patrimônio Público Federal enfim, porque não dá para aceitar mais o que a ALL vem fazendo 
aqui no Estado de São Paulo com a ferrovia.

Todos já ressaltaram aqui, tanta glória trouxe para o Estado de São Paulo, tanto desen-
volvimento, tanto significado teve para o desenvolvimento dos municípios, porque muitos 
deles inclusive surgiram ao longo da ferrovia propiciando desenvolvimento, emprego, pros-
peridade para os municípios e hoje é triste, é de se lamentar isso que a gente vê acontecen-
do aqui no Estado de São Paulo.

 O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Muito obrigado Deputado Hamil-
ton, eu queria Prefeito, antes de passar a palavra para o senhor, o senhor nos trouxe aqui 
importantes denúncias, inclusive formalmente será recebida nesta CPI por escrito o descaso 
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Eu informo à CPI que se encontra conosco a Senhora Cândida Arruda Botelho, Presidente 
da Associação da Preservação do Patrimônio Ferroviário de Avaré, se põe à disposição a 
ser ouvida pela CPI se houver o interesse, nós iremos entrar em contato com a senhora e 
colocá-la na programação. Nós vamos programar com a Secretaria uma programação de 
trabalho e já agradecemos boa vontade da senhora em colaborar com os nossos trabalhos. 
Solicito à Secretária se há uma agenda para a próxima terça feira, se há alguma confirma-
ção de algum convidado.

Então senhores Deputados, para a próxima terça feira às 11 horas nós temos a confir-
mação do Representante Legal do BNDES, inclusive Requerimento do Deputado Davi Zaia, 
estará conosco nobre Deputado no próximo dia nove o Dr. Henrique Costa Pinto, então 
deixa corrigir aqui, dia 17/11 a presença do Representante a esta CPI, então fica já todos 
convidados para a próxima terça feira às 11 horas.

Esta Mesa indaga se há Requerimentos ainda a ser apreciados por esta CPI e não haven-
do mais Requerimentos e nada mais havendo a se tratar, está encerrada a reunião e convo-
cada a próxima reunião para o dia 17 às 11 horas. Muito obrigado.

     *      *      *

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - SISTEMA FERROVIÁRIO 
(Transcrição realizada pela empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. )

17/11/2009

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Havendo número regimental, declaro 
aberta a 11ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato n. 59, de 
2009, com a finalidade de apurar a atual situação do sistema ferroviário do Estado.

Registro com muito prazer a presença dos nobres Deputados Mauro Bragato, Davi Zaia, 
Edson Giriboni e Deputado Hamilton Pereira.

Solicito à Secretaria que faça a leitura da Ata da reunião anterior.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o Deputa-
do Hamilton Pereira.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Para solicitar dispensa da leitura da Ata.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – É regimental. Está dispensada a leitu-
ra da Ata anterior.

Informo a presença do nosso convidado, Sr. Henrique Amarante da Costa Pinto, Supe-
rintendente da Área de Estruturação de Projetos do BNDES, o qual eu convido a sentar-se 
à Mesa de trabalho. Por favor, senhor Henrique. Nós aproveitamos esta oportunidade para 
agradecê-lo a participar da nossa Comissão, que tem como objetivo, Sr. Henrique, apurar 
a atual situação do sistema ferroviário do Estado de São Paulo, sobretudo, o desmanche 
do mobiliário, do patrimônio, do transporte em si, tanto de passageiros, como de cargas. E 
nós entendemos que a presença de V. Sa. é fundamental para nós esclarecermos a situação 
desse importante transporte em nosso país.

Havendo quorum, eu quero aproveitar a oportunidade, Srs. Deputados, para submeter à 
apreciação desta CPI alguns requerimentos.

Primeiro requerimento do nobre Deputado Mauro Bragato. Requeiro, nos temos regi-
mentais, seja oficializado convite ao Sr. Carlos Fernando Lopes Abelha, Delegado de Classe 
Especial da Delegacia da Polícia Federal de Piracicaba, responsável pelo Inquérito Policial 
Federal n. 250126, de 2008, instaurado para apurar crimes de formação de quadrilha, pecu-
lato, sonegação fiscal, dano e receptação do patrimônio público nacional, praticados em 
detrimentos dos bens da extinta Rede Ferroviária S/A e malha paulista em outros trechos 
concedidos, para que compareça a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída com a 
finalidade de apurar a atual situação do sistema ferroviário do Estado. O endereço da dele-
gacia. Justifique-se tal requerimento pela importância do tema.

Portanto, colocamos em votação o requerimento do nobre Deputado Mauro Bragato. 
(Pausa.) Não havendo oradores inscritos, em votação o requerimento. Os deputados que 
forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado o requerimento do 
nobre Deputado Mauro Bragato.

Eu consulto a Secretaria se há quorum para nós apreciarmos requerimento, inclusive de 
minha autoria, a respeito de nós prorrogarmos, por mais 60 dias, tendo em vista que nós 
nos aproximamos do recesso parlamentar, possibilidade, portanto, de nós prorrogarmos por 
mais 60 dias. Portanto, eu passo a Presidência ao nobre Deputado Edson Giriboni, para que 
submeta este requerimento de minha autoria a esta CPI.

     *      *      *

Assume a Presidência o Sr. Edson Giriboni.

     *      *      *

O SR. PRESIDENTE EDSON GIRIBONI – PV – Requerimento do nobre Deputado Vinícius 
Camarinha. Tendo em vista os trabalhos desempenhados até o presente por esta Comissão 
Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de apurar a atual situação do siste-
ma ferroviário do Estado, e outros a serem realizados em datas futuras, requeiro, nos termos 
regimentais, a prorrogação desta CPI, por 60 dias, depois de findo o lapso inicial. Sala das 
Comissões, 17 de novembro.

Em discussão. (Pausa.) Em votação. Os deputados que estejam de acordo permaneçam 
como estão. (Pausa.) Aprovado.

Eu devolvo a Presidência ao nobre Deputado Vinícius Camarinha.

  
Assume a Presidência o Sr. Vinícius Camarinha.

    
O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Muito obrigado, meu querido amigo, 

nobre Deputado Edson Giriboni.
Indago se há outros requerimentos a serem apreciados. (Pausa.) Não havendo outros 

requerimentos.

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o Deputa-
do Edson Giriboni.

presença do Bernardo, do Gerente Regional, enfim, coisas importantes para enriquecer os 
argumentos que nós usamos hoje aqui e dizer que estamos à disposição e que nós gostaría-
mos muito de participar em qualquer ação que for possível para fazer com que a retomada 
do transporte de carga seja uma realidade para os interesses do nosso Estado e da nossa 
região. Muito obrigado.

O SR. – Só pela oportunidade, que eu fiz uma pergunta sobre as questões dos Prefeitos 
toparem se chegar a esta conclusão a CPI de uma ação contra a ALL

O SR. OSMAR PINATO – Sem dúvida, plena disposição, porque de conversa com a ALL, 
Deputado, nós já estamos fartos e até acredito que infelizmente uma ação judicial a tra-
mitação dela vai lá para 2028. Nós precisamos é ter uma coisa assim mais incisiva mesmo. 
Nós temos que fazer com que haja a rescisão do contrato com a ALL e a Agência reguladora 
é competente para isso e nós sentimos na pessoa do Dr. Bernardo um interesse, portanto eu 
acho interessante realmente o convite do Dr. Bernardo aqui.

É uma pessoa que está com a entidade já há duas reuniões, com desdobramento de mais 
duas com este Gerente que já prestou depoimento, então entendo que o Bernardo está 
sendo até um parceiro nesta demanda e que vai fazer com que a ALL caia fora deste trans-
porte ferroviário que já nem é mais interesse da Agência Reguladora.

  O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Só uma pergunta

 O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Pela ordem, Deputado Giriboni.
 O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Seria importante talvez a questão das negociações com 

a SPU, como é que anda a cessão dos imóveis para as Prefeituras.

 O SR. OSMAR PINATO – Existe no caso específico de Junqueirópolis, nós fizemos uma 
concessão ainda antes de ser extinta a Rede Ferroviária Federal S/A. que era aqui o escritó-
rio regional, no Bom Retiro, antes disso o Município de Junqueirópolis fez uma concessão 
de uso por cinco anos que já venceu e realmente a região foi comunicada que existe esta 
intenção de repassar aos municípios como concessão de uso, os bens de imóveis, porque 
salvo engano é a ALL na área de domínio só na linha de trem, os imóveis não estão aí per-
tencentes à ALL. 

Então, realmente já é a ordem geral da AGU que é a responsável pelo patrimônio da 
extinta Rede Ferroviária Federal 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Quando houve a concessão foi separado bens operacio-
nais que é o que foi cedido à concessionária e os bens não operacionais continuaram sob a 
gestão do Poder Público, esses bens não operacionais que nós questionamos a morosidade 
em passar às Prefeituras.

E alguns outros bens que constaram como operacionais, a concessionária abandonou e 
não devolveu à União e ficou também neste impasse. Então a pergunta é se na região está 
havendo alguma agilidade no sentido de ceder esses imóveis às Prefeituras.

O SR. OSMAR PINATO – Ainda não houve uma cessão. Houve um comunicado de que 
teria esta disposição, mas não houve nenhuma cessão esta nova fase, não.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – E houveram Requerimentos, Prefei-
to?

 O SR. OSMAR PINATO – Sim, e pelo conhecimento está tramitando.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Então se o senhor puder nos enviar 
cópia destes Requerimentos, dos Prefeitos que compõe esta solicitação, que solicitaram, 
para nos informarmos de quando foram feitos

Vozes sobrepostas

O SR. – Porque uns municípios fizeram e outros não

O SR. – É que tramitando estão desde a concessão estão tramitando mas não chegam ao 
fim, esta é que 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – É importante  a CPI ter noção do 
quanto isso demora porque a SPU expôs aqui a vontade de passar este patrimônio de con-
ceder ao município.

Então nós recebemos a documentação do Prefeito, encaminho à Secretaria que envie 
cópia a todos os Deputados. Eu queria lembrar aos senhores Deputados, em colaboração ao 
depoimento do Prefeito, que foi exposto aqui pela ANTT a quantidade de multas que a ALL 
recebeu da própria Agência, soma-se mais de cinco milhões, nós já pedimos esta documen-
tação, inclusive diversos Termos de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, então 
tudo isso vem de encontro, Prefeito, ao que o senhor entrega aqui para nós..

Aproveitando o quórum altíssimo desta CPI, há nesta Mesa Requerimento do nobre 
Deputado Hamilton Pereira e José Zico Prado, Requeiro as providências de V. Exa. no sen-
tido de submeter à prestação dos demais componentes desta CPI a (ininteligível) de ofício 
convidando as pessoas abaixo para comparecerem perante esta Comissão com o propósito 
de contribuírem com os trabalhos aqui realizados, o Sr. Edson Lima de Menezes, Presidente 
do Sindicato dos Policiais Ferroviários Federais do Estado de São Paulo e também o Sr. Hum-
berto Rodrigues Bogas, Professor Universitário do Grupo UNIESP, Especialista em Transporte 
Hidroviário. Rua, o endereço aqui citado, informamos, outrossim, que os Gabinetes entrarão 
em contato com os convidados. Em votação, o convite destes dois senhores. Não havendo 
oradores inscritos, as pessoas que forem favoráveis permaneçam como se encontram, apro-
vado.

A indicação do Deputado Hamilton Pereira e o Deputado José Zico Prado, de nós convi-
darmos o Sr. Bernardo, a Secretaria me expôs aqui que toda vez que nós o convidamos ele 
manda representante, então a sugestão é de que nós convocássemos o Sr. Bernardo, então 
fica aqui o indicativo de uma convocação como foi feito com o DENIT, que toda vez manda-
va o seu representante.

O SR. – Só pela oportunidade. O Bernardo tem sido um parceiro, o Prefeito já falou aqui, 
acho que se colocar para ele, nós podemos fazer uma conversa com ele mais adequada sem 
usar desse expediente. A gente liga, fala para o Bernardo chegar até aqui

O SR. – Manda um documento por canais burocráticos

O SR. – Falar para o Bernardo da importância, faz uma conversa, é muito melhor do que 
ficar usando desse expediente.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – É que a Secretaria expôs aqui a 
dificuldade em convidá-lo, mas diante desta situação, então Deputado José Zico Prado, ou 
Deputado Hamilton Pereira se puder nos auxiliar, entraremos em contato e assim agendaría-
mos uma vinda do Diretor.
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BNDES financia praticamente todos os grandes projetos, grandes empresas aqui no Brasil. 
É praticamente impossível encontrar uma empresa que tenha um projeto relevante que não 
tenha participação do BNDES. Então, eu acho bastante natural, até respondendo a primeira 
pergunta, que o BNDES financie essas empresas.

Todas as empresas podem ter alguma restrição, penalidade, desde que isso não impeça, 
juridicamente, pelas regras do BNDES de poder financiar essas empresas, o BNDES vai finan-
ciar. E a conclusão que eu chego, mesmo sem saber de detalhes, é que eu posso afirmar que 
uma vez tendo financiado é porque alguma penalidade eventualmente incorrida ou alguma 
incorreção não foi o suficiente para impedir o financiamento. O papel do BNDES é muito 
mais social. O fato de ele não financiar, também ele vai gerar um prejuízo para o setor, para 
a empresa e para os trabalhadores da empresa muito grande. Então, a gente tem que ver 
também por esse lado.

Esclarecendo também a posição do BNDES hoje em relação às empresas ferroviárias. 
Vocês sabem, o modelo de privatização separou as malhas em seis malhas ferroviárias e, 
posteriormente, agregou a Fepasa e, de lá para cá, houveram vários desdobramentos. A 
malha Sul foi vendida para a ALL que, posteriormente, comprou a Brasil Ferrovias que agre-
gava, naquele momento, uma ferrovia que já era privada, na origem, que era a Ferronorte, 
com a Ferroban e a Novo Oeste. A Ferroban é sucessora da malha paulista. Se eu estiver 
errado, por favor, porque vocês conhecem muito mais o assunto do que eu, muito mais a 
história disso do que eu.

E o BNDES sempre foi o financiador dessas ferrovias. O BNDES financiou a Ferronorte e 
financiava todas as outras e tinha um crédito junto a essas empresas grande, e isso já é de 
muito tempo, para justamente financiar a necessidade de investimento. Vocês sabem tam-
bém que essas empresas precisavam de investimento na malha. Novo Oeste eu acho que 
hoje está sendo recuperada, mas durante muitos e muitos anos ela teve a sua malha com 
investimento aquém da necessidade. A própria Ferroban também estava deteriorada.

E, no momento quando foi feita a transação com a ALL, o BNDES ajudou nessa reestru-
turação. A Brasil Ferrovias não estava numa situação financeira confortável, todos estavam 
correndo risco, naquele momento, tanto o crédito do BNDES, que é o crédito de todos, assim 
como o emprego das pessoas, e o atendimento da necessidade de transporte. E, com esse 
objetivo, o BNDES participou de uma reestruturação. Quer dizer, o objetivo seria transformar 
ou restituir a capacidade de investimento e a capacidade de transporte dessas ferrovias. 
Naquele momento, a gente participou dessa reestruturação e quem conduziu foram os con-
troladores que escolheram, dentro da negociação, a venda ou a troca por ações com a ALL.

Para dar uma sustentabilidade patrimonial e financeira à empresa que estava se for-
mando, tendo em vista a necessidade de investimentos, o BNDES apoiou esse processo 
inicialmente com transformação de dívidas em capital, ainda na Brasil Ferrovias, e, poste-
riormente, transformando a participação que detinha a Brasil Ferrovias em ações da ALL que 
necessitava de capitalização para poder fazer frente aos investimentos necessários.

Esse foi o apoio do BNDES, é uma coisa que dentro do BNDES é rotina, para que as 
empresas possam cumprir o seu papel e possam gerar empregos, que isso daí é a finalida-
de do desenvolvimento. Então, a partir daí, o BNDES passou a ser, além de credor da nova 
empresa ALL, que compunha todas essas malhas, passou a compor todas essas malhas, 
também passou a ser acionista do novo grupo.

Dentro desse novo arranjo societário, o BNDES passou a ter direito a um assento no Con-
selho e hoje nós temos um representante no Conselho da ALL, que eu sou o representante 
do BNDES no Conselho da ALL. Então, essa é a posição, só para esclarecer. E, de lá para cá, 
a gente tem trabalhado, no sentido de fornecer os melhores recursos para que o transporte 
de cargas seja atendido da melhor forma possível. E a gente tem visto, de lá para cá, um 
aumento na produção dessas empresas.

Esse é o nosso papel. Acho que é um papel social que a gente tem feito.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o nobre 
Deputado Davi Zaia.

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Nós temos recebido aqui e acho que é importante essa situa-
ção, porque o BNDES então, além de ser um financiador, e nós não temos dúvida do papel 
que o BNDES cumpre aqui no nosso país, é o grande instrumento de desenvolvimento, de 
financiamento e de oferecimento de crédito. Na verdade, o crédito para investimento é o 
papel hoje, é o BNDES, é o grande banco que faz isso, tem sido responsável por inúmeras 
ações importantes para o desenvolvimento do nosso país. Mas é importante, nessa situação 
específica, participar também como acionista da ALL e tendo hoje então o próprio Dr. Henri-
que como membro no Conselho de Administração.

O Deputado Giriboni já citou, inclusive, uma série de questões que aconteceram em 
relação aos funcionários; parte deles que tinham uma cláusula vigente que garantia uma 
estabilidade e, no caso de demissão, tinham garantia de uma indenização, se não me enga-
no, perto de 190 ou 200 funcionários que acabaram sendo demitidos e a ALL não cumpriu 
inclusive essa cláusula e se encontram aí inúmeras ações tramitando na justiça.

Mas eu queria, particularmente, também, registrar, nós todos aqui acompanhamos o 
depoimento de vários Prefeitos, principalmente aqui da malha paulista, dessas cidades do 
Oeste Paulista, que têm feito um grande esforço inclusive para juntar empresas que pode-
riam, que demandam ou que demandariam, ou que teriam uma demanda para propiciar 
cargas que a ferrovia poderia transportar. E que tem tido uma enorme dificuldade para via-
bilizar isso em relação à ALL.

Uma dificuldade extrema para, primeiro, até ter respostas da ALL e o senhor sabe, o 
senhor acompanha isso junto à empresa, sabe que a empresa desenvolve um projeto, se 
ela tem uma demora para ter uma resposta, ela tem que procurar outros caminhos rapi-
damente. Mas a gente tem então ouvido aqui vários relatos de que em relação à ALL se 
tem inúmeras dificuldades para se ter respostas até para o contrato de carga e, depois de 
muita demora, quando tem uma resposta, vem uma resposta que de fato inviabiliza qual-
quer alternativa de se fazer um contrato para que a ALL transporte essas cargas, ficando a 
impressão, para nós todos aqui, que a ALL prefere não transportar as cargas. Nós não pode-
mos dizer a razão, não temos elementos suficientes para isso, mas ficam muitas dúvidas por 
que não se amplia esse transporte de cargas.

A pergunta é isso. E a gente sabe que o BNDES, embora não seja o controlador majori-
tário, tendo um assento no Conselho de Administração, se tem discutido isso no Conselho 
de Administração, provavelmente tem um papel de acompanhar. Ele não tem a gestão do 
dia-a-dia da empresa, a gestão, os contratos como é que são feitos, mas ele tem um papel 
no Conselho de estabelecer toda a política da empresa para a área. Então, como é que tem 
sido essa discussão no Conselho? E aí porque a gente imagina o BNDES, da mesma forma 
que ele está preocupado quando ele concede um empréstimo, quando ele concede um 
financiamento na ampliação da capacidade de investimento, que isso tenha, ele considera 
nos seus financiamentos inclusive o papel social do empréstimo, do financiamento que 
ele vai fazer, ele fica preocupado se não fizer o empréstimo, se isso vai gerar demissões, 
se isso vai gerar prejuízos para o conjunto das pessoas envolvidas, dos trabalhadores, 
prejuízo para o país. Então, nas discussões do Conselho, qual tem sido o papel do BNDES? 
O BNDES entende que está funcionando a contento? Que a política que a ALL desenvolve 
é isso mesmo? Está correta? Ou, nas discussões do Conselho, o BNDES tem sido – diria – 
voto vencido? Como é que o BNDES concretamente tem encarado essa política da ALL em 
relação a aumentar, inclusive, o volume de cargas? Porque a impressão que fica aqui, pelos 
depoimentos que nós ouvimos aqui de diversos segmentos, é que parece que a ALL não 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Eu gostaria, verbalmente, se fosse o caso depois eu pro-
tocolo, de convidar a esta CPI o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa da 
Zona Sorocabana, Sr. Rubens dos Santos Craveiro, que viveu muito de perto os processos de 
privatização da malha ferroviária, continua como presidente. Tem vivido aí as dificuldades 
dos ferroviários, dos ativos, dos aposentados e atuais. Acho que ele também pode enrique-
cer um pouco a situação do lado dos trabalhadores da ferrovia Fepasa e ex-Fepasa.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Em discussão o requerimento do 
nobre Deputado Edson Giriboni. (Pausa.) Em votação. Os deputados que forem favoráveis 
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Parabéns, Deputado Giriboni.

Não havendo outros requerimentos a serem apreciados, eu passo, portanto, a palavra 
ao nosso convidado, Sr. Henrique Amarante da Costa Pinto, Superintendente da Área de 
Estruturação de Projetos do BNDES, para que exponha aqui a esta CPI a sua opinião, o seu 
conhecimento a respeito do tema e a importância do BNDES nos principais projetos de finan-
ciamento desse importante transporte que nós temos. Então, tem a palavra o Sr. Henrique.

O SR. HENRIQUE AMARANTE DA COSTA PINTO – Bom-dia a todos.
Queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui, Deputado Camarinha, Srs. Deputa-

dos, representando o BNDES, que foi o gestor da privatização de todo sistema ferroviário, 
inclusive da malha paulista, antiga Fepasa. Dentro do que eu puder ajudar no conhecimento 
sobre esse assunto, estou aqui à disposição.

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o nobre 
Deputado Edson Giriboni.

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Eu gostaria de pedir para o Dr. Henrique qual a posição 
do BNDES, qual a visão do BNDES, em relação ao modelo de concessão das ferrovias no 
Brasil. Nós temos uma visão de que foi um modelo, não o que nós esperávamos, em termos 
de melhoria do transporte ferroviário, de otimização do transporte ferroviário. Ainda nós 
temos no Brasil, apesar do crescimento, do aumento de volume das cargas transportadas, 
nós temos ainda milhões de toneladas de cargas tipicamente ferroviárias sendo transpor-
tadas por caminhão, com todo ônus que isso traz ao país, seja no custo, seja nos índices de 
poluição, nos congestionamentos, tempo de circulação, e assim por diante. E, como o BNDES 
pode ainda atuar, no sentido de nós corrigirmos, no nosso entender, as falhas do processo 
de privatização.

Nós assistimos, pelos depoimentos que nós já tivemos aqui, a deterioração de boa parte 
da malha ferroviária aqui no Estado de São Paulo, vários ramais abandonados, patrimônio 
público sendo abandonado, sendo invadido, sendo deteriorado. A situação dos ferroviários, 
boa parte dos ferroviários foram demitidos pelos, principalmente aqui no Estado de São 
Paulo, o caso da ex-Fepasa, pela concessionária, sem respeitar os seus direitos trabalhistas. 
Há várias ações na justiça, ações de reintegração de funcionários. Enfim, um modelo de con-
cessão que não atingiu realmente o que se previa com relação à ferrovia no Brasil.

O BNDES, que foi o gestor dessa privatização, como vê hoje, praticamente 10 anos 
depois da concessão da malha ferroviária paulista, como vê a situação atual e se o BNDES 
vislumbra algumas ações, no sentido de corrigir essas falhas no processo de concessão da 
malha ferroviária paulista à iniciativa privada.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Tem a palavra o senhor Henrique.

O SR. HENRIQUE AMARANTE DA COSTA PINTO – Como eu disse, o BNDES foi o gestor 
da privatização. O modelo de privatização eu acho que todos conhecem, os senhores são 
especialistas aqui no assunto.

O contrato que foi feito, hoje ele é gerido pela Agência, inicialmente era o Ministério dos 
Transportes. Esse contrato, eu acho que hoje é de responsabilidade exclusiva da Agência 
fazer com que ele funcione. Uma avaliação mais profunda sobre questões decididas na 
época – se funcionaram ou não, o BNDES não fez uma avaliação “a posteriori”. As notícias, 
logo posteriormente à privatização, foram inclusive prêmios em relação ao modelo de pri-
vatização no Brasil. Obviamente, nenhum modelo é perfeito e sempre tem falhas a serem 
corrigidas. E essas falhas, dentro do que o contrato atual permite, eu acho que elas têm que 
ser encaminhadas hoje ao gestor desse contrato, que é a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres.

Nós, como gestores, nós não temos um acompanhamento pari passo do que aconteceu. 
Nós não temos uma avaliação no dia-a-dia do que aconteceu “a posteriori” com a priva-
tização. O conhecimento que nós temos é que os contratos, dentro do que eles estipulam, 
estão sendo cumpridos; e, no que não são cumpridos, a Agência deve estar cobrando que se 
formalize isso.

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Só complementar. A responsabilidade é da Agência Nacio-
nal de Transporte Terrestre. Nós sabemos, por depoimentos anteriores, as concessionárias, 
algumas delas, sendo multadas por descumprimento contratual e é público e notório os 
abusos que vêm ocorrendo pelas concessionárias.

A minha pergunta é que mesmo assim o BNDES vem financiando essas empresas. Se 
não há uma incoerência nisso. Concessionárias públicas sendo autuadas pelo poder público 
e ao mesmo tempo recebendo financiamento por parte do BNDES. Se nesse conjunto não 
há uma certa incoerência. Quer dizer, se uma empresa penalizada pelo poder público, como 
ela consegue receber financiamento do BNDES que foi o agente que fez as concessões das 
ferrovias aqui no Brasil?

 O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o nobre 
Deputado Davi Zaia.

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Até para acrescentar às preocupações do Deputado Giriboni, 
porque eu acho que também era importante, acrescentando essa questão levantada pelo 
Deputado, porque nós acompanhamos aqui que o BNDES, além de ser gestor, ele foi de fato 
inicialmente um dos grandes financiadores do processo de privatização. E, posteriormente, 
não sei se ainda permanece essa situação, ele se transformou inclusive em acionista das 
empresas que hoje controlam ou que exercem a concessão. Então era importante relatar 
hoje qual é de fato a situação do BNDES em relação ao consórcio que faz hoje, que exerce 
a concessão hoje. Se o BNDES se encontra na situação de financiador, ou se, além disso, 
ele faz parte do bloco controlador ou acionista da ALL, do consórcio que administra, para, 
a partir daí, a gente poder saber de fato a participação efetiva em que se encontra hoje o 
BNDES dentro das empresas que fazem a concessão. Se o Dr. Henrique poderia também nos 
esclarecer essa situação em que se encontra hoje o BNDES. Se ele participa do bloco do con-
trole; se ele tem representante no Conselho dessas empresas. Esclarecer essa situação da 
participação efetiva do BNDES; nesse momento, em que situação ela se encontra.

O SR. HENRIQUE AMARANTE DA COSTA PINTO – Muito bem. Todos vocês conhecem a 
atuação do BNDES. O BNDES foi gestor da privatização, mas, mais importante que isso, o 
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de São Paulo. Ela não é uma empresa benquista, bem-vista e hoje ela é considerada uma 
empresa que prejudica o interesse paulista. Como é que o senhor poderia não só nos trans-
mitir aquilo que é efetivamente o pensamento do BNDES, mas, acima de tudo, como é que o 
senhor vê tudo isso.

O SR. HENRIQUE AMARANTE DA COSTA PINTO – Eu acho que essas preocupações são 
válidas. Eu acho que os senhores como representantes de São Paulo estão fazendo o papel 
que lhes cabe, procurando os interesses de São Paulo nessa questão e em todas as outras.

Eu vou tentar dividir essa resposta em duas, porque, do ponto de vista do BNDES, o 
BNDES é financiador e na relação ele é muito formal. Como participante do Conselho da 
empresa como acionista, nós somos acionistas minoritários e, por tradição, nós não fazemos 
ingerência na empresa. Nós queremos que a empresa cumpra todos os seus deveres, mas 
isso é uma questão legal. Em relação às ações públicas, o que eu posso dizer é isso. Nós 
acompanhamos do ponto de vista forma, contanto que não impeça a atuação do BNDES. 
Se tiver alguma coisa que impeça a atuação do BNDES, nós não poderemos atuar, mas isso 
é uma questão privada da empresa e todas as questões que, porventura, venham à justiça, 
cabe à justiça se pronunciar. Quer dizer, não cabe ao BNDES ter uma posição em relação a 
isso. Então, por mais que o BNDES possa se preocupar com isso do ponto de vista do crédito 
ou do investimento, não cabe ao BNDES se pronunciar em relação a essas questões.

Em relação à atuação da ALL, no Estado de São Paulo, como eu disse essa atuação ainda 
é relativamente recente. Eu, como parte do Conselho e tendo acompanhado esses últimos 
anos, eu não sou ferroviário, eu conheço muito menos dessas questões do que os senhores, 
eu tenho acompanhado apenas nos últimos anos o desenrolar das coisas, mas do ponto de 
vista da minha atuação no Conselho, a minha esperança é que essa imagem se reverta, por-
que nós estamos fazendo os investimentos possíveis em São Paulo.

Nós sabemos que São Paulo tem carga para ser transportada e esse é o objetivo da 
empresa: é atender bem todos os clientes de São Paulo. Então, essa questão da imagem pre-
ocupa. Isso que eu estou ouvindo aqui me preocupa como acionista e como conselheiro da 
empresa. E isso é uma questão que eu vou ter que colocar numa próxima reunião do Conse-
lho da empresa, porque a imagem da empresa é muito importante. Então, isso me preocupa 
e a recomendação é de que isso seja resolvido da melhor forma possível.

Eu tenho visto esforço e participado do esforço da empresa de recuperar essa malha. 
Linhas abandonadas e outras questões, como os senhores conhecem melhor do que eu, 
elas existem desde antes da privatização, muito antes de a ALL assumir essa questão. Os 
relatórios que eu tenho visto como conselheiro é que algumas linhas estão sendo recupe-
radas. Esses investimentos vão acontecendo dentro do possível e dentro das limitações que 
eu expus para os senhores da capacidade financeira da empresa, mas algumas linhas estão 
sendo recuperadas.

Eu acho que um tratamento mais adequado sobre se essa questão está sendo cumprida 
adequadamente em relação ao contrato ou não, ela pode ser respondida tanto pela empre-
sa quanto pela Agência, porque o contrato diz como é que essa questão tem que ser tratada 
em relação a todos os bens que foram passados para a concessão; assim como as linhas 
que, porventura, estavam desativadas na época ou que viessem a ser desativadas “a pos-
teriori”. O contrato permite que isso seja feito, com a concordância da Agência reguladora. 
Então, eu não tenho o mapa de cabeça de tudo que aconteceu. Os relatos que eu tenho 
é que algumas linhas que estavam desativadas estão começando a ser recuperadas. E a 
gente sabe que isso é possível, existe carga para essas linhas e a atuação da empresa pode 
ser melhorada. Eu acho que nesse curto período já foi feito o que foi possível e no futuro a 
ideia é melhorar isso.

Eu sugiro, eu acho que a atuação dos senhores está perfeita, é correta, e eu sugiro 
que continuem cobrando isso e que deem as sugestões necessárias, dentro da visão que 
os senhores podem passar para a empresa, para a gente poder reverter essa imagem da 
empresa, e que ela possa atuar de acordo com a expectativa do Estado de São Paulo para 
atuação.

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o nobre 
Deputado Edson Giriboni.

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Completando, na linha de intenção do Dr. Henrique, nós 
sabemos que os ramais ferroviários demandam estudo de viabilidade econômica, não é 
uma coisa simplesmente de vontade, mas é uma meta que tem de ser buscada para que 
esses ramais possam ser recuperados e entrar em operação.

Mas eu queria também pedir à ALL, já que o senhor faz parte do Conselho de Adminis-
tração, nós temos enfrentado uma dificuldade muito grande, as Prefeituras têm enfrentado 
uma dificuldade muito grande de assumir aqueles bens que inicialmente foram considera-
dos bens operacionais, mas que foram abandonados, tanto pela Ferroban e pela América 
Latina Logística. Nós tivemos aqui a Dra. Evangelina, Gerente da SPU, mostrando, disponibi-
lizando, passando as novas medidas para facilitar a transferência desses bens às Prefeituras 
Municipais. Mas nós temos uma grande relação de bens patrimoniais, estações, oficinas, 
galpões, que inicialmente foram considerados operacionais, foram transferidos à Ferroban e 
hoje à América Latina, e a SPU não pode transferir esses bens às Prefeituras senão ocorrer a 
devolução desses bens, inicialmente operacionais, e hoje, na verdade, abandonados, se não 
houver a devolução por parte da ALL à União.

Então, um pedido que nós queremos deixar registrado, que o senhor atue fortemente 
junto à ALL, que se faça um levantamento de todos esses bens públicos que estão contratu-
almente sob a gestão, entre aspas, da ALL, porque, na verdade, não existe nenhuma gestão, 
mas, na verdade, um grande abandono desse patrimônio, mas que legalmente eles não 
podem ser transferidos às Prefeituras, porque a SPU depende da devolução desses bens à 
União.

Então, nós gostaríamos de pedir, para que a gente possa fechar essa ação, e como 
proposta desta CPI, que efetivamente a gente possa transferir todos esses bens não-
operacionais e os operacionais, inicialmente, às Prefeituras Municipais. Eu, particularmente, 
acompanhei vários processos. Particularmente na minha cidade, desde 2004, nós tentamos 
que a Prefeitura assuma uma estação abandonada, depredada, enfeando a cidade. Chega-
mos a assinar um termo com a Rede Ferroviária à época e depois nós recebemos de volta o 
convênio. A alegação da Rede foi de que a aquela estação era operacional e, portanto, não 
havia instrumento legal para ceder à Prefeitura. Só que é operacional no papel, porque ela 
está efetivamente abandonada. Esse é um exemplo que se arrasta aí em várias cidades do 
Estado de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Só para registro, nós queremos agra-
decer a presença da nobre Deputada Célia Leão, membro desta Comissão. Muito obrigado, 
Deputada, pela presença de vossa excelência.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, senhor Presidente. Muito obrigada pela defe-
rência.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Tem a palavra a nobre Deputada Célia 
Leão.

tem muito interesse de ampliar isso, de fazer isso crescer. Então, é importante ouvir aqui 
alguém que participa diretamente do Conselho como é que vê essa questão e como é que 
esse debate é feito ou se é feito, dentro do Conselho da ALL. Acho que era uma informação 
importante para todos nós.

O SR. HENRIQUE AMARANTE DA COSTA PINTO – Eu acho que essa preocupação foi colo-
cada muito bem pelo Deputado. É uma preocupação que está presente na nossa cabeça, é 
a nossa função. O que nós queremos, eu acho que a gente compartilha isso também com a 
Agência que é o gestor do contrato de concessão. Essa é uma discussão e uma preocupação 
presente em todo dia-a-dia da nossa participação nessa empresa. Como o senhor disse, nós 
somos minoritários, nós não temos ingerência na empresa, e nós podemos influenciar talvez 
muito mais com o poder econômico do BNDES do que mesmo com assento no Conselho da 
empresa.

A ALL, hoje o conjunto das empresas, como eu disse, quando ela absorveu a Brasil Ferro-
vias, ela ficou bastante endividada e o BNDES é que acabou tendo que dar suporte para a 
empresa. O BNDES foi praticamente no limite do que poderia financiar a ALL. A relação de 
endividamento da empresa já estava chegando num limite que não seria saudável conceder 
mais empréstimos, o que limitava os investimentos da empresa.

A ALL absorveu a Brasil Ferrovias deve ter uns três para quatro anos, quer dizer, rela-
tivamente pouco tempo. O volume de investimentos, mais ou menos, que tem sido nesse 
período anual, tem sido na faixa de 600 a 800 milhões de reais para o conjunto das empre-
sas, sendo que a grande maioria desses investimentos é aqui em São Paulo. É onde precisa 
melhorar a via para poder aumentar a capacidade de transporte. E a ALL vem fazendo isso 
no limite da capacidade.

Essas discussões ocorrem sempre no Conselho e nós estamos sempre procurando 
aumentar os investimentos. Eu posso dar um exemplo. Depois de mais de – acho que 
esse período todo – dois anos de discussão, nós conseguimos aprovar dentro da ALL, com 
o apoio do BNDES, através de financiamento, porque não seria possível uma decisão da 
empresa sem esse apoio, a extensão da malha ferroviária no Mato Grosso até Rondonópo-
lis, que era um investimento grande e que já estava previsto e, por questão financeira, não 
era feito. Sem o apoio do BNDES isso não teria ocorrido, não por falta de vontade da empre-
sa ou falta de vontade ou discussão dos conselheiros.

A melhoria nas vias em São Paulo também é uma constante. Nós sabemos que existe 
mais carga do que a capacidade de transporte. Eu poderia citar um outro exemplo que não 
vai onerar diretamente a empresa, mas também vai depender de financiamento do BNDES, 
que é um acordo com a Cosan, que vai propiciar uma duplicação de um trecho ferroviário 
num gargalo que é importante e o transporte, eu não sei exatamente de cabeça, mas um 
transporte de um volume de açúcar bastante relevante. Isso foi um acordo bastante enge-
nhoso que a ALL fez e o BNDES vai financiar essa empresa de transportes que é feita em 
paralelo ao balanço da ALL. Não é da ALL, é da Cosan essa responsabilidade, uma empresa 
que foi criada chamada Rumo, que vocês devem conhecer. Então, a criatividade para poder 
aumentar a capacidade de transporte, ela está presente e isso é a preocupação do dia-a-dia.

Não satisfeitos com isso, nós vimos, com essa constatação, que existe carga não-atendi-
da, uma demanda não-atendida, nós continuamos discutindo como nós poderíamos ajudar 
nesse processo. E isso redundou num aumento de capital que se encerrou agora, nesse mês, 
que os senhores devem ter tido notícia, e que vai dar mais fôlego para a empresa, primeiro, 
para recompor a relação capital próprio, capital de terceiros, dentro de níveis que iriam 
ultrapassar os limites bancários impostos pelos financiadores, que não só o BNDES, e vai 
dar alguma capacidade adicional para a empresa poder fazer outros financiamentos e poder 
entrar em outros projetos. Então, o conjunto de acionistas hoje que têm capacidade de 
investimentos, BNDES incluído, atuou no Conselho para que isso ocorresse, e isso redundou 
num aumento de capital que foi um sucesso e que terminou agora.

A resposta que a gente dá é que a gente está sintonizado com isso e estamos aumentan-
do o nosso risco na empresa, do ponto de vista de investimento, mas o nosso principal obje-
tivo é o objetivo de dotar o país numa capacidade de transporte adequada, para atender a 
essa demanda que foi citada, que nós sabemos que existe.

Eu acho que a ALL tem feito todo esforço para atender a essa demanda, mas a demanda 
é maior do que a capacidade e, muitas vezes, esse transporte depende de algum investi-
mento prévio na malha para que ele possa ser atendido. Então, esses projetos são vistos 
e são atendidos porque há interesse da empresa, como negócio, e há interesse nosso para 
aumentar a capacidade de transportes. Então, a gente tem feito o máximo possível, aumen-
tamos a nossa participação em capital para que a empresa tenha mais condição de fazer 
mais projetos; fizemos mais investimento com financiamento para ampliação da malha e 
vamos apoiar também essa ampliação junto a Cosan com essa empresa de transporte, cha-
mada Rumo, para aumentar também a capacidade da ALL. É o que eu posso dizer.

A gente está fazendo o possível para que todas essas preocupações sejam atendidas. Eu 
acho que a preocupação dos senhores é relevante para a gente. O apoio e as ideias sempre 
serão bem-vindas e a gente está disposto a ouvir todas elas. A gente está... Eu posso dizer 
que os objetivos são comuns. A gente não tem conflito nesses objetivos. Eu, como BNDES, 
eu estou falando como BNDES. Como conselheiro, eu tenho que ver o interesse da empresa. 
Ela é uma empresa que é listada na Bolsa, tem acionistas privados, ela é pulverizada, e tem 
os interesses privados. Eu tenho que proteger os interesses da empresa. Como BNDES eu 
tenho que olhar o interesse social, dentro do que o BNDES pode fazer como financiador ou 
como acionista.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o nobre 
Deputado Mauro Bragato.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhor Henrique.
Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, na linha do que os Deputados disseram, que 

todos nós temos uma compreensão importante do papel do BNDES. Aliás, é uma grande 
conquista para o Brasil ter um banco como esse, que é uma mola propulsora do nosso 
desenvolvimento.

Agora, o que nos preocupa muito é que aqui no Estado de São Paulo, em que pese o 
BNDES financiar a América Latina Logística e o senhor fazer parte do Conselho, há um 
reclamo popular em relação à atuação da empresa. A América Latina Logística é campeã 
de ações do Ministério Público e ações na justiça. Ela é campeã de deixar linhas de sua 
responsabilidade praticamente abandonadas. E ela tem tido um comportamento bastante 
displicente com esses reclamos populares.

Está certo que a malha ferroviária que ela sucedeu já estava sucateada, mas está certo 
também que a América Latina Logística estendeu o seu interesse não só pelo Brasil, mas por 
alguns países aqui do Conesul.

Então, eu gostaria de perguntar ao senhor se há essa consciência do BNDES em relação 
às ações que estão aí tramitando na justiça e se há essa consciência de que essa preocu-
pação nossa tem a ver com esta CPI. O reclamo aqui em São Paulo é bastante forte, prova 
disso que a CPI surge um pouco em função disso, e que há efetivamente na sociedade pau-
lista uma mobilização crescente em relação a tudo isso. Quer dizer, como é que nós pode-
mos fazer a ALL, que é uma concessão, que recebe dinheiro público, se enquadrar um pouco 
dentro daquilo que todos nós queremos,

Então eu queria fazer essa pergunta ao senhor, embora já tenha em parte respondido, e 
para registrar, porque nós consideramos, por ora, a ALL uma “persona non grata” no Estado 
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exemplo, o caso da Polícia Federal acusando a empresa de desmonte e venda de ativo do 
Estado, que estava na concessão, a informação que eu tenho é que é um procedimento que 
a empresa faz e está permitido em contrato.

Na verdade, é o oposto do que o senhor está dizendo aqui. É uma recuperação de ativo, 
onde se faz sucata. Por exemplo, quando se troca trilho, o trilho velho ou é utilizado em 
outro local ou é vendido como sucata, assim como o material rodante. Quando se recupera 
algum vagão, algum material sobra e é vendido como sucata. Esse procedimento tem que 
ser aprovado, de acordo com o contrato, pela Rede Ferroviária, e agora tem que ser auto-
rizado pela Agência reguladora. Talvez esse procedimento não tenha seguido o trâmite 
correto nesse pedido de autorização, mas eu posso afirmar que não existe, dentro do meu 
conhecimento, nenhuma irregularidade. E posso dizer mais. Uma vez que a sucata é gerada 
por recuperação de ativo, a empresa está fazendo recuperação de ativo e não desmobilizan-
do ativo. Essa é a informação que eu tenho.

Qualquer informação diferente dessa eu gostaria até de saber, porque eu tenho respon-
sabilidade, como gestor da empresa, como parte do Conselho da empresa. Isso me afeta na 
pessoa física e não como membro do BNDES. E isso eu tenho todo interesse de saber, por-
que é uma questão que vai me afetar pessoalmente. Então, dentro do meu conhecimento, o 
que está acontecendo é o oposto do que o senhor relatou aqui.

Em relação à importância econômica, nós não temos dúvidas de que ela continua sendo 
muito importante para o Estado de São Paulo e para o Brasil. O nosso esforço é que aumen-
te a capacidade de transporte e isso tem ocorrido. O que eu sugiro, eu não sei se esta CPI 
convidou representante da própria empresa, porque eles são mais habilitados a responder 
questões operacionais, mas seria interessante que a empresa fizesse uma exposição da evo-
lução dos trabalhos, do que ela tem feito nos últimos anos e mesmo do que ela projeta nos 
anos seguintes, para atender a essa demanda. Eu acho que poderia esclarecer muita coisa, 
porque nós não temos dúvida de que essa ferrovia continua sendo economicamente impor-
tante para o Estado de São Paulo e todas essas questões podem ser esclarecidas. Melhor. Se 
existem dúvidas ou algum encaminhamento, essas questões podem ser melhor colocadas.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o nobre 
Deputado Hamilton Pereira.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Nós temos, como Relator aqui da nossa Comissão, o 
nobre Deputado Mauro Bragato, e nós já ouvimos relatos contundentes aqui em relação ao 
comportamento da ALL, quer dizer, no desmonte de ativos do Estado de São Paulo.

Eu não sei se haveria possibilidade, dado que nós temos representante do BNDES com 
assento no Conselho de Administração da ALL, de nós fornecermos a ele algumas cópias 
desses depoimentos, para que ele possa, munido dessa documentação, obviamente levá-la 
ao conhecimento de todo o Conselho, o Pleno Conselho Administrativo, porque nós recebe-
mos, já ouvimos aqui alguns relatos contundentes, contundentes e muito graves em relação 
ao comportamento da ALL.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – A sugestão que eu faço ao nobre 
Deputado Hamilton Pereira e peço auxílio à Secretaria, identifique as Atas das reuniões em 
que os depoentes expuseram esse descaso e aqui puderam expor os fatos. Então, tendo em 
vista esses documentos, nós passaríamos à análise da CPI e encaminharíamos ao BNDES, na 
pessoa do senhor.

Devolvo a palavra ao senhor Henrique Costa Pinto.

O SR. HENRIQUE AMARANTE DA COSTA PINTO – Eu agradeço. Acho que seria muito útil 
saber da posição dos senhores que pode ser eventualmente diferente das informações que 
eu tenho. E havendo alguma coisa relevante, eu teria obrigação, até na pessoa física, de 
tratar desses assuntos.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Eu queria aproveitar a oportunidade já no final da reunião 
e não tendo tido a oportunidade também de ouvi-lo, mas só fazer um registro dentro daqui-
lo que já foi falado pelos companheiros, que eu sou de uma região, claro, todas são atingi-
das e a história, lamentavelmente, se repete por todo o Estado, mas eu, particularmente, 
sou de uma região, que é Campinas, e diretamente da Cidade de Campinas, mas também 
em torno da nossa cidade, que ao longo dos últimos anos, eu acho que até mais do que as 
outras regiões, acabou sendo diretamente atingida pelas mudanças que houveram. Eu não 
vou entrar, o Deputado Hamilton Pereira já se pronunciou e traz aqui muito daquilo que é 
real do Estado, mas eu não vou fazer nenhum juízo de valor, neste momento, pelo adianta-
do da hora.

Mas queria somente registrar que Campinas, e pela rota que nós temos fisicamente, geo-
graficamente no Estado, onde por lá passam a malha rodoviária que liga e interliga o Brasil 
a São Paulo, e São Paulo literalmente, se eu não estiver equivocada, na geografia, quase 
a todo interior, indo, inclusive, e, sobretudo, para o litoral, quando a gente tem uma Dom 
Pedro, uma Anhanguera, uma Bandeirantes, enfim, uma malha rodoviária bastante, além 
de pertinente, hoje importante, eu diria imprescindível para o movimento do Brasil e para 
o movimento de São Paulo. E exatamente isso acontece, ainda a população que é a maior, 
tirando a Capital, logicamente, de regiões metropolitanas, tirando o PIB, o crescimento do 
Brasil que por lá passa e fica, sejam paranaenses, mineiros, baianos, enfim, a Região de 
Campinas, não é querendo enaltecer, mas é uma realidade hoje recebida nacionalmente até 
com orgulho, embora os problemas também cheguem na nossa região. Mas, com tudo isso, 
a malha ferroviária para nós fez e faz uma falta imensa.

Além do que, tanto isso é verdade, que por conta inclusive de locomoção e de agilidade, 
o nosso Aeroporto de Viracopos, que tem toda história já conhecida de todos que estão aqui 
nesta sala, que precisa ser ativado dada as falhas e as dificuldades com Guarulhos, com o 
aeroporto aqui vizinho nosso, isso traz um problema maior ainda. Portanto, que o chamado 
trem-bala, hoje, de alta velocidade, o primeiro local do Brasil a ser pensado e a ter um pro-
jeto a nível nacional e, obviamente, internacional, porque os recursos têm que vir de fora 
– nós sabemos, e o Presidente Lula está trabalhando essa questão, passando também pela 
preocupação do Governo de São Paulo, o primeiro local que se pensa em colocar um trem 
de alta velocidade, pela necessidade de quantidade e população, é a Região de Campinas, 
interligando com São Paulo, interligando com Rio de Janeiro, pelas razões óbvias.

Então, queria aqui só me somar aos Deputados que aqui estão – Mauro Bragato, Davi 
Zaia, enfim, todos, Giriboni e o próprio Hamilton, e o Deputado Presidente, Camarinha, na 
fala que foi colocada. Muito importante que o senhor, de fato, que tem esse privilégio, cha-
maria assim, de participar do Conselho com um assento importante vindo do BNDES, quer 
dizer, um assento respeitado, não que os outros não sejam, mas o do senhor obviamente é 
um assento diferenciado, que pudesse levar o nosso sentimento, a nossa voz, angústia que 
não é de cinco parlamentares, ou sete ou 20, mas de toda Assembleia, que representam aí 
sim os 41 milhões de brasileiros que moram em São Paulo, os 645 municípios que foram 
atingidos, uns mais, outros menos, mas de forma indireta todos foram atingidos. E eu só 
falei da minha região nesse final, porque o nosso, talvez, Deputado Hamilton, eu não conhe-
ça todas as regiões, mas talvez os municípios da Região de Campinas e a própria cidade, 
tenham sido um dos mais atingidos com tudo isso; Sorocaba, que é um município vizinho 
ao nosso, que é de V. Exa., aliás, bem representado por V. Exa.; enfim, aquela região, a nossa 

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Quero cumprimentar todos os companheiros aqui da 
Comissão, as excelências, nossos Deputados; o nosso convidado.

E só justificar, além de pedir desculpas pelo atraso, mas, de fato, hoje eu tive um contra-
tempo e eu não consegui chegar no horário das 11 horas, mas estou aqui à disposição do 
serviço de servir e dos deputados participantes desta Comissão.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Muito obrigado, Deputada. É uma 
satisfação a presença de V. Exa. nesta CPI e o vosso trabalho.

Passo a palavra ao Sr. Henrique. Antes, tem a palavra ao nobre Deputado Hamilton Pereira.
O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Sr. Presidente, eu quero saudá-lo e saudar a todos os 

companheiros Deputados desta Comissão; e ao nosso visitante, senhor Henrique Amarante.
E dizer que, nós, Deputados por São Paulo, conhecemos a história da ferrovia. A história 

da ferrovia de São Paulo foi gloriosa. Ela, inclusive, contribuiu para a origem de várias cida-
des no interior do Estado. Muitas cidades surgiram ao longo do leito ferroviário, em função 
do progresso que a ferrovia alavancou no interior do Estado todo de São Paulo.

E é claro que nós olhamos a ferrovia com uma preocupação, no sentido de que é uma 
estrutura que já serviu ao progresso, ao desenvolvimento do Estado de São Paulo, hoje se 
encontra secundarizada, em termos de importância econômica e desenvolvimentista, e com 
uma empresa operando esta malha ferroviária do Estado de São Paulo que, me parece, o 
único objetivo é auferir lucros, e sem nenhuma preocupação na manutenção, na recupera-
ção, dessa malha ferroviária.

Todas as falas aqui dos Srs. Deputados eu acho que já possibilitaram para o nosso visi-
tante perceber essa preocupação com o sucateamento, o desmonte da nossa ferrovia, de 
forma irresponsável pela ALL. Então, eu, particularmente, fico até um tanto quanto confortá-
vel ao saber, a partir da proposta aqui do nobre Deputado Mauro Bragato, de que a Polícia 
Federal está atenta a essas ações danosas ao patrimônio ferroviário do Estado de São Paulo 
por parte da Polícia Federal. Que nós possamos aqui ouvir o Diretor da Polícia Federal que 
está investigando esse desmonte. Enfim, eu fico deveras animado com a expectativa de que 
nós possamos aqui ouvir alguém da Polícia Federal que, como nós, está preocupado com 
esse desmonte que a ALL está fazendo com a malha ferroviária do Estado de São Paulo.

Me parece e o nosso visitante falou algumas vezes que como acionista minoritário é, eu 
diria, quase que refém dessa situação em que a ALL dispõe efetivamente de maior volume 
de ativos da empresa, mas o BNDES não é tão minoritário assim. Ele é o segundo acionista, 
porque a ALL detém o maior número de ações ordinárias que corresponde a 9,69%, mas 
o BNDES é o segundo acionista, mantendo 8,75% dessas ações. Então, o BNDES, além de 
ter um assento nesse Conselho Administrativo, ele tem um peso muito significativo nesse 
Conselho e, portanto, também uma grande responsabilidade em relação a todos esses des-
montes e mazelas que a ALL está provocando na malha ferroviária do Estado de São Paulo.

Me parece que a força da ALL está submetendo todos os demais acionistas, tornando-
os reféns deste comportamento irresponsável da ALL onde o único objetivo é, obviamente, 
auferir lucros, independentemente ou inconsequentemente desmontando a ferrovia do Esta-
do de São Paulo, ao invés de recuperá-la. Porque também nós temos a preocupação de que 
a ferrovia funcionasse efetivamente, fosse recuperada, restaurada e pudesse alavancar o 
desenvolvimento aqui no Estado de São Paulo, porque sabemos da importância da ferrovia 
no mundo. Só aqui no Brasil que a ferrovia se tornou de importância secundária e deixou de 
ter a importância que sempre teve. Me parece que a força da ALL está submetendo todos os 
demais acionistas a essa situação de espectadores em relação a esse desmonte que ela está 
proporcionando aqui no Estado de São Paulo. A ALL possui e opera uma vasta plataforma 
de ativos, incluindo uma rede ferroviária com 21 mil e 300 quilômetros de extensão; mil e 
noventa e cinco locomotivas; 31 mil 650 vagões; 700 veículos para transporte rodoviário, 
carretas e caminhões próprios ou de transportadores associados; centros de distribuição e 
instalações e armazenamento. Os terrenos arrendados à ALL incluem um milhão de metros 
quadrados na zona industrial de Buenos Aires. As áreas de concessão da ALL propiciam 
oportunidades significativas para incrementar sua base de ativos de forma a permitir o 
aperfeiçoamento da logística e outros serviços da ALL. Então, ela tem também ativos que 
incluem áreas disponíveis para construção de armazéns, terminais logísticos no Brasil e na 
Argentina. Valendo ressaltar mais de um milhão de metros quadrados, mais uma vez, na 
zona industrial de Buenos Aires.

Então, a ALL, pelo poderio dela e por ser a primeira acionista, me parece que ela se 
coloca à frente de todas as ações, submetendo e tornando refém das ações dela e, no caso 
de São Paulo, extremamente danosas à economia ferroviária do Estado de São Paulo; e 
me parece que os demais acionistas estão quedados, no sentido de, como espectadores, 
observando esse desmonte, sem nada poderem fazer ou sem terem interesse de fazer algu-
ma coisa, no sentido de que São Paulo mereceria a recuperação da malha ferroviária para 
o desenvolvimento, porque São Paulo é o maior estado do nosso sistema federativo. São 
Paulo corresponde a 35% do PIB nacional; 42% daquilo que se comercializa e se arrecada 
no Brasil é arrecadado aqui no Estado de São Paulo, portanto, a ferrovia tem uma impor-
tância estruturante para o Estado de São Paulo e para o Brasil e não pode continuar sendo 
tratada da forma como ela vem sendo tratada pela ALL.

É esta a preocupação dos Deputados, é este o nosso papel aqui. Eu gostaria de ouvir 
do nosso convidado, pelo menos quem sabe para o nosso conforto aqui, de que ele, tendo 
assento neste Conselho Administrativo da ALL vai levar esta preocupação para este Conse-
lho, no sentido de que São Paulo espera a recuperação da malha ferroviária e que esta atue 
100% no Estado de São Paulo, mas com o zelo que é preciso ter com a malha ferroviária, 
e não como aquilo que nós já ouvimos aqui de outros depoentes, como, por exemplo, o 
trecho que vai de Bauru a Corumbá sendo desmontado e os trilhos arrancados e vendidos 
como sucata, bem como alguns vagões que também não são utilizados mais pela ALL. Isto é 
muito grave e isto nos preocupa a todos aqui desta Comissão.

Eu tenho uma expectativa muito positiva em relação à presença da Polícia Federal aqui 
nesta Comissão para que nos relate o que é que se foi investigado até agora; e que, de certa 
forma, culpabiliza e até criminaliza a ALL pelo desmonte que ela está promovendo aqui no 
Estado de São Paulo.

O SR. HENRIQUE AMARANTE DA COSTA PINTO – Deputado Giriboni, eu acho que a sua 
preocupação é um assunto que já tinha sido tratado na última reunião de Conselho, eu 
acho que ele é completamente pertinente e eu vou reforçar essa questão.

Eu sei que a empresa já está trabalhando nesse sentido. E eu acho que faz todo sentido 
que ela reforce os trabalhos para devolver os ativos que de fato não são operacionais. Nós 
entendemos e estamos conscientes de que alguns ativos têm importância histórica e eles 
não podem ser perdidos e o caminho sugerido eu acho que é o melhor, que seria a devolu-
ção e a posterior passagem para os municípios envolvidos. Então essa é uma questão que 
nós concordamos e já está sendo trabalhada. E eu me comprometo aqui perante os senho-
res de que, como conselheiro, eu vou cobrar essa atuação da empresa, para que ela faça 
isso da melhor forma e o mais rápido possível. A gente sabe que a formalidade não é rápi-
da, ela vai ter que formular as razões, mas o contrato permite isso, permite que se devolva 
os ativos que não são operacionais dentro de um acordo com a Agência reguladora.

Em relação às ponderações do Deputado Hamilton Pereira, eu gostaria, com todo respei-
to, de discordar de alguns pontos. Provavelmente, algumas questões eu não tenho conhe-
cimento tão profundo quanto os senhores, mas eu soube, na época, quando houve, por 
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Na minha visão, a ligação para Campinas e para São José, em algum tempo, vai necessi-
tar de uma outra linha e aí eu diria que é uma inversão de fases, colocar um trem regional, 
porque na projeção que eu imagino, de passageiros, o trem não vai dar conta. E não vai 
fazer sentido uma ampliação de velocidade, de alta velocidade, para um trecho regional. 
Mas como ele faz parte de uma malha que vai se estender para o resto do país, por isso é 
que se faz alta velocidade chegando em Campinas. Mas é uma necessidade que já passou.

Eu acho que vai ser o benefício do Estado de São Paulo nesse projeto vai ser imenso. A 
gente tem consciência do que essa ligação Campinas/São Paulo/São José. São Milhares de 
pessoas todos os dias. A estação central em São Paulo que vai fazer essa grande conexão, 
ela vai ter em torno de 70 mil passageiros/dia. É uma ligação bastante grande, comparável 
às estações da CPTM que os senhores conhecem, de maior volume.

Então, eu compartilho dessa ideia, é uma solução de transporte. Até respondendo a 
algumas críticas que o próprio Estado de São Paulo tem colocado, que deveria ser feito um 
transporte regional, teoricamente mais barato, isso é uma visão estratégica de longo prazo. 
Na minha visão, dentro de uns 15 anos tem que se planejar o transporte em paralelo de 
passageiro. Nós temos que ter o transporte descente de passageiros dentro das cidades e 
fora das cidades. Esse é um primeiro passo que eu imagino ele vai ser do ponto de vista 
político também popular. Por isso que eu acho que a expansão dessa malha vai ser viável. 
Olhando o exemplo de outros países, o trem de alta velocidade se torna um transporte tão 
eficiente que todo mundo gosta. E, do ponto de vista de decisão política, ele se torna mais 
fácil com exemplo positivo. Então, eu compartilho e eu tenho trabalhado nesses últimos 
anos; tem sido o principal projeto que eu tenho trabalhado para que isso ocorra.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Sr. Henrique, eu também, por fim, gos-
taria de esclarecer algumas dúvidas.

O senhor com assento no Conselho tem informações, nos debates, de alguns casos des-
sas multas? Isso é que nem aluno de escola, se a nota é vermelha, ele não mostra para o 
pai. Se alguém não for lá e a professora não falar, só vai coisa boa. Queria saber se nessas 
reuniões vocês debatem esses descasos que a gente assiste aqui os nossos depoentes expo-
rem para esta CPI.

Outra pergunta, Sr. Henrique, é que alguns depoentes expuseram para a gente aqui que 
a capacidade da malha diminuiu depois da concessão a ALL, isso inclusive em âmbito esta-
dual e âmbito federal. O senhor tem conhecimento desse tema?

E também foi inclusive exposto para nós aqui através de um Prefeito e se o senhor tem 
conhecimento também, que o frete praticado no interior de São Paulo, do transporte ferro-
viário, está mais caro que o transporte rodoviário. E nós também tivemos conhecimento de 
que a ALL é ou acionista ou proprietária de uma empresa, de uma grande empresa rodo-
viária do transporte de cargas. E se o senhor também faz parte desse assento ou se é só a 
ALL Ferroviária ou a Rodoviária? Se é o mesmo grupo ou se elas estão divididas, porque há 
quem diz, Sr. Henrique, que há um “lobby” contra o transporte ferroviário, por empresas do 
setor automobilístico, petroleiro, enfim, todo o setor econômico que tem interesse em que 
as ferrovias não funcionem, em contrapartida, aumente o volume no transporte rodoviário.

E se o BNDES tem como constatar e se vocês constatam a aplicação do financiamen-
to. Se não há desvio de finalidade dos financiamentos. Porque nós acompanhamos pela 
imprensa bilhões e bilhões de financiamento ao transporte ferroviário e a percepção, no 
dia-a-dia, é de que isso não acontece, Deputado Hamilton Pereira. Pelo contrário. Nós assis-
timos e acompanhamos, pelo menos a situação física das ferrovias e da malha, é no sentido 
contrário. Nós não assistimos essa modernização e essas melhorias no volume em que nós 
assistimos o BNDES em liberação de investimentos.

E se há financiamento previsto no setor ferroviário. Em havendo, se há no Estado de São 
Paulo. Quais são os projetos que há para o Estado de São Paulo do BNDES no transporte 
ferroviário? E, por fim, se há algum projeto de transporte de passageiros em estudos no 
BNDES ou em parcerias com alguma outra empresa.

Então, são questões que eu indago a V. Sa. e também faço as minhas palavras as de 
todos os companheiros Deputados. A agonia do povo de São Paulo de assistir ao desman-
che do transporte ferroviário. No que foi lá atrás um meio de desenvolvimento, hoje é um 
transtorno para o povo de São Paulo, pelo desmanche, pelo abandono, tanto das estações, 
quanto das oficinas, de alguns maquinários abandonados à sua margem. Então, nós temos 
a expectativa, Sr. Henrique, de que o senhor leve ao Conselho, à empresa, esse mesmo espí-
rito público que está aqui conosco hoje, que o senhor transmita, em nome do povo de São 
Paulo, a agonia de todos os paulistas em relação ao transporte ferroviário.

Então, são algumas questões que eu devolvo a palavra ao senhor para que o senhor 
possa nos esclarecer.

O SR. HENRIQUE AMARANTE DA COSTA PINTO – Em relação à primeira questão sobre 
as questões de multas, etc., de fato, eu não tenho conhecimento, no Conselho, de detalhes 
sobre valores, etc. Eu imagino que não deva ser relevante, do ponto de vista de recursos. E 
quando há alguma questão relevante, nós sabemos.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Só pela oportunidade, segundo a 
ANTT, que seu representante foi ouvido aqui, passa de cinco milhões o valor de número de 
multas que a empresa sofreu. Eu não sei no volume da empresa se isso é ou não relevante, 
mas para qualquer brasileiro isso é extremamente relevante, para nós, nós a consideramos. 
Então, só para conhecimento do senhor, é mais ou menos um número que a ANTT nos pas-
sou.

O SR. HENRIQUE AMARANTE DA COSTA PINTO – Obrigado pela informação.
Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Mais importante do que a multa, é o nosso 

papel, é que isso não ocorra. Então essa é minha preocupação. Que o contrato seja atendido 
em sua plenitude. E é esse o objetivo. O contrato existe e a empresa segue esse contrato, 
com a supervisão da Agência. E o nosso objetivo, pelo menos o meu objetivo enquanto par-
ticipante da gestão dessa empresa é que essas multas não ocorram.

A minha experiência, que é restrita nesse setor, começou um pouco antes da operação 
da ALL, ainda quando o BNDES estava tentando ajudar a Brasil Ferrovias a se recuperar, por-
que estava numa situação muito ruim. E, naquela época, eu me lembro muito bem que exis-
tiam muitas multas e muitas questões não resolvidas. O que eu tenho visto é que isso tem 
melhorado com a ALL. Então, esse é o trabalho que eu tenho feito e me surpreenderia muito 
se isso não acontecesse. Eu acho que a cobrança tem que ser feita, mas a preocupação é 
que não haja multas e não só o valor. O valor para o tamanho da empresa, de fato, não é 
dos valores mais relevantes, mas eu acho que é uma questão de atender perfeitamente ao 
que é o objetivo de atuação da empresa.

Como a situação da malha estava deteriorada, com necessidade de investimentos atra-
sados, isso não acontece de uma hora para outra, nem do ponto de vista físico, nem do 
ponto de vista financeiro. Então, a gente está preocupado com isso sim, mas a preocupação 
é muito maior do que a pecuniária.

Em relação à capacidade, eu acho que a percepção, eu não sei por que essa percepção 
de que a capacidade de transporte diminuiu após a concessão ou após a assunção da ALL 
nesse conjunto de ferrovias. As informações que eu tenho é que o grande crescimento nes-
ses últimos três anos tem sido o que seria a antiga Brasil Ferrovias, e crescimentos relativa-
mente expressivos.

região, eu penso que teve o maior desgaste com o sucateamento, com a falta de visão, eu 
não vou entrar no mérito de quem e por que, agora, mas, a verdade, é que aconteceu.

E vou mais além. Isso acontece não é de hoje, não é agora que federalizou, não é dos 
últimos anos. Nós já sentimos isso lá. Vou arriscar dizer, Deputado Camarinha, desde a déca-
da de 70 que a coisa já não vinha bem organizada, década de 80, então, se eu posso dizer, 
houve aí um descaso muito grande e culminou no que culminou.

Então, aproveitando a presença aí do senhor, que o senhor levasse as vozes e os senti-
mentos. Isto é uma CPI que não é somente para procurar culpados, mas é encontrar respon-
sáveis que doravante possam mudar essa situação. E nós, da Assembleia, somos um desses 
responsáveis, pelo menos para levantar o problema e apontar as falhas e buscar quem 
possa fazer. Se eu não estiver equivocada, o senhor é uma dessas pessoas que ainda bem 
podem fazer e num local tão importante quanto o Conselho.

Era isso, Deputado Camarinha. No mais, quero aproveitar para parabenizar vossa exce-
lência. Eu liguei no celular de V. Exa., obviamente deu caixa postal porque o senhor está 
presidindo a sessão, e deixei um recado que eu gostaria de falar aqui ao vivo e em público 
esse recado. De manifestar quanto e quão bem esta CPI tem caminhado, tem trabalhado. 
Eu preciso pegar na nossa relação de reuniões, mas eu acho que eu não erro, todas as 
semanas, desde que ela foi implantada, salvo quando de fato não conseguimos quorum 
para isso, nós tivemos um trabalho, uma pessoa convidada, alguém trazendo um pouco de 
informação com relação a isso. Então, queria parabenizar o trabalho de vossa excelência. 
Todos os Deputados são responsáveis pelo bom andamento da CPI, mas sempre precisa ter 
um líder e, nesse quesito, V. Exa. como Presidente é o líder que tem levado o trabalho a cabo 
desta Comissão.

E agradecer ao nosso convidado.
Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Obrigado, Deputada Célia Leão. Eu 
divido esses cumprimentos com todos os companheiros que, de fato, comparecem e ajudam 
e tornam esta CPI eficaz e produzindo bons trabalhos e, sem dúvida nenhuma, um bom 
resultado ao final.

Eu devolvo a palavra ao senhor.

O SR. HENRIQUE AMARANTE DA COSTA PINTO – Deputada, eu fico até...

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Célia Leão. Eu vou me apresentar, porque não sei se o 
senhor nos conhece.

O SR. HENRIQUE AMARANTE DA COSTA PINTO – Eu acho que a posição colocada pela 
senhora é bastante clara. Ela aborda a questão de transporte de cargas e também de passa-
geiros.

Quando a gente fala da posição de Campinas em relação a São Paulo, a gente não está 
falando só de carga. Acho que principalmente a questão das pessoas. Campinas se tornou 
uma parte importante de São Paulo. Todas as ligações rodoviárias saturadas e o sofrimento 
que as pessoas têm de se locomover para poder trabalhar em São Paulo e no entorno tam-
bém de Campinas. Nós temos consciência disso. E eu acho que eu poderia até levar essa 
mensagem além da ALL. A ALL está limitada hoje ao transporte de carga. Essa privatização 
focou transporte de cargas; ela não focou transporte de passageiros. E isso está bem claro 
já nos primeiros parágrafos do edital de privatização.

Essa questão de transporte, ela talvez seja, nessa região aqui de São Paulo, talvez mais 
relevante até do que a solução de carga, porque, por pior que seja, a ALL ou as empresas 
que foram privatizadas estão fazendo o transporte, estão mantendo alguma coisa da malha. 
E, pela ALL que eu conheço, a gente está tentando melhorar isso e transportar mais, recupe-
rar a malha.

Mas a questão de transporte de passageiros ficou muito prejudicada nesse processo. E aí 
eu concordo inteiramente. A posição de Campinas é fundamental.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – O senhor me permite um segundinho?

O SR. HENRIQUE AMARANTE DA COSTA PINTO – Pois não.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Me perdoe cortá-lo, mas é só pela fala do senhor que me 
estimula e me anima muito em dizer até, às vezes na ignorância nossa em tantos temas 
para nós guardarmos, e de fato eu não me atinei, não me lembrei disso, da ALL com trans-
porte de carga, realmente, a minha fala foi muito voltada, Presidente Camarinha, pensando 
no transporte de passageiros, porque a nossa Região Campinas ficou, sofre grandes pro-
blemas. Quem não mora muito próximo, talvez ou se leia, mas não dê conta de imaginar o 
que significa, de manhã, as nossas estradas, Dom Pedro, Anhanguera, que passa por ali, a 
Bandeirantes. As rodovias entraram na Cidade de Campinas, a Bandeirantes, Anhanguera, 
Dom Pedro. A gente brinca que já tem até helicóptero da CBN na cidade, como querendo 
dizer que Campinas ficou uma cidade grande e importante. Mas, pior, é que, na verdade, no 
trânsito ela ficou.

Nós temos congestionamentos monstros na cidade por conta de tudo isso. E, como disse 
o Dr. Henrique, tem tudo a ver com o transporte para trabalho. As pessoas se deslocam 
de Campinas para São Paulo como se fosse um bairro. Então, as estradas não conseguem 
aguentar tudo isso. Por isso, foi pensado a nível nacional e a nível local, o trem de alta 
velocidade. Então, se o senhor tiver algum caminho para levar a nossa preocupação com o 
trem de passageiro, foi isso que eu quis enfocar e me esquecendo totalmente que a ALL era 
pensando no transporte de carga, o que também é importante. Mas a minha preocupação 
foi, de fato, na questão de passageiros.

Obrigada e desculpe cortá-lo.

O SR. HENRIQUE AMARANTE DA COSTA PINTO – A minha percepção, eu acho que estava 
correta em relação a isso. Hoje, essa questão transcende muito. Qualquer empresa ferroviá-
ria, ela é muito mais ampla do que isso e tem a ver com o transporte de pessoas nas gran-
des metrópoles. São Paulo e Campinas já fazem parte de uma grande metrópole e ligando 
São José dos Campos também. E mesmo outras cidades do país, eu diria, cidades até com 
perto de até 200 mil, 300 mil habitantes, já deveriam ter transporte de massa condizente 
com a necessidade. Não é uma questão menor. Isso é uma questão complexa e nós estamos 
atrasados em todas as regiões do país.

Por acaso, dentro da área em que eu trabalho no BNDES, eu também sou responsável 
pelo projeto do trem de alta velocidade. Então, a condução dos estudos, eu faço parte, eu 
sou responsável pelo BNDES nessa condução dos estudos. E a motivação que levou à deci-
são de se ligar a Campinas é exatamente essa. Nós estamos pensando um meio de trans-
porte que a gente acha que é o mais eficiente e não como algumas pessoas podem criticar, 
como se a gente quisesse fazer um trem de alta velocidade. Trem de alta velocidade é um 
meio. Ele poderia ser qualquer coisa. Na nossa visão, o transporte regional já deveria existir. 
Só que o transporte de alta velocidade pensado em São Paulo e com uma ligação a Campi-
nas que é uma necessidade de transporte, ele já faz parte de uma malha que, provavelmen-
te, vai se estender para o resto do país ou para o interior de São Paulo, para Belo Horizonte, 
Curitiba. Por isso, a ideia de se fazer essa malha até Campinas também em alta velocidade.
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mento é o Estado de São Paulo, necessariamente. Não é porque é São Paulo. É porque aqui 
está a carga e aqui passa, se não é gerada aqui, porque a nossa diretriz do Conselho para a 
empresa é procurar cargas no Estado de São Paulo e não só fazer com que seja passagem 
de grãos, que é a maior carga que vem de Mato Grosso, passando por São Paulo. O inves-
timento é feito para poder viabilizar essa carga, mas existem ações efetivas, por exemplo, 
para aumentar transporte em containeres, para fazer projetos específicos. Um projeto que 
eu falei de açúcar com a Cosan é muito relevante e foi um trabalho que foi projetado e 
desenvolvido por mais de um ano pela diretoria da empresa. Então, a maior parte é São 
Paulo, porque é aqui que está a economia, aqui é que está a carga. E a nossa orientação é 
que se aumente e se diversifique a carga. A gente não está satisfeito com a diversificação 
da carga. Nós sabemos que a empresa pode ser eficiente, com uma diversificação da carga 
que está aqui em São Paulo. Então, todos esses pedidos, com o tempo, terão que ser atendi-
dos. Essa é a nossa intenção.

O BNDES financia os planos plurianuais de investimento da empresa. Então, grande 
parte desse investimento também é financiado pelo banco e é acompanhado. Tem vários 
incentivos do banco, como melhorias de passagem de nível e outras coisas, com taxas até 
reduzidas, para facilitar passagens urbanas, contornos de cidades. Tudo isso é feito com 
incentivo muito grande do BNDES. Então, o BNDES e a empresa estão sensíveis a essas 
questões.

A questão de trem de passageiro eu acho que é bem mais delicada, porque a privatiza-
ção, como eu disse, ela foi focada em carga. Existem vários projetos que eu não posso dizer 
se são viáveis ou não, de transporte de passageiros, alguns pares origem-destino determi-
nados. Eu já vi estudos ou pré-estudos de 10 trechos, não só em São Paulo, mas em todo 
Brasil. A equipe do BNDES que trabalha com transporte tem apoiado o Ministério dos Trans-
portes nesses projetos, mas o que eu tenho visto é que não são fáceis de serem viabilizados. 
Então, isso é uma questão que a gente sabe que é complicada. E a maior iniciativa, que é 
o trem de alta velocidade, que é só para passageiros e pequenas cargas. Ou seja, ele é só 
para passageiros. É transporte de pessoas. Ele não é transporte de cargas. Então, essa é uma 
falha que nós temos tanto do ponto de vista urbano, a gente sempre anda atrás, quanto do 
ponto de vista interurbano.

Eu acho que eu cobri um pouco. Eu tinha passado um pouco a questão de projetos da 
ALL em São Paulo. Eu não sei dizer, exatamente, quanto é desse volume de investimento, 
mas eu posso assegurar que é a maior parte.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Indago aos Srs. Deputados se há mais 
dúvidas, questões ao senhor Henrique. (Pausa.) Então, eu agradeço a presença de todos os 
Deputados, as Deputadas, muitíssimo obrigado, novamente, por mais um dia de trabalho. 
Lembrando que nós temos, na próxima terça-feira, no mesmo horário, às 11 horas, outra 
reunião desta Comissão, esperando a presença de todos os senhores.

Mais uma vez obrigado, senhor Henrique.
Nada mais havendo a se tratar, está encerrada a reunião.

    *      *      *

COMISSÃO PARLAMENTAR DO INQUÉRITO -  SISTEMA FERROVIÁRIO
(Transcrição realizada pela empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. )

24/11/2009

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Bom dia! Havendo número regimen-
tal declaro aberta a décima primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, cons-
tituída pelo Ato número 59/2009 com a finalidade de apurar a atual situação do Sistema 
Ferroviário do Estado.

Registro com muito prazer a presença dos nobres Deputados Mauro Bragato, Edson Giri-
boni, João Barbosa e Hamilton Pereira.

Solicito à Secretaria que faça a leitura da Ata da reunião anterior. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Pela ordem, Deputado Hamilton 
Pereira.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Para solicitar a dispensa da leitura da Ata da reunião 
anterior.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – É regimental o pedido de V. Exa. e 
está dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. Informo a presença do Sr. Edson Lima 
de Menezes, Presidente do Sindicato dos Policiais Ferroviários Federais, o qual eu convido 
Sr. Edson, a sentar-se conosco aqui, Mesa dos Trabalhos. Aproveito a oportunidade para 
agradecer a presença de V. Sa. em colaborar com os nossos trabalhos de uma importante 
CPI que tem como objetivo apurar como nós já dissemos a atual situação do nosso Sistema 
Ferroviário que muito bem, o senhor deve conhecer.

Portanto, eu antes indago à Secretaria se há Requerimentos que precisam ser aprecia-
dos, vou aproveitar o quórum existente. Não havendo nenhum Requerimento à Mesa, eu 
novamente agradeço a presença de todos os Deputados, a presença do senhor e gostaria de 
indagar à CPI se nós podemos ouvir o nosso convidado primeiro para uma saudação e logo 
em seguida, Sr. Edson, nós os Deputados, poderemos fazer perguntas à sua pessoa.

Então eu passo a palavra ao senhor para que exponha o seu pensamento a respeito 
deste nosso trabalho. Então, o senhor tem a palavra.

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Bom dia a todos! Na condição de Presidente do 
Sindicato dos Policiais Ferroviários eu preparei um material, até para que os senhores, pela 
primeira vez, não é? Eu estou tendo a oportunidade de fazer parte desta Comissão, desta 
CPI e aí procurei com o pouco documento que eu tenho trazer alguns informes para vocês.

Eu queria pedir, não é costumeiro isso, mas eu queria se pudesse uma pessoa pra me 
ajudar aqui.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – O senhor ajuda, por favor?

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Eu queria que a senhora fizesse a exposição só do 
Sindicato antes de eu começar a falar, por favor.

A SRA. – O Sindicato dos Policiais Ferroviários do Estado de São Paulo, entidade de clas-
se de primeiro grau, legitimamente criada pela categoria dos profissionais de segurança 
pública ferroviária, conforme registro sindical no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais 
do Ministério do Trabalho, certidão publicada no Diário Oficial da União em 09/12/1991, 
sessão 1, Parágrafo 28212.

O volume de carga tem crescido em torno de 14% ao ano, nesses últimos três anos, com 
base em investimentos relevantes. E a ALL tem batido os recordes de transportes mês a mês 
ou ano a ano. O que foi feito ano passado, este ano a gente está sempre acima entre 10 e 
15% acima do volume de transporte. Então, essa é uma informação que vale a pena olhar 
com mais detalhe, até para dirimir um pouco essa dúvida, ou mesmo confirmar para ver se 
isso é em algum trecho que ela esteja privilegiando, ou em algum trecho que ela não esteja 
privilegiando. Talvez essa percepção esteja ligada a isso. Mas, em questão de volume geral, 
eu posso garantir que tem aumentado, e aumentado muito.

Os trechos que foram citados por alguns dos senhores, como o trecho da antiga Novo 
Oeste, que foi um trecho que já na época da privatização já estava sucateado; posterior-
mente, continuou com problema, a empresa que assumiu a privatização não fez os investi-
mentos. Hoje, está se fazendo uma recuperação desse trecho, algumas cargas estão sendo 
viabilizadas nesse trecho, então eu sei que estão sendo viabilizados investimentos relevan-
tes para recuperar um trecho que era considerado por muitos, essa malha, como inviável 
economicamente. Eu, desde aquela época, nunca pude acreditar que uma malha desse 
tamanho, numa parte relevante do país, pudesse ser inviável. E a gente está provando, eu 
acho que é um mérito da gestão que eu poderia dizer que eu faço parte, é de conseguir 
fazer isso: procurar carga e conseguir basear nisso, fazer uma recuperação da linha.

Como o Deputado Giriboni disse, a recuperação não pode ser feita sem um projeto eco-
nômico-financeiro. Isso depende de um trabalho, de uma ação na empresa, para procurar 
atender essas cargas e fazer um investimento para atender. Então, eu acho que essa impres-
são, essa visão de que diminuiu a capacidade, ela é errada, mas eu acho que vale a pena 
pegar os dados em detalhes e procurar ver se tem alguma variação localizada em relação a 
isso e que possa ser corrigida. Então, essa seria minha sugestão em relação a isso.

Em relação à questão da concorrência, frete, a ferrovia concorre com o caminhão. O 
próprio modelo de preços – foi colocado um preço teto, os senhores sabem, e existe uma 
liberdade. Esse preço teto não tem sido atingido, por efeito da concorrência. E o que baliza 
um pouco essa concorrência, o preço da ferrovia, é o próprio caminhão. A ALL tem uma 
parte rodoviária que foi adquirida no passado, eu não fiz parte dessa aquisição. Quando 
nós trocamos ações da Brasil Ferrovias pela ALL já havia uma parte rodoviária, uma atuação 
rodoviária dentro da ALL, e essa atuação, dentro do conhecimento que eu tenho dentro da 
atuação da ALL, ela é muito focada em clientes fixos; ela atende determinadas empresas 
com transporte, não entra numa concorrência de transporte (inaudível). Ela atende algu-
mas empresas que são clientes fixos delas e faz também conexões para atuar como uma 
empresa de logística. Quer dizer, ela procura atender a necessidade do cliente; ela procura 
atender a necessidade do ponto de vista de logística, desde o ponto de saída da carga até o 
ponto de chegada, podendo fazer essa transição multimodal. Então, eu acho que é útil para 
a empresa trabalhar dessa forma, mas ela concorre com os caminhões.

Eu não sei exatamente a que se referem essas reclamações ou essa questão, mas me 
parece que é natural num mercado de concorrência. E, à medida que a ALL vai aumentan-
do a capacidade de transporte, ela vai entrando no mercado do caminhão. É natural que 
isso aconteça. E eu acho que é, não que eu não queira que exista o caminhão, que exista 
esse mercado, mas as nossas rodovias estão saturadas; e, do ponto de vista ambiental, é 
preferível que tenha trem. Então, o que todos nós queremos é que a importância da ferro-
via seja maior, não querendo que o caminhão não tenha sua atuação, mas eu acho que se 
pode fazer uma integração melhor com o caminhão com transporte de menor distância e 
a ferrovia em transporte de maior distância, havendo uma conexão, uma intermodalidade 
entre eles, fazendo um transporte mais inteligente. Mas eu acho que reclamações de parte a 
parte sempre vai acontecer, porque eles vão concorrer. Então, eu não sei muito que dizer. E a 
atuação da ALL, tendo uma parte rodoviária, ela é interessante desse ponto de vista. Eu não 
imagino que ela entre nessa concorrência nesse nível, por atuar dessa forma, com clientes 
cativos.

Em relação à atuação do BNDES, qualquer financiamento do BNDES tem uma metodo-
logia, uma prática, de se comprovar. Todo financiamento do BNDES tem que seguir a finali-
dade para a qual ela foi destinada. E, após a concessão do financiamento, é feita uma com-
provação. Na verdade, os grandes projetos, e a gente trabalha basicamente com grandes 
projetos, a liberação nunca é feita toda de uma vez, ela é feita em parcelas, e ela depende 
da comprovação.

Os técnicos têm que olhar, quer dizer, uma regra básica que o técnico tem que olhar 
na comprovação: primeiro, se foi utilizado no objeto pelo qual foi contratado; segundo, o 
BNDES privilegia mais o investimento fixo e deixa o mercado de giro mais para os ban-
cos privados, ele financia o investimento fixo e algum giro associado. Nesse momento de 
crise é que BNDES entrou firme no mercado de capital de giro, porque os bancos privados 
retraíram, mas é o momento para assegurar a economia. Mas, tradicionalmente, essa é a 
atuação. Então, o técnico do BNDES vai na empresa, comprova a utilização física, se foi 
feito, e olha, do ponto de vista de balanço, se foi contabilizado corretamente, e só libera a 
parcela seguinte se isso foi comprovado. Então, essa é uma coisa que eu posso falar com 
muita tranquilidade porque é um procedimento estabelecido no BNDES. O BNDES trabalha 
assim e isso é um procedimento estabelecido de muitos anos. Então, desvio seria uma coisa 
que seria crime, dentro desse ponto de vista. E isso normalmente não acontece. É muito raro 
acontecer, porque a comprovação é feita pari passo com a utilização; ela nunca é deixada 
solta. É um procedimento padrão. É uma coisa que já entrou na rotina do BNDES, desde que 
ele foi criado.

Em relação à questão da malha, estar ou não piorando, quer dizer, essa é a informação 
que eu tenho de dentro da empresa de que a gente está investindo na malha. Está inves-
tindo de 600 a 800 milhões, esse é o plano de investimento da empresa, fora os outros 
investimentos, como a ampliação até Rondonópolis da Ferronorte, mas existe um plano de 
investimentos que tem sido em torno de 600 a 800 milhões, por ano, na melhoria da malha. 
Então, o que eu posso dizer é que da mesma forma como o aumento da produtividade ou 
da produção da malha, esses investimentos, eu acho que seria natural pedir um relatório 
detalhado. Eu acho que a empresa, a direção da empresa pode fornecer um relatório deta-
lhado a qualquer momento, se os senhores pedirem, de todo investimento que é feito.

Isso é uma questão que a própria ANTT, do ponto de vista de regulador, tem que acom-
panhar, porque faz parte do contrato de concessão. Ela tem que aprovar e acompanhar todo 
plano de investimento que a empresa faz. Então, isso também pode ser comprovado e eu 
posso dizer que existe investimento relevante na melhoria da malha. Se não houvesse esse 
investimento, não haveria possibilidade de aumento de capacidade. Então, está se fazendo 
vários pátios e renovação de trilhos, dormentes, para que os trens possam passar mais car-
regados. Só assim é que esse aumento de carga que eu relatei – que está entre 10 e 15% 
ao ano, é possível. Sem isso, não seria possível. Então, a empresa está melhorando a manu-
tenção, está melhorando a via, senão não conseguiria aumentar a produção. E isso pode ser 
comprovado em detalhes, sem problema nenhum. Eu acho que a direção da empresa ficaria 
feliz em fazer um relato detalhado para os senhores.

Projetos de trens de passageiros. Existem há muitos anos alguns projetos...

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Só pela oportunidade, Sr. Henrique, 
desses investimentos de 600, 800 milhões, o senhor se lembra o volume aqui para o Estado 
de São Paulo?

O SR. HENRIQUE AMARANTE DA COSTA PINTO – A maior parte no Estado de São Paulo, 
porque o principal trajeto de carga passa por São Paulo. Então, o maior foco de investi-
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O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Boa pergunta. Eu vou falar com o coração, não vou 
usar nem o profissionalismo. As concessionárias são diversas concessionárias, a gente não 
está aqui para falar de A, B, C. Algumas delas lamentavelmente não cumprem o contrato, do 
outro lado a União também não fiscaliza o cumprimento do contrato, porque na verdade o 
maior culpado nesta história é justamente a falta de policiamento ferroviário.

O que acontece? Quem deveria estar fiscalizando  se as concessionárias realmente estão 
cumprindo os contratos que foram concedidos para elas deveria ser na verdade o DNIT, o 
Ministério do Transporte para que não deixasse que esta malha viesse a ser abandonada, 
ser largada aí como vem sendo largada.

O que acontece? A vida toda a gente ouviu falar o seguinte, está sendo investido tantos 
milhões em malha ferroviária, está sendo investido, vai aumentar não sei quantos mil qui-
lômetros, a vida toda a gente viu isso, só que o que acontece? Isso já é muito antigo. Quem 
realmente deveria, de onde começar isso aí, seria o profissional, não é? O que tem amor 
pelo patrimônio, aquele que realmente deveria estar lá fiscalizando, protegendo, para que 
não deixasse que virasse esta baderna, mas lamentavelmente assim, algumas pessoas do 
Governo deixaram de visualizar esta questão em relação ao profissional de segurança públi-
ca ferroviária e passaram a valorizar mais outras áreas.

O que acontece? De 90 para cá, boa parte desses profissionais também se foram e 
lamentavelmente hoje, aí o que aconteceu? Estas concessionárias para simplesmente aten-
der ao pedido da União foi lá e colocou uma empresa privada para tomar conta do material 
ferroviário, coisa que lamentavelmente, a empresa privada não tem amor, não tem carinho, 
ela não tem assim, ela vai lá, mas não faz realmente o que o profissional deveria fazer que 
é cuidar, é pegar uma peça de grande valia e falar, não, isso aqui é um material que custou 
caro para a União, é um material que a gente tem que cuidar com carinho.

Então o que acontece? Hoje, o maior culpado desse desmonte, eu entendo que são as 
concessionárias, mas não culpando as concessionárias em si, pelo fato de terem sido as cau-
sadoras, não, elas simplesmente fizeram o seguinte, para atender ao pedido da União, ela 
foi lá e contratou uma empresa privada para tomar conta do patrimônio ferroviário que não 
cuidou e não tem cuidado.

E aí o que acontece? As coisas vão se desgastando e eu entendo que este momento é o 
momento oportuno para começar a visualizar a questão do profissional de segurança públi-
ca, sendo que certamente a partir da hora que ele passar a ser visualizado, reconhecido, 
esta questão de desmonte ferroviário vai acabar.

Então, eu não estou assim, a princípio eu não estou podendo falar qual é o nome da con-
cessionária que mais deixou de responder pelo que foi concedido, não. Todas elas têm um 
pouco de culpa, mas o que eles fizeram? O maior culpado foi a própria União que deixou de 
investir no profissional e deixando de investir no profissional, deixou de resguardar o seu 
próprio patrimônio e lamentavelmente, as concessionárias, ela tem sim a obrigação de res-
guardar, mas ela não tem o poder de polícia para chegar lá e deter o cara que está rouban-
do o material ferroviário, o pontilhão que foi cortado, o poste que foi cortado, ela não tem.

Então ela põe lá um pessoal de segurança terceirizada, a empresa tem pouco conheci-
mento com relação ao sistema e cada dia que passa a gente está vendo isso aí.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Pela ordem o nobre Deputado 
Mauro Bragato.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer a pre-
sença do Sr. Edson Lima aqui na CPI e dizer que a partir da fala do senhor, seria muito 
importante que o senhor nos informasse quais são estas empresas que o senhor considera 
que não estão cumprindo o contrato de concessão, até porque é importante para nós aqui 
entendermos o funcionamento dessa confusão, não é? Como é que o senhor entenderia.

Hoje a ALL tem uma presença forte na malha ferroviária paulista, como é o desempenho 
dela?

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Entendi. Justamente a ALL que tem esta presença 
forte, ela tem um problema que é o seguinte, ela, eu não digo que todos são como é que 
eu posso dizer? Que todos lá não fazem pelo que foi determinado pelo contrato, não. As 
lamentavelmente eles fazem o mínimo e o mínimo que eles fazem é prejudicial. Lamenta-
velmente a ALL hoje é uma das empresas que não atua da forma que deveria.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Esse mínimo, o que seria? Um exemplo.

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Era fiscalizar o patrimônio que foi concedido a ela, 
ela não está fazendo isso.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Não fiscaliza?

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Não fiscaliza. Eu entendo que a ALL entendo não, eu 
tenho acompanhado isso diuturnamente, quase todas as ocorrências eu tenho acompanha-
do os processos, lamentavelmente a ALL, já tive a oportunidade de acompanhar. A ALL, o 
que ela faz? Ela deixa de fiscalizar, deixa de atuar conforme está no contrato de concessão 
e ela acaba repassando para nós o seguinte informe: Não! Quem tem que fiscalizar é a polí-
cia, quem tem que prender é a polícia. Então ela acaba tirando das costas dela a responsa-
bilidade que ela sabe também que lamentavelmente a União acabou deixando, entre aspas, 
deixando esse, como é que eu posso dizer? Deixando este espaço, na verdade, na verdade, 
a (ininteligível) é uma empresa muito boa, ela cumpre com a parte dela e outras empresas 
também, outras concessões tem feito a parte delas.

A ALL, não! A ALL tem feito o mínimo que é o seguinte, ela põe o material dela para fun-
cionar só que ela não fiscaliza, ela não, assim que acontece um dano, um ato, ela não vai lá 
repor, se o vagão caiu, ele fica jogado lá. Se cortaram lá um espaço, fica lá, ela não fiscaliza, 
ela não põe ninguém para ir atrás, ela abandona porque ela entende que isto não é o papel 
dela, é papel da Polícia Ferroviária.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Uma pergunta, a ALL então seria, das concessionárias 
a pior?

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Lamentavelmente, assim, no que diz no contrato e 
assim, a que menos faz pelo contrato, é a pior.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Quando o senhor fala de ocorrência, que tipo de ocor-
rência tem acontecido no Sistema Ferroviário Paulista?

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Eu trouxe para vocês aqui uma

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Assim, a grosso modo.

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Eu trouxe para vocês aqui, mais ou menos aqui, 93 e 
dessas 93 a maioria é da ALL.

Através dos seus Representantes Legais eleitos conforme Estatuto Social com mandato 
de 29/10/2008 a 30/10/2013, na pessoa do seu Presidente, Sr. Edson Lima de Menezes, bra-
sileiro, casado, portador do Documento de Identidade número 19.145.947-2 e CPF número 
104.821.598-98, domiciliado na Av. Presidente Wilson, 1606, casa nº 3, Mooca, São Paulo-
SP, CEP 03107-001.

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Este aqui foi um histórico da entidade até para dar 
certa legitimidade ao que a gente vai falar para vocês aqui.

Primeiramente eu quero passar para as mãos do Presidente, eu deixei separado aqui. Eu 
fiz um histórico em relação mais ou menos ao que vocês pediram e também trouxe, está 
mais ou menos aqui o que aconteceu nestes últimos nove anos, de 2000 a 2009, todo tipo 
de ocorrência.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – O senhor quer ler este documento?

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Eu vou passar e vou ler sim, é importante ler porque 
isso foi um policial ferroviário.

Senhores, eu gostaria de, a princípio, ler aqui uma carta, ele é Diretor de Patrimônio, é 
um dos policiais mais atuantes nesta região e ele faz com muita clareza aqui este pedido, 
eu faço questão de passar para os senhores a respeito do que está acontecendo no nosso 
Sistema Ferroviário.

O policial ferroviário Vitor, encaminha ao Presidente do Sindicato dos Policiais Ferrovi-
ários, informações sobre as ocorrências entre 2000 e 2009. Ele começa esta carta dizendo 
o seguinte: Venho através da presente, solicitar a V. Exa. que adote com urgência junto aos 
Órgãos Governamentais competentes, providências cabíveis no sentido de promover prote-
ção ao restante do patrimônio ferroviário oriundo da extinta Rede Ferroviária Federal.

Como todos nós temos conhecimento, o cenário avistado ao longo da malha ferroviária 
no estado de São Paulo, Mato grosso do Sul e Minas Gerais durante a execução de diligên-
cias por demais degradantes em razão do evidente descaso, a falta de seriedade por parte 
de certas concessionárias, os quais por força de contrato de concessão, arrendamento teria 
que na prática, com o afinco de promoverem

Eu gostaria que ela continuasse lendo para mim, eu não estou, eu preparei este docu-
mento esta madrugada e estou meio despreparado para ler

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Então eu vou, a pedido do nosso 
convidado terminar a leitura aqui, então. Aos quais por força de contrato de concessão e 
arrendamento, teriam que na prática, com mais afinco promoverem a competente proteção 
e conservação dos citados bens públicos sob suas responsabilidades. No entanto, mesmo 
com a grande falta de efetivo de policiais ferroviários e respectivos equipamentos de segu-
rança individual, na medida das possibilidades temos efetuado o combate dos crimes prati-
cados nos últimos nove anos em detrimento do patrimônio ferroviário em questão.

Recentemente com mais tranqüilidade, com o apoio da Polícia Federal, o Delegado Dr. 
Carlos Fernando Lopes Abelha, lotado no Departamento da Polícia Federal de Piracicaba, 
São Paulo, tendo em vista que os materiais ferroviários são específicos. É oportuno também 
reivindicar que imediatamente seja formada uma força tarefa com mão de obra especializa-
da, policiais ferroviários, entre aspas, entre parênteses, apoiados sempre pela Policia Federal 
e Ministério Público Federal para combater com rigor os atos criminosos ainda em anda-
mento por falta de efetivo que vem ocasionando com freqüência, de maneira vergonhosa, 
elevados prejuízos ao erário, por fim, e com ilustração do assunto ora exposto, anexamos 
planilhas, demonstrativas contendo registro de 93 ocorrências de crimes diversos atinentes 
à malha ferroviária já mencionada desde o ano de 2000 até o presente.

No aguardo das providências solicitadas para o momento é só o que me compete, aten-
ciosamente, Antônio Vitor Ferreira da Silva, Diretor de Cultura e Patrimônio do Sindicato.

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Isso, ele faz aqui um resumo de todas as ocorrências 
de 2000 a 2009, o que vem aumentando a dilapidação de toda a malha ferroviária. Eu peço 
desculpas a vocês, mas como foi de última hora, nós acabamos tendo que pegar os docu-
mentos e preenchendo a mão, não deu tempo (ininteligível), mas eu quero deixar bem claro 
que todo tipo de ocorrência que a gente colocou aqui, todas elas são verídicas, todas elas 
realmente aconteceram e estão à disposição de vocês a qualquer momento que vierem a 
ser pedidas.

Eu quero com este Ofício, eu gostaria que o senhor lesse porque aí eu posso fazer as 
perguntas (ininteligível).

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Então a pedido do nosso convidado 
nós vamos ler um Ofício. Venho apresentar conforme vossa solicitação, relatos comprovados 
por ocorrências policiais que registram atos de vandalismo, furtos e depredações do patri-
mônio público ferroviário no período compreendido entre 11/07/2000 e 30/07/2009. 

Aproveitando esta oportunidade, gostaria de informar ainda a esta Casa que estas ocor-
rências foram frutos de um trabalho árduo de nossos policiais ferroviários que mesmo con-
tando com poucos recursos e baixo efetivo buscam coibir diária e heroicamente a ação de 
delinqüentes que tentam contra o patrimônio ferroviário em toda a sua malha. 

Evitando ainda me estender e respeitando a todos que vieram contribuir com seu conhe-
cimento, gostaria de explanar que do ponto de vista objetivo as várias causas da dilapida-
ção do patrimônio ferroviário é a grande extensão da malha ferroviária do Estado de São 
Paulo que em 91 era de 800 profissionais de segurança pública ferroviária, cobrindo cerca 
de 11 mil km, área que abrange o Estado de São Paulo e hoje não passa de 150 homens, 
sendo que em sua grande maioria, cobrindo áreas administrativas e respondendo à inventa-
riança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. e uma empresa privada da Administração do 
Estado de São Paulo ao invés de fazer parte do Ministério da Justiça com incumbência de 
proteger o patrimônio público ferroviário que é hoje responsabilidade da União conforme 
rege a Constituição Brasileira.

Importante dizer que o Sistema Ferroviário Brasileiro somente poderá vislumbrar seu 
crescimento com mais investimentos e menos prejuízos, no momento em que melhorarem 
os investimentos e o reconhecimento dos profissionais de segurança pública, pois não pode-
mos colocar o patrimônio público sob a proteção de entes privados e observar a degradação 
de que hoje somos testemunhas.

 Edson Lima de Menezes é quem escreve e assina este Ofício, representante classista dos 
profissionais de segurança pública ferroviária.

Então o nosso convidado se coloca à disposição de todos para que possam aqui, para 
que possa responder às nossas perguntas.

O SR. -  Deputado Vinícius Camarinha, Sr. Edson, que gentilmente vem a esta CPI, nós 
queríamos só reforçar aquilo que nós já constatamos nos depoimentos aqui de Prefeitos, 
Representantes de Sindicatos dos Ferroviários, mas na visão da Polícia Ferroviária que tem a 
missão principal de cuidar do patrimônio público, o que vocês efetivamente constatam por 
parte das concessionárias com relação a conservação do patrimônio que não pertencem às 
concessionárias, mas pertencem à União, portanto pertence ao povo brasileiro. 

Realmente há um descaso, há uma falta de cuidado, negligência na manutenção do seu 
patrimônio, o que vocês que falam pela segurança em nome da união, poderia dizer concre-
tamente sobre a atuação das concessionárias em relação à manutenção desse patrimônio 
que é dos brasileiros?
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O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Sim. Antonio Vitor, está aqui o nome dele.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Está no Xerox, Deputado Hamilton. 
Se o senhor tiver, não sei se foi passado.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Sim. Tem um deles aqui.
O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Tem o carimbo aqui do policial que 

publicou as folhas aqui enviadas à CPI. 

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Antonio Vitor, Roberto e (ininteligível) são os três. Eu 
queria até fazer um desabafo que hoje, respondendo pelo Sindicato dentro do Estado de 
São Paulo, onde nós temos a maior malha ferroviária, eu entendo que hoje é um crime a 
gente manter lá, policiais ferroviários que estão loucos para trabalhar, loucos para defender 
o que foi mantido pela Carta Magna. 

E estes policiais hoje estão sob um contrato, atendendo um contrato na CPTM e estes 
policiais ficam lá de mão amarrada loucos para contribuir para tentar fazer com que a gente 
amenize mais estas ocorrências, estas dilapidações do patrimônio ferroviário no Estado de 
São Paulo. É um desabafo nosso.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Sr. Edson, não lhe parece um tanto impossível 135 
homens, 150 que fosse, cuidar de 29 mil km de ferrovia no Estado de São Paulo?

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Não.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – O senhor acha isso possível?

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Sim senhor. É muito pouco, mas eu garanto para o 
senhor que a atuação desses policiais ferroviários amenizaria e muito porque só a passa-
gem deles já evitaria que meliantes cortassem postes, cortasse trilho, até mesmo pontilhão, 
como foi cortado.

O SR. – Só para completar, Deputado Hamilton, mas esses 135 que estão subordinados à 
CPTM, eles tem competência para atuar no interior do Estado de São Paulo ou só na área de 
abrangência da CPTM?

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Sim, porque antes da CPTM eles atuavam.

O SR. – Não, hoje?

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Hoje eles estão sob o contrato da CPTM.

O SR. – Mas eles podem atuar no interior do Estado ou só na área de atuação da CPTM 
que é aqui na Grande São Paulo?

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Então, hoje, eu volto a dizer que lamentavelmente 
eles estão de mão amarrada, eles estão na CPTM atuando de forma administrativa, sendo 
que, se eles estivessem no interior do Estado de São Paulo estariam atuando como o Vitor e 
o (ininteligível).

Olha, é um desabafo, eu também como um policial ferroviário eu fico muito triste e fico 
muito grato de poder passar para vocês aí. Nós estamos em 135 homens. É muito pouco, 
mas eu tenho certeza que esses 135 homens sanava uma boa parte do problema.

O SR. -  Eu acho que está bem esclarecido, Deputado Edson Giriboni agora completou, 
eu acho que deu para completar o quadro. Porque 135 homens, eles cuidam aqui da CPTM, 
obviamente não cuidam do Estado todo que tem, perdão, uma correção aqui, não 29 mil km 
que é a malha brasileira, mas cinco mil km, quer dizer, 135 homens é um número insignifi-
cante de material humano para cuidar da Ferrovia Paulista, todo o Estado de São Paulo.

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – O senhor me desculpa, mas o Vitor, os três da Rede 
Ferroviária Federal, o senhor percebeu que só os três eles fizeram todo este tipo de ocorrên-
cia, eles vêm aos poucos, sem estrutura, mas eles já atuam. Eles receberam aí 93 denúncias 
e dessas 93 denúncias, eles prenderam, lamentavelmente algumas ocorrências não se 
fecharam, mas eles atuaram. Só três.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT - Senhor presidente, eu gostaria de sugerir que nós 
convidássemos o Sr. Vitor para vir aqui em uma próxima vez, porque possivelmente ele tem 
elementos muito interessantes que interessariam à nossa CPI.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Só para informação, nobre Deputado 
Hamilton Pereira, esta CPI evidentemente sem prejuízo ao vosso Requerimento, mas a nossa 
CPI também está em contato com o Dr. Carlos Fernando Lopes Abelha que é Delegado da 
Polícia Federal que me parece, tem presidido a maioria destes inquéritos.

Então eu acho interessante porque ele é o Presidente do inquérito, como Delegado.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – O senhor tem razão.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – E evidente que, se os senhores acha-
rem que também devemos convidar os policiais ferroviários, nós também o faremos. Então, 
era só para informar aos senhores que provavelmente na próxima semana o Delegado deve 
vir a esta CPI munido dos documentos dos inquéritos e das ocorrências. Só para passar 
informação aos senhores.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Está muito bom. Eu gostaria de agradecer ao Sr.Edson.

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Muito obrigado. Eu que agradeço de estar assim, pela 
primeira vez estar aqui presente, repassando, lamentavelmente todos nós policiais ferroviá-
rios, a gente sente também quando a gente vê aí o dano que é causado no Sistema Ferrovi-
ário, nós sentimos e a gente nunca teve uma oportunidade de falar e vocês estão nos dando 
esta oportunidade de por pra fora este sentimento, eu agradeço.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Deputado Hamilton, V. Exa. tem inte-
resse em convidar e que a gente submeta esse convite aos policiais?

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Eu sugeri porque imaginei que eles tivessem um relató-
rio pormenorizado de toda a situação em outras localidades do Estado, que me parece que 
135 homens são suficientes para cuidar aqui da CPTM e ficarem locados em são Paulo.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – (Inaudível).

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Sim. Seria interessante.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – E o que seria?

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Dilapidação de material ferroviário que deveria estar 
sob a fiscalização da ALL que não está.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – É roubo e furto, então?

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Isso. Roubo e furto.
O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – E ela lava as nãos?

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Na verdade, eu tive oportunidade de conversar com 
eles, não é que eles lavam as mãos, eles entendem que quando foi feito o contrato, isso 
é grave, mas quando foi feito o contrato de concessão, a União deveria estabelecer que a 
Polícia da União fiscalizaria e como e Polícia da União não fiscaliza, eles também não fisca-
lizam.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – por exemplo, o senhor disse, cai o vagão, sai da linha, 
eles deixam lá e fica por isso mesmo?

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – A maioria desses vagões que ficam abandonados só 
tem contribuído com pessoas que usam drogas, a maioria desses vagões que estão aban-
donas pela ALL são vagões que ficam com a prostituição, uso de entorpecentes e esse tipo 
de coisa que, na verdade, na verdade, a ALL o que ela tinha que fazer? Opa! Tem um vagão 
lá que é de responsabilidade nossa, tinha que pelo menos tirar de lá, colocar dentro do seu 
galpão, mas não deixar. A ALL simplesmente deixa abandonado.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – E onde se concentra a maioria dessas atividades ile-
gais? Aqui em São Paulo, capital?

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Aqui na malha paulista.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Interior também?

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Toda a malha paulista onde é de fiscalização da ALL, 
em alguns trechos está abandonado.

O SR. – Pela ordem. Na linha do Deputado Mauro Bragato, eu queria que o senhor 
pudesse esclarecer, uma coisa são os furtos, vandalismos feitos por terceiros por falta de 
fiscalização, a minha pergunta é se o Sindicato, se a Polícia Ferroviária tem conhecimento 
eventualmente de venda de patrimônio da União por parte da concessionária.

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Entendi. Algumas vezes eu participei de algumas 
diligências e a gente até que tentou chegar até esse ponto aí de levantar se a ALL estivesse 
vendendo. Eu como presidente do Sindicato, eu digo para vocês que ainda não pegamos, 
mas digo uma coisa, ainda não pegamos que ela venda, não digo que eles todos lá, alguns 
deles estejam envolvidos diretamente na venda de material, mas que eles abandonam, sim. 
O material deles é abandonado e o que acontece? Quando a gente menos espera, da União, 
desculpa, material da união.

E todo o material que é da União, quando a gente menos espera está nas mãos de ferro-
lho, aí, qual é a pergunta? Vem cá, este material chegou aqui como? Eles não sabem. Che-
gou na mão de pessoas que viu lá fácil, foi e lá e pegou.

Então eu não digo para vocês que a ALL diretamente ela vá ela, pegue e venda, mas só 
o fato dela não fiscalizar, eu digo, não estar lá com a pessoa responsável para que isso não 
aconteça, ela deixa abandonado e aí as pessoas pegam, vende, faz e acontece com o mate-
rial ferroviário.

O SR. – Eu acredito, Senhor Presidente, que as informações prestadas pelo Sr. Edson de 
Lima são fundamentais para que a gente possa efetivamente formatar um relatório que 
realmente reforce aquilo que eu tenho dito, a ALL é uma empresa que está descumprindo o 
contrato de concessão e ela está, eu posso dizer que ela está não só dilapidando o patrimô-
nio público, como também ela é uma empresa “ persona não grata” aqui no Estado de São 
Paulo.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – pela ordem, Deputado Hamilton 
Pereira.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Quero cumprimentar os nobres Deputados da Comis-
são e saudar a presença do Sr. Edson Lima de Menezes e saber do Sr. Edson a quanto tempo 
o senhor é Presidente do Sindicato?

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Eu estou no terceiro mandato.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Isso corresponde a que período?

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Nove anos. Assumi em 99 e estou até agora. Dez 
anos. Quinze de março de 1999 foi quando eu assumi.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – O senhor poderia repetir quantos funcionários nós 
temos na Polícia Ferroviária?

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Hoje, eu tenho certeza porque não morreu nenhum, 
policial ferroviário aqui no Estado de São Paulo hoje, nós temos 135 que está, uma vergo-
nha falar isso, está através de um contrato na Administração Ferroviária CPTM, 135. Nós 
estamos com três policiais ferroviários que está sob a inventariança da Rede Ferroviária 
Federal e os outros estão afastados, mas hoje no Estado de São Paulo nós temos só, assim, 
o número correto é de 150 homens, mas na ativa estamos com 135 homens que estão sob o 
contrato da CPTM e três que está sob a Rede Ferroviária.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Ok, estes três estão atuando hoje como inventariantes.

O SR. EDSON LIMA DE MENEZES – Eles estão na inventariança da Rede Ferroviária. São 
eles que estão fiscalizando, são eles os responsáveis por estas detenções.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Perfeito. Talvez, Senhor Presidente, com o depoimen-
to do Sr. Edson a gente, seria interessante entre estes que estão inventariando a Ferrovia, 
talvez eles tenham dados muito concretos de qual é o tamanho desta dilapidação do patri-
mônio, porque eles teriam, obviamente, feito uma relação já desta ação nociva contra o 
patrimônio da Ferrovia aqui no Estado de São Paulo.  Seria interessante. O senhor saberia 
dizer quis são os nomes deles?
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O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – Não. Nenhum.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Quais são as relações do senhor com 
quaisquer das partes?

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – Não tenho nenhuma relação.
O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Nenhuma relação. Muito obrigado. 

Eu peço a gentileza, Dr. Fernando, para que o senhor preste este compromisso perante a 
nossa CPI.

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – Inicialmente eu gostaria de desejar bom 
dia a todos e cumprimentar a Vs. Exas. e agradecer a oportunidade de estar aqui na CPI e 
acredito que talvez as informações que eu tenho para trazer possa colaborar com o traba-
lho que Vs. Exas. estão desenvolvendo. Eu vou fazer a leitura do Termo de Compromisso do 
Depoente.

Sob minha palavra de honra prometo dizer a verdade do que souber e me for pergunta-
do relacionado com a investigação a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Muito obrigado, eu gostaria, Dr. 
Fernando, de agradecer muito a presença de V. Sa. nesta CPI que já desenvolve um trabalho 
de praticamente três meses, que de fato foi instaurada para realmente apurar a atual situa-
ção do Sistema Ferroviário e esta CPI deliberou a importância da presença do senhor aqui, 
tendo em vista que V. Sa. já realiza um trabalho neste sentido.

Então, nós agradecemos muito e entendemos que será fundamental o esclarecimento, 
as vossas informações para que nós possamos ao final também emitir o nosso relatório e 
de fato buscarmos uma alternativa ou o que for de melhor para o nosso Estado. Portanto 
eu consulto a CPI se seria melhor nós ouvirmos primeiro a exposição do nosso depoente e 
posteriormente nós realizarmos as nossas perguntas. Dr. Fernando eu passo a palavra para 
o senhor para que V. Sa. exponha o vosso trabalho. Muito obrigado.

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – Eu posso contar, informar à Vs. Exas. desde 
o início da instauração da investigação para que os senhores estejam cientes da atual situ-
ação e depois eu poderia falar, se Vs. Exas. autorizarem, passar alguns vídeos e fotografias 
porque eu estive em inúmeros locais no Estado de São Paulo, na Malha Paulista e até em 
outros Estados fazendo um levantamento de campo em estações, oficinas e o que eu apurei 
é muito grave e isso está tudo relatado nas mídias que eu gravei, só me desculpem que 
minha filmadora é de alta definição e até eu estou tendo dificuldade em operacionalizar 
este sistema.

Mas o Inquérito Policial foi instaurado salvo engano, em março/2008 que visa apurar os 
crimes que são praticados em detrimento do Patrimônio Público Federal da extinta Rede 
Ferroviária Federal e consta da Portaria que as empresas investigadas são as Concessioná-
rias FERROBAN e ALL.

Este Inquérito Policial foi instaurado por outro colega e eu na época não estava na 
Delegacia, eu estava em processo de remoção e logo que eu cheguei na Delegacia este 
Inquérito Policial me foi passado. Este procedimento investigatório foi inaugurado tendo em 
vista uma ação policial dos Policiais Ferroviários Federais, o Vitor e seus colegas de trabalho, 
que surpreenderam no Ramal de Batovi, Rio Claro, um ramal de via permanente e ramal 
operacional, eles surpreenderam funcionários de uma empreiteira e da Concessionária ALL 
fazendo a retirada de trilhos, dormente e outros materiais que são necessários para a manu-
tenção desta via permanente.

Em face disso a ocorrência foi levada para a Polícia Federal e ao Ministério Público Fede-
ral e em razão disso foi instaurado Inquérito para apurar e aí que se deu o início a (ininteli-
gível) criminal por parte da Polícia Federal.

Este Inquérito me foi repassado logo com a minha chagada em Piracicaba e a primeira 
providência que eu tomei foi convocar o Policial Ferroviário Vitor que até se encontra, para 
que ele narrasse até porque eu tinha muito pouco conhecimento sobre as questões ferroviá-
rias, para que eu ficasse mais a par do que estava acontecendo.

Eu tive a paciência de ouvi-lo com detalhes sobre tudo o que estava ocorrendo, me foi 
passado uma visão geral de que este patrimônio estava sofrendo ação de vândalos, pessoas 
não identificadas, ação de o que tudo indicava uma omissão do Poder Público na fiscaliza-
ção e também atividades irregulares por parte das concessionárias que de certa forma esta-
vam explorando o Serviço Público de Transporte Ferroviário de Cargas na Malha Paulista, 
principalmente. 

Em razão disso eu colhi as informações, fiz uma análise de inteligência e com base nas 
informações que constavam dos autos, eu entendi que havia elementos suficientes para 
desencadear uma operação policial visando localizar e identificar materiais ferroviários que 
estavam provavelmente sendo comercializados sem a devida autorização do Poder Consti-
tuinte.

Em razão disso, em novembro do ano passado, depois de todo um trabalho exaustivo de 
inteligência eu fiz pedido para a Justiça Federal de Piracicaba para desencadear a operação 
em algumas usinas siderúrgicas, principalmente na Região de Piracicaba, e também na con-
cessionária que estava sob investigação e em alguns ferros velhos. 

E aí eu fiz o planejamento operacional, montei várias equipes e eu fiz questão de em 
cada equipe, formar com policiais ou funcionários da Rede Ferroviária Federal porque são 
profissionais que tem conhecimento sobre todo o material ferroviário e que seria muito 
importante na hora de desencadear a operação, até porque existem telefones, placas de 
apoio, vários componentes de material rodante de vagões, locomotivas e carros de passa-
geiros, como também de via permanente que é a via férrea. 

São materiais que não são de conhecimento nosso da Polícia Federal, então eu fiz 
questão de montar essas equipes com funcionários da Rede Ferroviária Federal, em todas 
as equipes tinha um integrante também da Receita Federal, eu fiz questão de montar com 
Auditores da Receita Federal e com Peritos em Engenharia e Peritos de Contabilidade, visan-
do executar o trabalho da forma mais adequada possível.

A operação foi coroada de êxito, não teve nenhum incidente nela embora tenha sido 
feita em várias cidades e até em outros Estados e nós logramos em localizar vasta quanti-
dade de material ferroviário em ferros velhos e em duas das usinas siderúrgicas. Esse mate-
rial foi apreendido e foi depositado para quem tinha posse direta do material e tratando-se 
de inquérito de alta complexidade, porque nós estamos lidando também com questões de 
ordem econômica, eu tive todo o cuidado de requisitar um laudo de engenharia porque são 
muitas questões que foram no decorrer das investigações, muitas questões que tinham que 
ser, dúvidas que tinham que ser dirimidas.

Se era material servível, se era material inservível, se era sucata, até porque todos os 
documentos fiscais que foram apreendidos na operação, até porque nós tínhamos Peritos 
Contábeis e Auditores da Receita Federal. Nós apreendemos grande quantidade de docu-
mentos fiscais, notas fiscais de venda e em todas, não todas posso dizer, mas a maioria que 
eu tive a oportunidade de observar a classificação do material era tudo como sucata, então 
a necessidade de um exame pericial da engenharia era fundamental para saber se também 
estava ocorrendo ali a redução, supressão de tributos nos termos da Lei 8137, além de 
outros crimes que estavam então sendo apurados. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Então vamos aguardar, nós temos a 
necessidade de mais um membro para submeter a apreciação por falta de quórum. Então, 
na próxima oportunidade nós submeteremos e eu gostaria até, Deputado, de que o senhor 
pudesse enviar-nos um Requerimento de convite para o nosso próximo encontro.

Há algum Requerimento sobre a Mesa, Secretária? Então, não havendo Requerimento eu 
gostaria de solicitar à Secretaria se há agendado, confirmado a presença de alguém ou se 
está ainda em agendamento para a próxima?

A SRA. – (Inaudível)

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Tem informação que eu queria 
passar para a CPI, há um Requerimento não me lembro de qual Deputado para nós convi-
darmos o Dr. da FUNSEF, Fundo de Investimento, aliás, Presidente ou Representante Legal 
da FUNCEF, Fundação dos Economiários Federais, na qualidade de acionista da ALL, prestar 
esclarecimentos sobre o cumprimento das determinações previstas no contrato e também 
da PREVI.

A Secretaria me passa que está havendo muita dificuldade em convidá-los e a cada 
semana é uma desculpa, então eu passo esta informação aos senhores e submeto à suges-
tão aqui desta CPI.

O SR. – Se não houver, não atender o convite, nós podemos aprovar convocação.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Então, eu solicito até o apoio da 
Procuradoria, como esses senhores aqui tem domicílio diferentes, se eles podem inclusive 
nos atender em Brasília ou qual é o melhor encaminhamento diante de uma convocação a 
respeito da vinda destes senhores à nossa CPI.

Então, se os senhores puderem nos emitir um parecer sobre isso, como se daria esta con-
vocação, nós agradeceremos.

Então, para a próxima terça-feira provavelmente deverá ser agendado a vinda do Dele-
gado da Polícia Federal, Dr. Fernando e que provavelmente deverá vir com os documentos, 
ele que preside a diversos inquéritos referentes aos casos ocorridos na nossa malha ferro-
viária e nada mais havendo a se tratar nós encerramos os nossos trabalhos, mais uma vez 
agradecendo ao Sr. Edson por esta preciosa colaboração. Muito obrigado.

     *      *      *

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - SISTEMA FERROVIÁRIO
(Transcrição realizada pela empresa  CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. )

01/12/2009

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Sob a proteção de Deus iniciamos os 
nossos trabalhos. Havendo número regimental declaro aberta a décima terceira reunião da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato número 59/2009 com a finalidade 
de apurar a atual situação do Sistema Ferroviário do Estado.

Registro com muito prazer a presença dos nobres Deputados Mauro Bragato, Davi Zaia, 
Hamilton Pereira e Edson Giriboni.

Solicito à Secretaria que faça a leitura da Ata da reunião anterior. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Pela ordem, Deputado Hamilton 
Pereira.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Para solicitar a dispensa da leitura da Ata, Senhor Pre-
sidente e até para ganharmos tempo e irmos direto ao depoimento, agradecendo desde já a 
presença do ilustre depoente nesta manhã.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – É regimental o pedido de V. Exa. 
e está dispensada a leitura da Ata anterior. Nós informamos com muito prazer a presença 
do Dr. Carlos Fernando Lopes Abelha, Delegado de Classe Especial da Polícia Federal de 
Piracicaba, responsável pelo Inquérito Federal instaurado para apurar crimes praticados em 
detrimento dos bens da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. no nosso Estado de São Paulo.

Portanto eu convido o Dr. Fernando que sente-se à Mesa para nós começarmos os nossos 
trabalhos. Dr. Carlos Fernando Lopes Abelha, o senhor foi convocado a comparecer a esta 
CPI constituída pelo Ato 59/2009, Requerimento 1505/2007 com a finalidade de investigar 
e apurar a atual situação do Sistema Ferroviário do Estado e como testemunha, com funda-
mento no Artigo 203 e 218 ambos do Código do Processo Penal, combinado com o Parágra-
fo Segundo do Artigo 13 da Constituição do Estado e Artigo Terceiro da Lei Estadual 11124 
de 10/04/2002, bem como demais normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis 
à espécie, cumpre-nos adverti-lo que deve dizer a verdade não podendo fazer afirmações 
falsas, calar ou negar a verdade a respeito dos fatos de seu conhecimento por incorrer nos 
crimes previstos no Artigo Quarto, Inciso Segundo da Lei Federal 1579 de 18/03/1952.

Nós temos aqui o Termo de Qualificação, eu vou pedir ao senhor que só confirme conos-
co o nome completo

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA - Carlos Fernando Lopes Abelha.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Idade?

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – Quarenta e cinco anos.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Estado Civil?

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – União estável, solteiro.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Endereço de Residência depois a 
gente pede para o senhor preencher, profissão?

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – Delegado de Polícia Federal.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Local de trabalho?

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – Estou lotado em exercício na Delegacia de 
Polícia Federal em Piracicaba.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – O endereço também, depois nós 
pedimos para o senhor, cargo? O senhor já, tem grau de parentesco com alguma das par-
tes?
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pectiva que se for analisar esta questão, você pode achar que o sistema não é econômico 
ou pode achar que é um sistema econômico.

Mas o que não poderia é no momento de erradicar dezenas de subestações, inclusive 
algumas recém montadas, instaladas de todo um sistema elétrico de transmissão, de toda 
uma grande, quase duas centenas de locomotivas elétricas em operação é você fazer a erra-
dicação de um sistema e deixar todo este material abandonado.

Eu vi inúmeras locomotivas, das poucas que restam que não foram cortadas e pratica-
mente vendidas em usinas siderúrgicas, eu as vi totalmente abandonadas, com seus equipa-
mentos internos todos arrancados, motor, gerador em estado deplorável como vou mostrar 
nas fotos, um descaso total.

Então, se eles tinham a intenção de fazer com que este sistema fosse erradicado, então 
que levassem a leilão imediatamente após a erradicação do sistema, levassem a leilão por-
que as locomotivas, praticamente todas poderiam ser aproveitadas por alguém que fosse 
interessado em algum outro país aqui da própria América do Sul ou outra concessionária e 
isso não foi feito.

E o que isso pode dar a entender é que parece que tinha alguém ali, parece que tem 
alguém interessado é que este material não fosse mesmo vendido legalmente, esse material 
fosse esquecido, porque no momento em que se erradicou o Transporte Ferroviário de pas-
sageiros, tiraram o cidadão das estações ferroviárias, tiraram o cidadão dos trechos ferroviá-
rios, o cidadão que servia como um fiscal.

Então, esse material estando abandonado e sem nenhum cidadão que pudesse acompa-
nhar e observar o que estava sendo feito com ele, o que isso permitiu? Permitiu que fossem, 
algumas pessoas, fossem utilizando este material, cortando este material e vendendo para 
usina siderúrgica ou outras empresas que fariam outro uso desse material, até porque eu 
entendo que todo esse material ferroviário é um material nobre.

Agora, uma grande questão que eu também tive todo o cuidado de analisar é a questão 
que diz o contrato de concessão que o material substituído, aquele material que for sucata 
proveniente da substituição, a concessionária poderia dar o destino que bem lhe proviesse, 
mas não é bem assim.

Você substituir um bem que é próprio da União por outro bem próprio da União, não 
ocorreu nenhum fato jurídico aí, ocorreu uma substituição simples, na etimologia do termo, 
mas não ocorreu um fato jurídico que autorize este material ser vendido diretamente, salvo 
se for comprado uma roda com os recursos da concessionária e ela substituir, ela pode sim 
amortizar este valor gasto no final da concessão.

Então nós estamos diante de um serviço público que é o Transporte Ferroviário de cargas 
ou de passageiros, um serviço público que deve ser mantido pelo princípio da continuidade, 
ele deve ser mantido até no final da concessão os bens que são utilizados para esse serviço, 
são bens reversíveis, eles têm que retornar ao patrimônio da entidade concedente. Nós não 
estamos lidando com material particular, não estamos lidando com qualquer tipo de mate-
rial, é um material que é imprescindível para a realização deste serviço público. Então nós 
temos um fim aí, ele tem uma finalidade.

Então o que acontece? O que nós observamos é que tem muito bem próprio da União 
sendo substituído por outro bem próprio da União, o que esse bem que foi substituído con-
tinua sendo um bem da União. E a Lei, salvo engano, 8987/95 que regulamenta as conces-
sões e privatizações, as concessões e autorizações salvo engano, ela determina que a con-
cessionária deve manter um inventário atualizado e proteger os bens que foram arrendados.

Então, o que eu observei, embora que tudo indica até o momento é que isso não tenha 
ocorrido, até porque, no caso, por exemplo, do Ferro Velho Mundica foram apreendidas inú-
meras quantidades de trucks completos e trucks em perfeito estado com roda de primeira 
vida. Agora eu pergunto a Vs. Exas., porque substituir um truck de um vagão que está em 
perfeito estado de conservação, que está com rodas de primeira vida, que estão totalmente 
aptos à prestação do serviço público, porque substituir? E substituir porque, compraram-se 
um truck novo, com rodas novas, rodeiros novos para substituir este vagão, e cadê esse 
vagão? Não tem controle, não foi feito um controle.

Então não podemos permitir que o bem público seja tratado desta forma, não podemos 
permitir. Esta concessão ocorreu em 1988, eu não estou aqui culpando, ainda, a formação 
da culpa ainda está sendo feita, mas o que nós temos visto é uma destruição total. Postes 
de trilhos de comunicação foram arrancados em inúmeros trechos da Rede Ferroviária Fede-
ral, Malha Paulista tem também em outros locais. Isso não é bem arrendado, isso não é bem 
objeto de concessão. Foram arrancados, foram subtraídos e foram vendidos.

Então eu entendo, até fugindo um pouco agora do que é inquérito, é que nós temos no 
Estado de São Paulo três Policiais Ferroviários Federais. É um absurdo, três Policiais Ferrovi-
ários Federais protegendo uma Malha Paulista de mais de 4000 km de trilhos. Eu acho um 
absurdo não ter constituído uma Força Tarefa permanente para proteger este Patrimônio 
Público.

Eu vi a torre sendo cortada, já destruída na estrada, eles vão agora furtar torres de 
transmissão, porque é ainda o pouco que resta. As subestações estão destruídas, muitos 
materiais. Ou nós protegemos o que tem ainda ou o destino será daqui alguns anos, não se 
ter mais o serviço público de Transporte Ferroviário de Carga.

Agora, eu entendo que a privatização dentro do que, quando a gente fala em questão 
de livre iniciativa, essa livre iniciativa que está na Constituição não é só para visar o lucro 
do empresário, essa livre iniciativa tem que ser vista pela perspectiva do inciso anterior do 
Artigo Constitucional que é promover a dignidade da pessoa humana, é promover o que? O 
desenvolvimento econômico. 

É promover o que? Geração de empregos. Nós tínhamos 19 mil empregados na FEPASA 
e agora o que restou disso aí? O que restou dos ramais secundários? Outra coisa que eu 
observei também, aqueles ramais economicamente viáveis em que se escoa grande pro-
dução agrícola, de minério, de combustível ou sei lá o que for estes ramais estão sendo 
mantidos. Ramais secundários, ainda até considerados operacionais como até cito o caso de 
Piracicaba, foram abandonados.

E neste abandono o que gerou? Prefeituras arrancaram trilhos, destruíram via permanen-
te e destruíram subestações, não a Prefeitura, as subestações foram destruídas, desculpe, 
estações foram destruídas pelo abandono, então o que acontece? Do jeito que está nós não 
teremos mais, provavelmente, só teremos alguns ramais, algumas linhas troncos que são 
economicamente viáveis e que sejam corredores de exportação, o resto, ramais secundários, 
ramais que antes eram totalmente operacionais estão ficando abandonados, estão sendo 
retirados até por pessoas que não conseguimos ainda apurar como no caso do ramal de 
Ribeirão Preto a Itaú de Minas que eu fiz um vôo de helicóptero de quatro horas, são 98 
milhas náuticas e foi até em certos momentos, foi difícil nós continuarmos fazendo a filma-
gem porque eu fiz questão de filmar todo o trecho, porque chegava em um momento ela 
desaparecia, a via férrea. A via permanente desaparecia.

Nós tínhamos que fazer sobrevôos para tentar localizar onde continuava, pelo menos 
não os trilhos, mas pelo menos o lastro não é? As britas ou pelo menos uma quantidade de 
dormentes. Então nós tivemos várias dificuldades, embora com um piloto muito experiente, 
muitas vezes nós tivemos dificuldades porque arrancaram tudo. Hoje, praticamente vários 
trechos lá são estradas de terra, funciona estrada de terra porque tiraram tudo!

Agora, o que revolta é que este dinheiro, com a venda deste material era para ir para o 
Tesouro Nacional e não está indo. Eu fiz uma filmagem em Campinas, tem até uma rotunda 
que é um viradouro de máquinas que tem na oficina, ali tem muitas locomotivas totalmente 
abandonadas, inclusive da C30 que foi objeto de importação também e é uma estação, 
vê-se que Campinas será uma grande estação ferroviária como Ribeirão Preto.

Aqui até, se me permitem dizer, entendo a ocorrência de formação de quadrilha, pecu-
lato culposo, peculato furto, peculato desvio, danos ao Patrimônio Público, receptação e 
outros delitos correlatos.

Terminada a operação todo este material ficou apreendido e foi submetido a exame. Para 
Vs. Exas. terem idéia, no Ferro Velho Mundica que é instalado em Piracicaba, praticamente 
era onde todo o material passava, era, vamos dizer assim, um ponto estratégico entre toda 
esta comercialização. Ali o Perito de Engenharia ficou aproximadamente 40 dias fazendo 
exames de engenharia e localizamos ali inúmeros rodeiros que são um eixo com as duas 
rodas, os trucks, motores de locomotiva a diesel elétrica, motores de tração, uma infinita 
quantidade de trilhos de várias características, TR 22, TR 35 que é a altura da alma do tri-
lho e em razão disso que houve esta dificuldade, demorando 40 dias para nós fazermos o 
exame.

O que eu pude constatar e o detalhe para que esta diligência fosse feita com a maior 
lisura possível sem prejudicar direitos, até porque eu tenho me preocupado embora seja um 
inquérito complexo, eu jamais impedi o acesso dos advogados dos investigados, eu jamais 
indeferi qualquer diligência que eventualmente eles tinham feito e para todos esses exames 
que foram feitos em todos os locais que foram encontrados materiais ferroviários, foram 
todos intimados, as empresas investigadas, para que apresentassem peritos nomeados por 
eles, indicados por eles para acompanhar o exame pericial que foi feito. Então o exame foi 
feito da forma com maior lisura possível.

E para tomar cuidado também porque nós no Mundica localizamos aproximadamente 
1300 eixos ferroviários que pode aí indicar pelo menos uns 300 vagões, corresponder a 300 
vagões só em relação aos eixos. Eu requisitei o exame de uma empresa lá de Piracicaba, 
especializada em fazer exame de ultrassom e praticamente mais de 90% dos eixos anali-
sados encontravam-se, segundo aqueles exames, em boas condições de uso, sem nada que 
pudesse indicar uma classificação de material inservível. Então, todo o cuidado foi adotado 
para que não fosse feito nenhum tipo de injustiça, porque a nossa intenção é apurar os 
fatos como vem acontecendo sem nenhuma intenção de prejudicar quem quer que seja. 
Então esse cuidado foi tomado.

E o que nós pudemos apurar foi que só ali no Mundica grande quantidade do material 
que está ali, por exemplo, os trucks com suas rodas são materiais de primeira vida com a 
bandagem indicativa de que é uma roda de primeira vida, os engenheiros até das conces-
sionárias, classificam esse material como de três vidas, tem a primeira, segunda e terceira 
vida e boa quantidade de materiais que está ali de rodas ferroviárias nos trucks, nos rodei-
ros indicam que são rodas de primeira vida, ou seja, rodas em excelente estado de conser-
vação.

Também em um dos ferro velhos no Paraná, nós fizemos também o exame lá, um exame 
muito difícil, foi encontrado grande quantidade de eixos ferroviários, eixos cortados, eixos 
íntegros e também foi localizado lá material novo, sem uso que são agulhas utilizado no 
material de, como se diz, de mudança de via, todo um, chave, chave de mudança de via que 
denominado tecnicamente como agulha. Essas agulhas, o Perito identificou, até porque eu 
estava próximo dele, que são materiais novos que provavelmente vieram de almoxarifado, 
então não é nem material que foi arrancado de via permanente.

 Daí prosseguindo em vista de ver a dimensão do trabalho que não se resume apenas 
naquela via permanente do Ramal Batovi- Rio Claro, que a investigação deveria prosseguir 
e em vista também de todo o material que foi localizado inclusive nas usinas siderúrgicas e 
nos ferro velhos, eu entendi que precisava fazer um levantamento de campo para saber o 
que estava acontecendo, porque tudo indica que a maioria deste material que foi retirado 
em toda Região da Malha Paulista praticamente, boa parte disso provavelmente deva ter 
ido para Piracicaba, em vista de que lá tem a (ininteligível) Mittal, a maior siderúrgica do 
mundo, a Dedini e outras empresas que trabalham neste ramo.

E no campo eu procurei identificar o que? As Estações Ferroviárias, oficinas de locomoti-
vas e de vagões, via permanente, locomotivas elétricas e locomotivas a diesel elétrica, carros 
de passageiros, vagões, subestações, linhas de transmissão e o que eu vi foi, pelo menos em 
todos os lugares que eu fui que era essa grande quantidade de evidências, eu só vi destrui-
ção, eu só vi escombros que talvez em estado de (ininteligível) talvez chegue a ocasionar 
tanto dano assim, estado de guerra não é? Eu vi vandalismo, eu vi descaso das autoridades 
públicas, descaso provavelmente também, das concessionárias, eu não vi um parafuso novo, 
pelo menos naqueles locais em que eu estive fazendo as filmagens.

Eu não vi um equipamento novo, eu não vi nada de novo de investimento, eu não vi pro-
teção ao patrimônio público, eu vi locomotivas cortadas com maçarico em um processo de 
canibalização. Em Bauru que eu vou mostrar para Vs. Exas., eu vi várias locomotivas garage-
adas em uma oficina. A primeira já toda picada, com a lataria toda cortada, com motor de 
tração que são os motores que vão nos trucks retirados. 

Então, esse processo aqui, primeiro eles tiram a chaparia de cima, retira o motor a diesel, 
cortam a longarina, vocês desculpem, talvez até vocês não estejam acostumados com esse 
tipo de material que eu também não era, as longarinas são como os chassis do carro, da 
caminhonete. Essas longarinas cortadas com maçarico, tudo dentro de um processo do que 
essas latarias, esses materiais eram destinados provavelmente aos fornos destas usinas 
semi integradas, usinas siderúrgicas e os motores serem vendidos para empresas de recon-
dicionamento ou para utilização da, em tese ainda, não é? Da própria concessionária ou de 
outra empresa. Até porque o motor a diesel com gerador acoplado ele pode ser usado até 
em uma indústria, é um motor que gera, que produz energia elétrica.

O que também me deixou perplexo, no caso do sistema elétrico que é aquele Consórcio 
Brasileiro-Europeu que em face da crise do petróleo criado pela OPEP em 1973, esse siste-
ma elétrico que foi feito um projeto para modernização do sistema elétrico, então isso foi 
um investimento de algumas centenas de milhões de dólares para a compra de (ininteligí-
vel) locomotivas elétricas da marca Alston. Eram 70 de bitola métrica e 10 de bitola larga 
e para também materiais que seriam utilizados para a construção de subestações, porque 
como era uma locomotiva de maior potência, ela necessitava de um sistema de transmissão 
e distribuição de energia, um sistema que deveria ser modernizado porque o que estava 
aqui de 88KV não seria apto a fornecer a energia adequada para o funcionamento destas 
locomotivas de maior potência.

Então foram construídas subestações, foi importado material para manutenção deste sis-
tema elétrico das subestações, para manutenção da via aérea que são os cabos que alimen-
tam os pantógrafos e tudo isso aí, isso foi pior ainda, está por demais destruídos os prédios, 
as subestações, sendo utilizados para criadouros de porcos, eu tenho aqui as imagens de 
Mairinque, ali estão criando porcos nesta subestação. Totalmente destruída, não tem mais 
um componente elétrico na subestação.

As torres de transmissão estão sem os seus componentes isoladores ou os seus compo-
nentes formadores, algumas já estão sendo cortadas, eu tenho fotos aqui de torre que foi 
cortada. Todos os cabos da linha de transmissão foram subtraídos, pelo que eu saiba, não 
posso chamar com certeza, mas já tenho informação de que esse material não foi objeto 
de licitação na modalidade de leilão, esses cabos da linha de transmissão e o que eu vejo, 
parece que está indo tudo contra a própria tecnologia, o próprio desenvolvimento que nós 
temos visto na Europa, nos Estados Unidos, até que se pretende implementar um trem elé-
trico de São Paulo ao Rio de Janeiro e a gente vê todo um sistema sendo erradicado.

Agora, o que mais revolta é que, eu entendo o seguinte, ainda que eles queiram falar 
que é um sistema não econômico, o que as locomotivas elétricas são mais econômicas, eu vi 
um estudo de um aluno de pós-graduação da USP, que ele fez um estudo que as locomoti-
vas elétricas duram 40 anos em uso e as a diesel 25, então, dependendo do angulo da pers-
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irregular que esteja acontecendo porque se nós da polícia Federal soubermos, junto com 
a Polícia Ferroviária Federal do setor Técnico que é o Engenheiro, eu vou até o local e vou 
fazer a prisão em flagrante delito. Então se alguma coisa ocorrer hoje, com relação ao mate-
rial ferroviário e chegar ao meu conhecimento, eu vou até o local e vou realizar a prisão em 
flagrante delito. Isso é algo que já se tornou público e espero até que a população também 
venha a colaborar com isso que é uma forma de nos ajudar.

Agora você vê dois trucks estão em um local que jamais poderiam estar e outro detalhe 
também, esta informação eu já encaminhei para o Ministério Público. Dentro também da 
oficina da concessionária tinham nove locomotivas elétricas, mas agora eu pergunto o que 
nove locomotivas elétricas que é de um sistema erradicado, que não são objeto de con-
cessão, não são objeto de contrato de arrendamento, o que elas estão fazendo dentro da 
oficina da concessionária? Inclusive ao lado dela existe uma grande quantidade de motores, 
motores de tração e outros componentes que correspondem à locomotivas elétricas. Toda 
esta informação já foi encaminhada para o Ministério Público Federal e também para a Jus-
tiça Federal.

Não está abrindo? Não está passando? 

Neste momento estão tentando dar continuidade à apresentação das fotos trazidas pelo 
Dr. Carlos Fernando Lopes Abelha.

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – Vocês me desculpem, mas é só mais um 
minutinho que é foto em alta definição então ela exige muita memória e acaba demorando 
um pouquinho e como eu fui chamado assim, muito recentemente não deu tempo de fazer 
uma preparação, mas acho que alguma coisinha dá para fazer uma boa apresentação.

Esta é a oficina de locomotiva de Mairinque. Depósito de locomotivas, mas oficina tam-
bém. Essa é a locomotiva francesa da marca Alston, série 2200. Foram duas que foram mon-
tadas aqui no Brasil para teste na bitola métrica. Melhor colocar aqueles slides lá.

- Enquanto é providenciado a apresentação dos slides e fotos, o Sr. Carlos conversa com 
o pessoal da Técnica de maneira bem baixa -

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Por conveniência da ordem, senho-
res Deputados, acho conveniente até para ajudar o pessoal da Imprensa que está transmi-
tindo pela TV Assembléia, eu sugeriria aos senhores que nós suspendêssemos os trabalhos, 
até que o pessoal da Técnica ajude a iniciar a apresentação. Então, nós suspendemos os tra-
balhos, vamos estipular o prazo de 10 minutos até o pessoal da Técnica ter solução. Então, 
muito obrigado, estão suspensos os trabalhos por 10 minutos.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Resolvendo já o problema técnico, 
solicito à Secretaria que comunique aos nossos Deputados que vamos reiniciar os nossos 
trabalhos e convidamos então, o Dr. Abelha a continuar a sua exposição.

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – Estas imagens são fotos que nós tiramos do 
posto de locomotivos de Itapetininga para Vs. Exas. terem uma noção de como nós encon-
tramos as instalações.

Essas são as locomotivas que estavam no pátio da estação, esse é o deposito de locomo-
tivas que estava, é o que sobrou, porque estava em plena operação na época da concessão, 
estão todas em ruínas, nesses locais tinham trilhos onde entrava as locomotivas para a 
manutenção, foi tudo retirado.

Praticamente em todos os locais que nós fomos nós sempre encontramos a mesma situ-
ação, almoxarifado da Rede, é o que sobrou também, é o caso da Estrada de Ferro Soroca-
bana que tem a sigla lá em cima.

Acho que se apagasse estas luzes aqui ficaria melhor.

Esses são os tanques de combustíveis, o patrimônio, a plaquinha com o patrimônio, já 
também nesse local houve furtos de outros tanques que ali estavam instalados, é um aban-
dono total, não há mais nada nesse imóvel.

Esse é o pátio da oficina, todo coberto de mato, os trilhos também para as manobras 
foram todos arrancados, esses aqui são os poucos que sobraram ainda. Dá para ir mais 
uma?

 -Enquanto é providenciado a apresentação de um filme, o Dr. Carlos conversa com o 
pessoal da Técnica e com os Sres. Deputados em voz baixa. Não foi possível completar a 
apresentação por motivos técnicos -.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Então, para darmos continuidade 
aos nossos trabalhos, por favor Dr. Fernando, nós vamos pedir à Técnica aqui para que se 
possível possa providenciar a parte técnica, que coloque em funcionamento para possível 
posterior apresentação e enquanto isso nós vamos dando seqüência aos trabalhos ouvindo 
algumas dúvidas dos nossos Deputados.

Eu indago se o nobre Deputado Mauro Bragatto, ele tem alguma dúvida e eu já o passo 
a palavra para que ele o faça.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Senhor Presidente, Dr. Carlos, eu quero dizer que 
como Relator nada é importante como nós tivemos hoje, nós tivemos um bom depoimento, 
queria parabenizá-lo pelo trabalho, e que para nós aqui é fundamental. Há um entendimen-
to aqui na Comissão que é impossível viver em um país ou em especial o Estado de São 
Paulo, que neste ano presente está investindo cinco bilhões em rodovias e praticamente 
colocando todo o Sistema em ordem e em função dessa condição esdrúxula que nós esta-
mos vivendo com a concessão em especial da ALL em São Paulo, nós trabalhamos para que 
efetivamente, em um futuro não muito distante possamos nós oferecer à população tam-
bém a opção do Sistema Ferroviário quer seja de carga e de passageiros, e por aquilo que 
a gente tem visto, lido e ouvido, e o senhor hoje comprovou, as coisas caminham em um 
sentido bastante inverso, quer dizer, o ritmo que está se fazendo no Estado é terra arrasada, 
então eu queria fazer uma pergunta ao senhor.

Daquilo que o senhor pôde investigar, daquilo que o senhor pôde ver o senhor acredita 
que é possível continuar com esse Sistema de Concessão no Estado, em especial com a 
atual situação nesse quadro de investigação que o senhor está realizando?

O senhor acredita que temos futuro com essa situação atual no Estado, com o abando-
no, o descaso, tanto da Rede Ferroviária, como do Ministério de Transportes, da ANTT, da 
América Latina Logística, o senhor acredita que tenhamos futuro no sentido de buscar uma 
alternativa para o cidadão paulista?

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – V. Exa. no quadro que está, que foi constata-
do por mim, todas essa diligências que foram feitas em vários locais eu até esqueci também 
de falar do VLT de Campinas, eu também tive a oportunidade de fazer o levantamento, fiz 
filmagens e junto com o pessoal que estava me acompanhando, e aí foi algo muito triste 
também porque aquele Sistema funcionou por muito pouco tempo e todas as estações des-
truídas também, é o mesmo padrão de destruição, de falta de interesse, de fiscalização. 

O caso de Ribeirão Preto eu também acabei além de fazer a filmagem da via permanente 
do trecho Ribeirão Preto a Itaú de Minas, eu também fiz questão de filmar os vagões que se 
encontram lá. Estão apodrecendo e existem também muitos rodeiros e trucks que provavel-
mente já foram objetos também de cortes de vagões. Então isso é o que vem ocorrendo na 
Malha Paulista. Agora, uma coisa muito triste, eu estive também na oficina de Bauru, estive 
em Botucatu, tem um caso ali, salvo engano, de Bauru que tem uma grande oficina de loco-
motivas totalmente destruídas, é uma oficina que estava em plena operação na época da 
concessão.

Então é uma coisa muito triste, sabe que, embora eu esteja investigando não posso 
me conduzir por questões pessoais, mas eu também sou um cidadão que fiz uso na minha 
infância de Transporte Ferroviário e hoje a gente vê a situação em que se encontra. É muito 
triste, é lamentável e se não for tomado uma providência, o que eu penso, até se Vs. Exas. 
permitirem que eu dê esta sugestão é que o aumento do quadro de Policiais Ferroviários 
Federais e a criação de uma Força Tarefa talvez permanente, seria a medida mais adequada 
no momento para a gente tentar proteger ainda o que tem e tentar apurar com todo o rigor 
todos estes crimes que estão relacionados com todo este material ferroviário.

Eu acho que poderia passar algum

O SR. – Se o senhor quiser lembrar que na CPTM em São Paulo existem 150 Policiais 
Ferroviários lá.

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – Ah, eu tenho informação aqui também que 
na CPTM aqui em São Paulo, que é um sistema operacional elétrico movido por compo-
sições elétricas, não são locomotivas a diesel, então todo o sistema do Metro e da CPTM 
é elétrico, então não entendo porque no interior não era viável, aqui em São Paulo, na 
Grande São Paulo é. E eu tenho informações de que mais de 150 Policiais Ferroviários estão 
em exercício na CPTM, enquanto no interior, toda a Malha Paulista restante precisa deles 
lá para fazer a proteção desse bem preventivamente e repressivamente e isso não está 
acontecendo. É uma irregularidade que pode ser sanada também e acho que Vs. Exas. tem 
condições de.

Se vocês permitirem agora, tudo o que eu falei eu tento mostrar, é que infelizmente eu 
tive problemas técnicos, eu vou tentar passar alguma coisa, acho que dá para mostrar bem.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Eu queria registrar a presença do 
nobre Deputado Roberto Morais, PPS.

O SR. ROBERTO MORAIS – PPS – Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Pela ordem, Nobre Deputado.

O SR. ROBERTO MORAIS – PPS – Eu queria, muito obrigado Deputado Vinicius Cama-
rinha, demais Deputados Bragato, Davi Zaia aqui presente, Deputado Hamilton Pereira e 
saudar aqui um amigo de tanto tempo, hoje voltando a atuar em Piracicaba, na Polícia 
Federal, o Dr. Abelha com quem a gente tem uma relação em Piracicaba. Eu não faço parte, 
mas estou aqui muito bem representado pelo Deputado Davi Zaia, nós tivemos uma reunião 
fora, apenas saudá-lo e cumprimentá-lo pelo seu trabalho. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Eu coloco a disposição, Dr. Abelha, 
todo o nosso sistema, o pessoal da técnica aqui se achar melhor a gente apagar essas luzes 
aqui, por favor, ok? É vídeo, não é Dr. Abelha?

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – Eu tenho vídeos também, mas eu acho que 
foto é mais rápido, mas se Vs. Exas. tiverem alguma pergunta com relação ao Inquérito Poli-
cial, com relação ao levantamento de campo e com relação a este material, fiquem a vonta-
de porque o que eu puder responder e estiver ao meu alcance eu faço questão.

Vocês me desculpem, eu acabei esquecendo de falar, esta é a Estação Ferroviária de Mai-
rinque, eu estive lá em vista de apurar a seguinte irregularidade, neste projeto de moderni-
zação do sistema elétrico que é o sistema CBE que é o Consórcio Brasileiro-Europeu, vieram 
aqui para o Brasil, o que eu tenho informação, todos os equipamentos para a montagem 
dessas 80 locomotivas elétricas, setenta de bitola métrica e 10 de bitola larga e em uma 
das inspeções que eu fiz na oficina da concessionária de Rio Claro, eu verifiquei que haviam 
dois trucks dentro da oficina, dessas locomotivas elétricas da marca Alston e que não são 
objetos de concessão porque são do sistema elétrico.

E aí, eu procurando saber o que estava acontecendo, eu soube que duas locomotivas 
chegaram a ser montadas para testes, locomotivas de bitola métrica e eu entendi que estes 
trucks poderiam estar relacionados com estas duas locomotivas que haviam sido montadas, 
mas não é verdade. Estas duas locomotivas elétricas estão garageadas no pátio da oficina 
de locomotivas de Mairinque.

Você pode? Então quer dizer o seguinte, as duas locomotivas que foram utilizadas em 
testes estão montadas, mas inoperantes, garageadas na oficina de locomotivas de Mairin-
que, elas estão garageadas lá.

Agora, aqueles dois trucks que estão na oficina da concessionária de Sorocaba é mate-
rial de Almoxarifado, é material de estoque, é material do sistema elétrico que não é objeto 
de concessão, não foi arrendado para ninguém. Aqueles dois trucks deveriam estar no 
almoxarifado da Rede Ferroviária Federal. Então eu fui até o almoxarifado, fiz uma filmagem 
e contei a quantidade que tem, é almoxarifado de Campinas e eu vi que ali tem o corres-
pondente a 23 locomotivas, porque cada locomotiva são dois componentes, são dois trucks, 
então são 46 trucks que tem lá, equivalente a 23 locomotivas elétricas.

O restante se veio para cá mesmo, para o Brasil, ele desapareceu, então estou tentando 
localizar, não sei se vou conseguir, mas é uma grande quantidade de trucks e outros compo-
nentes de locomotivas elétricas da marca Alston, do Consórcio Brasileiro-Europeu.

É uma grande irregularidade que eu apurei porque este material jamais poderia estar 
em outro local senão o almoxarifado da Rede Ferroviária Federal, antes em Araraquara, em 
outros locais e agora atualmente em Campinas. Então sumiu uma grande quantidade de 
trucks destas locomotivas que são novos e filmando no local também, eu verifiquei que tem 
um truck lá sem os motores de tração, os motores de tração foram subtraídos do truck.

Aqui a Estação de Mairinque, o depósito de locomotiva de Mairinque, desculpe, onde 
estão as duas locomotivas elétricas. Outra questão importante é quanto a isso, nós estamos 
localizando material novo que era material do almoxarifado, localizamos em ferro velho, 
localizamos em outros locais que não deveriam estar, então, ali é a “casa da mãe Joana” 
o que está acontecendo. Estão destruindo tudo estão sumindo com material e nada está 
acontecendo. Então nós temos que tomar medidas enérgicas para tentar salvar ainda o que 
existe deste material, porque é impossível que tudo tenha acontecido sem ninguém fiscali-
zar, sem ninguém observar o que está acontecendo e passar despercebido.

Então, agora é o momento, é até eu faço questão até de deixar conhecimento até da 
população, chamando a população, clamando para que ela venha e denuncie alguma coisa 
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do Procurador da República, o Doutor (ininteligível) eu verifiquei que existem os devedores 
da Rede Ferroviária que não foram cobrados, que não foram executados. 

Então, existem vários modus operandis, a gente não pode só pensar, peculato desvio por-
que a concessionária eventualmente esteja agindo mal e desviando bem, não podemos pen-
sar só em peculato culposo por parte de algum membro do DENIT ou por algum membro da 
ANTT a Agencia Reguladora, mas são vários modus operandis ali, são pessoas que podem 
ser da Rede Ferroviária que estejam se beneficiando com a Rede Aérea, com os cabos das 
torres de transmissão. Cada grupo age de uma forma, têm também informações de grandes 
donos de ferros velhos que se beneficiaram e se enriqueceram com toda essa atividade, 
então, se a gente for pensar, só existe um modus operandi, uma forma de crime contra a 
Rede Ferroviária não, existem vários tipos, várias pessoas envolvidas, vários órgãos e então.

Por isso, eu sugiro que á a necessidade de uma Força Tarefa porque é muito complexo, 
por mais que eu tenha mais de um ano nesse caso, eu tenho me deslocado muito e cada 
hora eu vejo uma coisa diferente, eu até deixo um exemplo aqui, eu ouvi de um engenheiro 
da concessionária que em um truck ele era obsoleto, porque a manga do truck, ele era uma 
manga de mancal e não de rolamento e em alguns locais que eu estava fazendo filmagem, 
duas composições chegaram a parar em estações diferentes, e eu fui observar os trucks de 
alguns vagões que haviam sido transformados. 

Esses vagões transformados praticamente ficaram novos, porque houve uma transforma-
ção e uma mudança de componentes em que ele praticamente ficou novo, aí eu fui olhar o 
truck, o truck era do tipo de mancal, só que ele foi adaptado e foi colocado um rolamento, 
então o que acontece? Desse material ferroviário, quase tudo se aproveita. 

Você não pode chegar falando isso aqui é sucata, na verdade, pouca coisa é sucata desse 
material ferroviário que nós tivemos a oportunidade de verificar principalmente nos exames 
acompanhando o Engenheiro da Polícia Federal, e também no caso do Engenheiro Rondon 
que é especialista em materiais ferroviários, a gente observou que embora todos tentem 
classificar esse material como sucata na verdade é um material nobre de grande valor eco-
nômico. 

Um caso também que eu estou investigando, é um leilão que teve em Bauru, e eu vi que, 
eu apreendi um material em uma empresa em Piracicaba, rodas novas, eixos aparentemente 
em perfeito estado de conservação e me foram apresentadas algumas notas de uma empre-
sa de um leilão que havia sido feito em Bauru, aí eu fui verificar a documentação e eu vi os 
laudos de avaliação de cada um dos vagões. 

Foi criada uma fórmula técnica pelo Setor de Engenharia da Rede Rodoviária Federal e 
foram criadas algumas alíneas dessa formula e uma alínea, por exemplo, é a data de fabri-
cação de um vagão, a outra alínea é o tempo de uso desse vagão, a outra alínea é o estado 
de conservação em um critério de avaliação de um a 10 e em outra alínea uma valoração 
que se dá é o tempo ainda de uso possível desse vagão, esses são os valores que deveriam 
ser atribuídos a essas alíneas, e aí tem a fórmula.

Para uma avaliação, você teria que aplicar valores para essas alíneas e daí fazer elas na 
fórmula e chegar a um valor, o que eu vi na avaliação de todos os vagões, nenhum valor 
foi atribuído as alíneas, ou seja, a fórmula não pôde ser aplicada, porque não havia valores 
matemáticos e no final chegou a um valor de 5100 reais o valor de um vagão inteiro, sobre 
a minha ótica e com a minha experiência, é um forte indício, uma fraude ou uma subavalia-
ção desse material e um laudo que é gritante.

A forma de se avaliar um vagão não atribui nenhum valor matemático, não utiliza a 
própria fórmula criada para avaliação dele e depois chega ao seu valor de cinco mil, ou seja, 
todos os vagões que foram leiloados ali foram de cinco mil, 5100, 5200 e todos sabemos 
que o vagão geralmente se encontra em situação de conservação melhor do que o outro, 
têm vagões novos, têm vagões podres, mas todos foram avaliados praticamente no mesmo 
valor e sem nenhum critério de avaliação e isso foi utilizado para fazer um leilão público, 
inclusive, este leilão foi questionado pelo Ministério Público. 

Então é assim que eles agem, é só descaso, pouco caso, não estão nem um pouco preo-
cupados com uma ação da Polícia Federal, do Ministério Público, de uma ação Parlamentar 
em uma CPI, e eu fico até um pouco perplexo porque são crimes graves, peculato tem pena 
de dois a 12 anos, e eles fazem demonstrar a mínima preocupação,

Agora, com essa ação que nós fizemos a Operação Fora dos Trilhos foi uma forte inibição 
em se sentirem inibidos em continuar com essa prática só que precisa continuar porque se 
parar hoje, provavelmente muitos que se beneficiaram com isso vão voltar a continuar a 
delinqüindo.

O SR. -  E dessa avaliação uma ficha técnica, não é? Cada equipamento tem uma ficha 
técnica e uma avaliação.

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – E dessa avaliação deveria ser feita também 
uma ficha técnica que todo componente, o que nós devemos pensar é que um vagão é um 
bem autônomo, um vagão é como um veículo, ele tem data de fabricação, modelo, número 
de identificação também, ele é um Patrimônio Público, ele é um bem autônomo, então ele 
deve seguir todos os cuidados, identificação, formação de uma ficha técnica, um como eu 
falei também que a Lei exige um inventário atualizado de tudo isso e que nós observamos, 
eu até fiz questão de perguntar para a concessionária se foi feito esse controle, se foi feita a 
avaliação, se foi feita a ficha técnica, se foi feito um laudo com fotos dos vagões cortados e 
a resposta foi negativa.

Volto naquela coisa que é muito importante, falam em substituição, o material que nós 
localizamos, boa parte do material é material em perfeita fase de conservação e o perito vai 
chegar a essa conclusão.

Não se troca algo que está em perfeito estado de conservação e você vai trocar um truck 
inteiro, dois trucks inteiros em perfeito estado? Para quê? Cadê o vagão? Cadê a longarina? 
Cadê a sua chaparia?

Eu entendo, como em Itirapina que há fotos, houve uma prisão em flagrante lá que o 
Policial Vitor surpreendeu funcionários do ferro velho com membros da concessionária cor-
tando longarina e usando uma prensa hidráulica industrial, quando você corta uma longa-
rina, você causa um dano irreparável, cortar a longarina com o maçarico é causar um dano 
irreparável, e eu tive a oportunidade, no começo eu não tinha muito conhecimento mas com 
o tempo eu fui observando. 

Essas longarinas, esse material que eu encontrei cortado e o Vitor surpreendeu e resultou 
a prisão em flagrante, eu vi que muito material desse estavam em muito melhor condição 
do que aqueles que estavam sendo reformados na oficina da concessionária, tanto que a 
oportunidade de olhar uma longarina sendo reformada, inclusive eu filmei na oficina da 
concessionária, e eu tive a oportunidade de observar uma longarina que já havia sido retira-
da de um vagão, a longarina que havia sido retirada do vagão e estava lá já esperando para 
ser cortada, estava em um estado de conservação muito melhor do que aquela longarina 
que estava sendo reformada na oficina.

Subentende-se o que? Isso até o próprio Engenheiro confirmou, que quase tudo se apro-
veita, quase tudo se recupera, mas quando você corta uma longarina em forma de cruz você 
não está recuperando nada e não está substituindo nada, está causando um dano inten-
cional visando o que? Visando a venda desse material direta e cujos resultados e cujo valor 
obtido não vai para os cofres públicos, não vai para o Tesouro Nacional, vai para o bolso de 
alguém.

Os carros de passageiros que são carros conjugados nós encontramos eles em uma ofi-
cina em Rio Claro, estão todos praticamente até em boas condições, alguns estão pichados 
com os vidros quebrados, até por ato de vandalismo, mas ali é uma prova do grande des-
caso de um Sistema que foi implementado na Cidade de Campinas em algumas estações, 
funcionou muito pouco tempo e daí decidiram que não era econômico, que não era viável 
mantê-lo, porque não era um Sistema que traria benefícios à sociedade por um preço que 
foi economicamente viável, aquilo lá foi totalmente abandonado.

Nós também fizemos um levantamento e encaminhamos para o Ministério Público e 
uma parte agora deste material está sendo doada para outro estado que vai implementar 
o mesmo tipo de serviço. Agora, o que eu falei é que o que nós observamos é que aquilo 
que interessa para quem está explorando esse tipo de serviço púbico, o que interessa muito 
economicamente foi mantido, que é alguns ramais troncos principalmente no corredor de 
exportação, o resto foi tudo abandonado e destruído, tudo, eu não vejo futuro nessa situa-
ção e pelo contrário se não fosse desencadear, até me permitam, não é questão de arrogân-
cia pelo contrário, eu até venho humildemente a Vs. Excelências. 

Mas se não houvesse desencadeado essa operação, ou se nós não tivéssemos nos des-
locado para vários locais do estado fazendo uma repressão, uma atividade preventiva e 
uma atividade repressiva, isso se tornou público, e então, todos hoje sabem que se alguma 
coisa for feita vai haver uma intervenção da Polícia Federal, se isso não tivesse ocorrido, eu 
não sei ainda esse ano, mas em poucos anos provavelmente não teria mais quase nada de 
material ferroviário principalmente na Malha Paulista que é uma das Malhas mais ricas do 
país em vista que São Paulo é um dos maiores centros econômicos do mundo.

Essa situação de São Paulo ser rica como é, é em vista de que ela sempre teve condições 
de escoar toda a sua produção, é por isso que nós somos esse centro econômico mundial, e 
isso nós devemos à Ferrovia.

Do jeito que está indo, com a destruição que estava sendo provocada, com o furto, com 
o peculato desvio, e outras modalidades de peculato, eu tenho condições de dizer que em 
pouco tempo nós não teríamos mais, talvez, ou teríamos alguns pequenos trecho ainda em 
operação, e que é muito triste uma situação dessas, a gente sabe que em alguns locais que 
nós estivemos como em Santa Bárbara em que a Prefeitura também tirou o material de via 
permanente, a população se dirigia a nós falando Dr. vai voltar aqui o trilho?

O Senhor tem que fazer alguma coisa para voltar porque nós gostamos disso, a cidade 
precisa disso. Então, o que nós vimos é isso, eu acho que com esse desencadeamento da 
operação, de certa forma inibiu agora a ação desses criminosos que estavam se locupletan-
do esse material ferroviário. Agora pelo menos eu entendo que parou, mas se não houver 
uma nova política, uma política de investimento nessa área, mas para trazer um serviço 
melhor, trazer um serviço de transporte de carga, de passageiros, se não houver investi-
mentos, se não houver uma ação séria nesse sentido, principalmente das Autoridades do 
Governo, que do ponto da minha investigação não fizeram a fiscalização, não fiscalizaram 
a execução no contrato, não protegeram esse Patrimônio Público, com certeza a minha 
preocupação é de que um dia de certa forma vai acontecer, a nossa equipe não continue 
mais trabalhando juntos que nós somos três, e estamos fazendo isso em praticamente todo 
Estado, estamos correndo, estamos tentando proteger o que tem, se isso ocorrer, desta equi-
pe ser desmontada, não for criado um Corpo de Policiais Ferroviários para proteger toda a 
Malha Paulista e as demais áreas de concessão, se não for feito um investimento, se não 
for criada uma Força Tarefa para apurar todos esses crimes que ocorreram até agora, o que 
acontece?

No momento em que talvez haja dispersão dessa equipe todos aqueles que estão hoje 
inibidos de fazer alguma coisa vão falar a equipe foi desmontada, o Delegado não está mais 
trabalhando com isso, provavelmente eles possam se encorajar e vir novamente a praticar 
todos esses crimes que a tantos anos vem ocorrendo.

Eu não vejo perspectivas boas para o Sistema Ferroviário, até porque não sei como está 
a avaliação econômico-financeira desse trem que provavelmente vai ser implementado de 
São Paulo a Rio, mas provavelmente se vierem as empresas de transporte aéreo e colocarem 
uma passagem a 50 reais, provavelmente vão entender que esse transporte de São Paulo e 
Rio não é mais economicamente viável como ocorreu com o VLT de Campinas e aí simples-
mente, se fizerem como ocorreu lá, vão abandonar. Em campinas simplesmente entenderam 
que não havia viabilidade econômica e abandonaram.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Como está a investigação?

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – De Campinas tem um Inquérito instaurado, 
o Ministério Público requisitou lá de Campinas a instauração de Inquérito, já está instau-
rado, na fase de produção de prova testemunhal, prova subjetiva e acho que lá está sendo 
apurado com muito rigor.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – No total quantos inquéritos existem?

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – Comigo lá em Piracicaba têm dois inquéri-
tos, que é um de Santa Bárbara, com relação ao que o Prefeito fez, e tem esse da Operação 
Fora dos Trilhos, que é até mais abrangente porque eu estou investigando até dentro desta 
atividade na ordem econômica. 

Agora, nós temos inquéritos em Minas Gerais, o importante é que desse meu trabalho, 
esse levantamento não visa só produzir prova nos crimes que ocorreram dentro da circuns-
crição Justiça Federal de Piracicaba, mas eu pretendo com todo esse levantamento desmem-
brar representações para o Ministério Púbico Federal e para Justiça Federal de outras locali-
dades aonde outros crimes ocorreram, até porque, eu posso até investigar, mas não seria a 
Justiça Federal de Piracicaba competente para apurar um furto que ocorreu na subseção de 
Sorocaba, ou de Bauru. 

Então, eu com o intuito de tentar inibir essa atividade eu vou desmembrar no final do 
meu inquérito policial expedientes para talvez a Procuradoria da República, Tribunal de 
Contas da União, Advocacia Geral da União, informando outras ocorrências que ocorreram e 
foram constatadas, até (ininteligível) uma proteção maior desse Patrimônio.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Eu queria saber se há alguma informação, se já con-
seguiu do prejuízo de tudo isso que causou à União, já tem um levantamento próximo?

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – Eu tive a oportunidade de ler um expediente 
do Doutor (ininteligível) é um Procurador da República de Minas Gerais, ele fala em alguns 
bilhões de reais que foram prejuízo e inclusive até, ele cita ter levantado essa hipótese de 
alguns grandes credores da Rede Ferroviária Federal que não foram cobrados ou executados 
cujas dividas somam algumas cifras superiores a bilhões de reais.

Eu tive a oportunidade de ler esse expediente do Procurador, e vi que as coisas também, 
porque se nós formos entender esse sistema criminoso, existem pessoas que furtam trilhos, 
outras que cortam vagões, outras que provavelmente tenham se beneficiado com vendas de 
imóveis da FEPASA que eram alguns milhares de imóveis que foram vendidos, alguns talvez 
se beneficiem com locações de imóveis que ainda são da União, da Rede Ferroviária Federal. 
Então, existem vários modus operandis ali, agora, com essa leitura que eu fiz do expediente 
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O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – Obrigado Excelência.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Muito obrigado Deputado Hamilton 
Pereira. Eu também por fim, Dr. Abelha, gostaria de agradecer. Me surpreendeu o trabalho 
do senhor, de sua equipe. Quando nos disseram que existia trabalho do Delegado Federal lá 
em Piracicaba eu não imaginei que fosse um trabalho desta proporção, acima de tudo, um 
trabalho de um dever legal, mas, sobretudo com certa carga de espírito público envolvido 
neste trabalho, porque nós aqui neste trabalho de quase três meses, nós ouvimos aqui prati-
camente todos os seguimentos, menos as concessionárias que serão ouvidas por fim.

É praticamente o mesmo caminho, os mesmos reclames, as mesmas denúncias tanto 
do Sindicato de Trabalhadores quanto da população, Prefeitos, comerciantes, enfim, as 
denúncias são neste caminho. Nós não ouvimos aqui, não é Deputado Hamilton, ninguém 
que pudesse dizer sequer uma linha dos depoimentos que pudessem enaltecer o trabalho 
das concessionárias, ao contrário, foram todos negativos e hoje o senhor expôs aqui com 
embasamentos legais, com provas, com consistência o que de fato nós estávamos apurando 
e imaginando.

Há, Dr. Abelha, indicativos de que há um loby que me parece em cima do, com interesse 
em desativar realmente de fato o Transporte Ferroviário como um todo. Até nós temos aqui 
já, informações de que a própria ALL é proprietária de uma empresa logística que envolve 
quase 1500 caminhões de transporte rodoviário, sob pneus não é? Então veja que coinci-
dência ou que interessante, até porque em uma cidade da Alta Paulista, o Prefeito, como é 
o nome do Prefeito, Mauro? Prefeito Osmar Pinato de Junqueirópolis expôs aqui que o frete 
do Transporte Ferroviário estava mais custoso que o frete do Transporte Rodoviário.

Então há indicativos de um grande loby para que realmente o Transporte Ferroviário 
suma do nosso país, não é? Para que estas outras empresas, principalmente automobilística, 
petróleo e autopeças possam lucrar cada vez mais.

Então eu imagino Dr. Abelha, que esta CPI deseja ser uma grande parceira do trabalho 
realizado por vocês. A idéia nossa é claro, é que nós possamos definitivamente dar uma res-
posta para a população do que está acontecendo, destes atos criminosos e eventualmente 
uma ação política desta CPI para que nós possamos em um trabalho muito árduo resgatar 
aos poucos o Transporte Ferroviário e varrer definitivamente estas empresas que estão suca-
teando o nosso Patrimônio e acabando com o Transporte Ferroviário.

Então, nós agradecemos muito a sua presença, a CPI deseja esta parceria com o trabalho 
da Polícia Federal com um único objetivo de nós também apurarmos estes desmanches e 
também outro caminho que é paralelamente buscar uma alternativa para que este Trans-
porte volte a funcionar. Sabemos que é difícil, mas que possa haver uma mobilização neste 
sentido.

Eu tenho algumas perguntas, porque houve quem veio aqui depor dizendo que esta 
venda desta sucata, essa venda deste Patrimônio, muito embora não seja sucata como o 
senhor já expôs aqui, estaria previsto no contrato de concessão, tendo em vista que isto 
seria posteriormente reposto pela concessionária. Qual é a opinião do senhor? Evidente 
que eu não gostaria que isso atrapalhasse a investigação e nem que o senhor colocasse 
aqui informações que lá na frente pudesse servir de subsídio para que eles pudessem, não, 
eu quero, eles vão dizer que lá frente, eles venderam porque vão substituir, daqui a pouco 
aparecem aí coisas, qual é a opinião do senhor sobre isso, vende, pode vender, não pode, 
vão vender, está sucateado, o senhor expôs aqui que realmente não está porque são novos, 
mas o contrato prevê a possibilidade deles reporem o material rodante tendo em vista esta 
modernização, etc. Qual a opinião do senhor sobre isso?

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – É uma questão que a primeiro momento 
parece, apresenta certa dificuldade no entendimento, mas pelo que eu, por isso que venho 
agindo com todo cuidado para que isto fique muito bem esclarecido. Eu gostaria de agrade-
cer o nobre Deputado pelas colocações, eu fico até meio chateado por não ter, eu tenho um 
vasto material, mas eu não tive a oportunidade, condições de apresentar, mas eu vou tentar 
da próxima vez preparar o material para que possa instruir aqui a CPI o procedimento que 
Vs. Exas. estão adotando.

Esta questão é muito importante porque todo aquele bem que é destinado à execução 
deste Serviço Público, ainda que haja um encerramento do contrato por alguma cláusula 
resolutiva, pelo próprio término do prazo do contrato, esses bens são, como se diz, eles tem 
que voltar ao patrimônio da concedente porque, para que não haja descontinuidade do Ser-
viço Público.

Então, ainda até que seja um bem que tenha sido aplicado pela própria concessionária, 
esse bem se reverterá, reversíveis, desculpe, agora me lembrei, são bens reversíveis, eles 
tem que retornar ao Patrimônio da cedente para que não haja descontinuidade do Serviço 
Público e no caso aí poderá haver indenização da concessionária em face dos custos que ela 
teve.

Mas o caso aí, o que acontece? Muitos dos materiais que nós apreendemos não foram 
materiais que foram substituídos, é isso que nós precisamos entender. O contrato fala, 
embora exista a Legislação que trata dessa matéria, que defina os procedimentos e os 
requisitos do contrato de concessão, então não é um ato assim totalmente deliberativo das 
partes e o fazem como bem entendem. Não! Existem as previsões legais que tem que ser 
inseridas nestes contratos, são questões obrigatórias.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Inclusive autorização da ANTT que 
não concedeu nenhuma, não é?

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – Então, primeiro de tudo o que acontece, tem 
que haver um inventário atualizado. Então, se a concessionária pretende devolver aquele 
bem porque é um bem inservível para o serviço público, isso é permitido a ela e daí o que 
acontece? Existe um grupo de trabalho que se chama GTAREN da Rede Ferroviária Federal 
que vai recepcionar este bem e depois vai tomar as medidas necessárias para promover se 
for o caso, um leilão para que este bem também não fique ali garageado em algum local e 
venha a se deteriorar cada vez mais.

Agora, isso tem que haver um controle das fichas técnicas do vagão, um controle de 
inventário. Agora digamos uma hipótese de que exista uma roda em um truck que precisa 
ser substituída, então o que acontece? Se a concessionária pega uma roda que é um patri-
mônio público, que é um bem da Rede Ferroviária Federal e faz a substituição, aquela roda 
que sobrou continua sendo um bem público.

Agora, se a concessionária compra (ininteligível) com os seus recursos, ela compra uma 
roda nova e substitui o que acontece? Ela pode no final do contrato amortizar isso daí. 
Agora, para ela poder vender aquela roda ela teria que ter uma autorização também. Mas 
o que acontece? O material que nós pegamos não foi substituído, não houve o ato de subs-
tituição, nem o ato como substituição no termo jurídico, vamos dizer assim, no termo físico, 
como também não houve o fato jurídico.

O fato jurídico seria o que? A concessionária com os seus próprios recursos comprar 
aquele equipamento e fazer a substituição, aí nós podemos dizer que houve um fato jurí-
dico. Agora, se você pega um bem que é um Patrimônio da União, que é um bem próprio 
da União e substitui outro bem próprio da União, não há que se falar que aquele bem, que 

Em uma das usinas siderúrgica que nós tivemos que mandar que fosse desmontado uma 
pilha de entulho de sucata mista porque eles estavam praticamente escondidos os materiais 
ferroviários, nós achamos aqueles mesmos materiais que foram cortados na Estação de 
Itirapina pelos funcionários do ferro velho e pela concessionária, o mesmo tipo de material 
com o mesmo tipo de corte foi encontrado nessa grande usina siderúrgica, e aí nós sabía-
mos que houve a venda direta desse material que foi objeto de dano intencional, objeto de 
peculato e desvio e esses materiais foram vendidos diretamente para a usina sem o proces-
so licitatório.

Isso é um dos modus operandis, existem vários tipos de modus operandis, nós vimos, por 
exemplo, um motor de tração no ferro velho, é um motor que não foi aberto, então, como 
você vai avaliar que este motor é um motor inservível, é uma sucata se você não abrir o 
motor para fazer uma avaliação, isso o perito constatou. 

E os cabos que estão ligados a este motor de tração, eles não foram retirados com equi-
pamentos adequados, eles foram cortados, então, a gente entende em uma visão, eu não 
sou perito e não sou eu também que vou avaliar, o laudo já está vindo, mas ali fica claro até 
para um leigo que ali foi objeto mesmo, foi arrancado da estrutura da automotiva e as has-
tes que mantém esse motor de tração no truck, elas também foram cortadas com o maça-
rico, isso foi filmado com detalhes e fotografado e examinado pelo Perito, então, o motor 
de tração foi arrancado do truck por meio de cortes com maçarico, e os cabos não foram 
retirados, foram cortados, e isso foi no ferro velho, então aí não há o que se falar se houve 
avaliação e se esse material é sucata.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Presidente, satisfeito.
O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Só para consultar a CPI, há um vídeo 

que o pessoal da técnica me passou, só conseguem abrir um vídeo que é o ultimo vídeo, 
ultimo DVD de vocês, então não sei se convém nós já assistiremos esse DVD e em seguida o 
senhor encerraria o depoimento.  Então acho que é oportuno até, nós poderemos baseado 
nesse vídeo nascer alguma outra dúvida, então seria uma boa sugestão nós assistirmos esse 
vídeo e depois encerrarmos aqui com o Dr. Abelha. O pessoal da Técnica está à disposição 
para passar o vídeo.

(Exibição do Vídeo)

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – Existem mais vídeos, mas até para confirmar 
com a Assessoria, existem mais vídeos? É só um vídeo que conseguiu abrir, não é isso? Só 
esse último vídeo? Há mais vídeos em possibilidade de? Não? Então lamentavelmente. A 
Assessoria. Iperó? Itirapina, vídeo de Itirapina? Não conseguiu abrir? Lamentável. 

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – lamentável porque é um material formidá-
vel.

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – Mas eu acho que em uma hora oportuna 
nós poderemos fazer uma visita lá à Delegacia e aos lugares. Dou a palavra ao nobre Depu-
tado Hamilton Pereira. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Bom, eu acho que dos depoimentos que nós já colhe-
mos nesta CPI este é o mais completo e mais contundente. Eu gostaria de parabenizar o Dr. 
Carlos e toda a sua equipe, um trabalho extraordinário. Quer dizer, na realidade é aquilo 
que nós perseguimos enquanto CPI, tentar juntar todas estas informações com toda esta 
riqueza de detalhes que nos foi passado aqui hoje para darmos depois um encaminhamento 
para tudo aquilo que a gente conseguiu reunir que tipifica crime contra o Patrimônio Públi-
co da União, enfim.

E nós comentávamos um pouco antes do começo da sessão propriamente dita da neces-
sidade de nós sairmos a campo, visitarmos, fazermos algumas diligências pelo interior do 
Estado. O senhor citou inclusive algumas localidades, Campinas, Mairinque, Sorocaba, eu 
sou Sorocabano e eu gostaria que nós tivéssemos acesso a uma relação se o senhor pudes-
se elaborar esta relação para a CPI dessas localidades onde há estes indícios todos, estas 
provas todas, que pudesse orientar até estas nossas diligências.

O senhor inclusive em uma altura do seu depoimento faz um juízo de valores que de 
resto é o juízo de valores que este Deputado tem do fim do transporte de passageiros. Aliás, 
é uma vontade que nós temos aqui entre nós membros desta CPI, temos expressado um 
sentido de que o ideal seria que nós tivéssemos a volta do transporte de passageiros, exis-
tem movimentos esporádicos assim, lá em Sorocaba, por exemplo, existe um movimento da 
Sociedade Civil Organizada pela volta do trem de passageiros, como de resto eu acho que 
existe isso por todo o Estado de São Paulo.

Alguns depoentes que já estiveram aqui nesta CPI inclusive, já disseram que nas suas 
respectivas regiões também há esta mesma movimentação e eu acho que o senhor está 
correto neste raciocínio de que se nós tivéssemos o transporte de passageiros, nós teríamos 
a Sociedade Civil participando e co-agindo na nesta fiscalização daquilo que é Patrimônio 
Público.

Então eu gostaria de agradecê-lo pela presença, parabenizá-lo e à sua equipe pelo 
levantamento do material que é um material extraordinário para o nosso trabalho aqui, 
dizer, aliás, fazer uma pergunta inclusive, esta operação tem alguma denominação?

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – É Fora dos Trilhos. (Risos).

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Fora dos Trilhos?Interessante. O senhor reuniu um 
material muito importante que subsidiaria esta CPI aqui com detalhes que seriam funda-
mentais para o nosso trabalho. Presidente, nobre Deputado Mauro Bragato, para a gente 
depois na realização do nosso relatório nós podermos juntar este material todo. Eu acho 
que dos depoentes todos que já estiveram aqui o senhor trouxe material muito ilustrativo 
desta dilapidação do Patrimônio Público e o que é pior, da não fiscalização. Da omissão do 
Poder Público em fiscalizar, em autuar este que é um crime contra a Economia, um crime 
contra o Patrimônio da União e do povo de São Paulo.

Porque nós aqui no Estado de São Paulo também vimos a tanto tempo denunciando o 
desmonte da Ferrovia e ao mesmo tempo cobrando a reativação da Ferrovia como uma 
modalidade de transporte muito mais barato, muito mais vantajoso para o Estado de São 
Paulo, a União, enfim, e não é por outra razão que os países todos da Europa investem no 
Transporte Ferroviário e tem-no como um dos transportes mais vantajosos para os interes-
ses do Estado propriamente dito.

Eu solicitaria então, se for possível, eu vi ali no filme a própria reportagem da televisão 
folheando um relatório, um material que se fosse possível chegar para nós e a relação 
destas localidades onde foram encontrados indícios. Eu sei que Sorocaba, por exemplo, nós 
temos barracões de oficinas lá totalmente desativados e com muito material importante e 
de valor inclusive. Nós gostaríamos aqui de ter acesso a esta relação para até poder orientar 
aqui as nossas diligências. É isso. Muito obrigado Dr. Carlos.
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que é um reperfilamento da roda que é submetida ao tipo do torno, ele abaixa a bandagem, 
mas ele cria um novo friso. É o friso que impede que a composição saia dos trilhos.

Então, isso com o tempo eu fui adquirindo, então Vs. Exas. como são super atarefados e 
tem a grande dificuldade que vocês têm, o meu trabalho sem dúvida nenhuma servirá, até 
o meu relatório como um instrumento didático para CPI, para Tribunal de Contas da União, 
para todo mundo.

Esses leilões fajutos que foram feitos e até não gostaria de agir com emoção aqui, mas 
um laudo que não se aplica nenhum valor, há uma fórmula matemática e depois se dá um 
valor qualquer ali, um valor de cinco mil reais você não paga talvez nem uma roda nova 
hoje e venderam, para se ter uma idéia atermos de comparação de valores, tem um docu-
mento nos autos elaborado pela própria concessionária que um truck usado é avaliado em 
termos de 45 mil reais há alguns anos.

Um truck somente 45 mil reais, como você vende um vagão inteiro por cinco mil reais? 
Agora tem envolvimento de quem? Essa Administração Geral do Rio de Janeiro, da Rede 
Ferroviária. Tem que ser regularizada pela Controladoria Geral da União, a Controladoria 
Geral da União tem que ser convocada para apurar a responsabilidade funcional do que 
está sendo feito por esta Administração Geral do Rio de Janeiro.

A sorte deles é que eu talvez não vá ter tempo para fazer isto, porque eles vão sentir o 
braço forte da Polícia Federal se eu tiver que continuar neste caso, talvez algo aconteça que 
eu não possa dar continuidade, mas tem que haver uma investigação nesta Administração 
Geral da Rede Ferroviária Federal também, porque nada estaria acontecendo se houvesse 
uma fiscalização também da Rede Ferroviária Federal, seja ela em fase de liquidação, seja 
na fase de inventariança. Nada melhor do que, só para V. Exa. entender, como você vai tirar 
um cabo de uma subestação que está sujeito à tração. Um cabo de uma torre, eu sou Téc-
nico em Eletrotécnica antes de entrar na Polícia, quando novinho, eu me formei em Técnico 
de Eletrotécnica, então eu trabalhei na CESP, estive em usinas hidroelétricas, tal, esses cabos 
são submetidos a uma forte tração, como alguém como nós vai subir em uma torre daquela 
e tirar um cabo de uma linha de transmissão de 88kv.

Como que eu ou qualquer outra pessoa leiga vai tirar um motor, porque no caso de 
Bauru as locomotivas que estão garageadas em uma oficina, uma em seqüência à outra, o 
que acontece? Aqui, esta primeira eles tiram a chaparia, cortam os trucks tudo com maçari-
co e tira o motor de tração e o truck também. Isso é feito por baixo, mas é tirado, essa cena 
que nós observamos que tem as fotos aqui foram tiradas por pessoas especializadas que 
tem conhecimento, porque você tirar um motor de tração de um truck, primeiro por causa 
do peso dele que é em toneladas. Você não teria condições de fazer isso aí.

Então tudo o que está sendo feito é por pessoas especializadas que entendem do assun-
to, agora nada deste crime estaria ocorrendo se também a Administração da Rede Ferrovi-
ária Federal agisse como deveria agir e isso não está ocorrendo. Como também não está 
ocorrendo com a ANTT e para finalizar, para não ser cansativo eu estive em contato com 
uma das altas autoridades do DENIT no dia de ontem que me falou que depois deste traba-
lho que a gente vem desenvolvendo e também da CPI, praticamente foi erradicado este tipo 
de ocorrência, furto a este patrimônio.

Quer dizer, nós estamos intimidando os bandidos, agora isso não pode parar, porque se 
parar vai retornar e daqui alguns anos nós não teremos mais material ferroviário e mos-
trando que tem condições de ser feito. Se eu, o Vitor e o Rondon que são dois ferroviários, 
pessoas que fazem o seu serviço com amor também apesar de toda pressão que sofreram, 
nós somos três e nós fizemos estrago.

Então não tem ninguém poderoso economicamente que vai me intimidar, pode ser maior 
indústria siderúrgica do mundo, pode ser quem quer que seja não vai me intimidar porque 
aqui poder econômico não vai ter influência como também na CPI não vai. Então nós pre-
cisamos entender que, ah você está mexendo com gente grande, eu não estou mexendo 
com dono de padaria, mas ele não vai ter influência no meu trabalho porque ele tem poder 
econômico. Aqui ele não vai ter, não é? Nós precisamos de gente que tenha determinação e 
coragem para tomar atitude e fazer a diferença. Nós três fizemos a diferença como Vs. Exas. 
estão fazendo.

Então não é nenhum pouco difícil, só precisamos de pessoas sérias, pessoas com valores 
que atuem com ética, aí não tem bandido bom aqui. Não tem bandido poderoso. Posso dar 
10 milhões para fazer algo de mal para você, então venha e que faça. Não precisa muito 
neste país para a gente mudar, nós três aqui prova disso o que nós estamos fazendo. E o 
que nós conseguimos, o resultado do nosso trabalho foi o que? Praticamente ninguém mais 
hoje quer comprar trilho, ninguém mais quer comprar longarina, roda, ninguém quer saber 
de comprar mais nada, está todo mundo assustado.

Ora, se nós três pudemos fazer isso, produzir este resultado, porque não reforçar este 
trabalho?

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Doutor, o senhor disse que provavel-
mente não terminaria o trabalho, isto se daria por conta do prazo legal, algum inquérito que 
termina ou por algum outro motivo?

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – Não porque eu estou, eu tenho também que 
apresentar uma dissertação e não sei se terei  que me afastar um pouco do Serviço, mas é 
vista, porque eu estudo na área de Direito Econômico e então eu tenho que apresentar uma 
dissertação que inclusive eu vou citar como exemplo isto que está acontecendo que não é 
difícil nós fazermos o nosso trabalho, só procurar

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Provavelmente entraria outro Dele-
gado da Polícia Federal que daria continuidade?

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – Eu quero ver se concluo, eu quero concluir 
até para instruir Vs. Exas., eu quero tentar transmitir, porque eu vou fazer um relatório que 
vai ter índices, que vai falar sobre Ordem Econômica, que vai falar sobre os modus operan-
dis, que vai falar sobre pessoas envolvidas.

É lógico que eu não vou conseguir levantar todo mundo porque é tanta gente cometen-
do crimes contra a Rede Ferroviária, é tanta gente que fica até difícil nós três conseguirmos 
ir a campo, ouvir pessoas, realizar diligência porque é tanta gente envolvida, tanta coisa 
errada, mas eu vou tentar o máximo que eu puder, vou instruir a CPI e vou depois desmem-
brar para que outros órgãos atuem

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Acho até oportuna a nossa CPI tam-
bém enviar alguns documentos que nós colhemos aqui para que o senhor também se sirva 
de mais informações que nós colhemos aqui nos nossos trabalhos.

O SR. – Doutor, eu gostaria que o senhor comunicasse a extensão do ramal de Itaú de 
Minas, eu fiz um relatório em 2006, 30 km furtados, hoje só tem 100 km.

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – É o caso do ramal de Ribeirão Preto/Itaú de 
Minas, o tempo que está passando o Dr. Rondon já fez, o Vitor também e o que eles obser-
varam com este vôo que nós fizemos de helicóptero é que o tempo vai passando e mais 

aquela roda que foi retirada e substituída é da concessionária. Porque ela é um Patrimônio 
da União, é um bem próprio da União e foi substituída por outro bem próprio da União.

Então não houve fato jurídico, houve uma pura substituição, não houve fato jurídico que 
há não bem definido a cláusula dizendo sobre isso daí. O que a cláusula fala é que aqueles 
bens que forem sucateados desta substituição eles podem ser vendidos até porque, vamos 
dizer uma chaparia, uma (ininteligível), algum outro material assim que não interesse 
mesmo para a União, podemos falar que o destino seria dado pela concessionária, mas 
desde que também comunicado e autorizado.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Pela ordem, Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Pela ordem Deputado Hamilton 
Pereira.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Em uma oportunidade nós tivemos aqui um depoente, 
era um representante da ALL e quando indagado sobre este material e até já havíamos 
recebido a denúncia de que trechos de trilhos, inclusive, estavam sendo retirados e vendidos 
como sucata e ele argumentou exatamente isso, mas nós estamos modernizando a Ferrovia, 
nós estamos trocando todo o material antigo e este material inservível está sendo vendido 
realmente. O Senhor se recorda disto, Presidente?

Quer dizer, o Dr. Carlos Abelha hoje desmascara este argumento que foi explanado aqui, 
foi exibido aqui pelo Representante da ALL. Quer dizer, nós verificamos hoje no depoimen-
to do Dr. Carlos e nas investigações que ele conduziu que materiais plenamente servíveis, 
até porque todo material pode ser retificado, pode ser reaproveitado, ele pode ser, eu sou 
torneiro mecânico e trabalhei muito tempo na indústria e nós fazíamos manutenção para 
recuperarmos mancais, eixos, enfim hoje o Dr. Abelha acabou por jogar, desmistificar aquele 
argumento.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Se eu não me engano, Deputado 
Hamilton, o representante da ANTT que estava aqui na ocasião, o senhor se lembra disso? 
Em uma situação muito diferente do que nós estamos ouvindo hoje aqui da Polícia Federal, 
porque o que ele expôs para nós aqui foi uma situação mais confortável de que a ANTT, 
aliás, não expôs o que hoje a Polícia Federal expôs. Expôs uma situação de que havia mul-
tas, alguns Termos de Conduta em andamento, tal, mas não expôs com esta veemência e 
com esta gravidade que de fato vem acontecendo. Foi o Representante da ANTT, o Repre-
sentante da Agência Nacional de Transporte Terrestre que expôs esta

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – Se V. Exa. me permitir que eu dê só mais 
alguns exemplos, só para entender bem o que está acontecendo. Pegar um vagão, tirar 
a chaparia dele e cortar, tudo bem, digamos que a chaparia é substituível como eu vi em 
reformas, isto facilmente é substituível até aí tudo bem. Mas a longarina, cortar em vários 
pedaços, que substituição? Que reforma é essa? É destruição. Tirar um truck inteiro em per-
feito estado de conservação, que substituição? Que fato jurídico previsto em contrato está 
sendo praticado? Nenhum!

Eu ouvi um ex-engenheiro da ALL no caso do Batovi, do ramal, ele falou, ah, eu tirei 
alguns trilhos para substituir em uma curva. Falei qual a distância da curva? Ah, algumas 
centenas de metros, uns 200 metros, talvez até menos que isso. Aí eu fiz questão de ir ao 
ramal e falei deixa eu ver se ele tirou 200 metros de trilho para fazer a substituição lá. Tem 
alguns quilômetros de trilhos retirados e não é só trilho. Dormente, placa de apoio, a brita 
que é o lastro, quer dizer, não tiraram o trilho, tiraram a via férrea, a via permanente. Ali 
ficou terra, ficou estrada.

Então, isso é substituir? Motores de tração e motores elétricos ou motores a diesel mon-
tados, simplesmente com seus cabos cortados e as suas plataformas, as suas haste de fixa-
ção no truck cortada com maçarico. Que substituição é essa aí? Carros de aço inox cortados 
com machado, tem várias, infelizmente as fotos, Vs. Exas. iriam ficar impressionadas, que 
substituição é essa aí?

Cortes de torres de linha de transmissão, postes de comunicação que não são nem obje-
to de concessão. Então é destruição para que estes danos intencionais e irreparáveis que 
foram causados e foram causados muitas das vezes com intuito de obter vantagem ilícita 
em detrimento do Tesouro Nacional. Em detrimento do dinheiro que é nosso, porque esse 
dinheiro que é investido pelo Estado na execução, no serviço público é um dinheiro prove-
niente de recursos de tributos. Eu trabalhei muito tempo em área previdenciária e tributária 
e eu sei disso.

E eu gostaria de destacar aqui até um importante papel que a Polícia Federal tem dentro 
da área econômica, nos temos um relevante papel dentro da livre  iniciativa, porque quando 
nós combatemos o contrabandista, o sonegador, nós estamos tentando promover um Mer-
cado mais justo dentro da livre iniciativa, da livre concorrência.

Agora, tem todas estas questões de Direito Econômico que está na Constituição, eu 
entendo que esta livre iniciativa tem uma função social. A livre iniciativa tem uma função 
social. Você pode dispor do seu patrimônio? Pode! Mas ele tem, neste caso, que ter uma 
função social. Então você pega uma concessão só para você ter lucro, você só mantém 
ramais que são economicamente viáveis, as concessionárias, nenhuma que participou do 
processo licitatório na época da concessão demonstrou interesse em manter o sistema elé-
trico que é um sistema que funciona no mundo inteiro, que funciona no Metro e funciona 
na CPTM.

Agora, você quer erradicar o sistema elétrico que eu já falei anteriormente? Quero até 
chamar a atenção de V. Exas. vamos erradicar, mas vamos fazer um levantamento, a gente 
tem 210 locomotivas elétricas, vamos submetê-las a um leilão, porque o que nós vimos, elas 
estão totalmente, as poucas que existem estão totalmente destruídas. Tudo indica, até para 
não ser mais contundente que sem dúvida nenhuma houve omissão dos agentes fiscaliza-
dores, tanto do contrato como da Agência Reguladora.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – O senhor, já no inquérito já ouviu os 
Representantes da ANTT, Dr. Abelha?

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – Não, é que a dificuldade é que esse é um 
caso tão complexo de grandes dimensões que eu estou produzindo provas para apurar os 
crimes que estão dentro da minha área de atuação e os demais eu estou fazendo um levan-
tamento para desmembrar expedientes para que sejam tomadas providências e o grande 
objetivo nosso aqui é além de produzir prova criminal com toda lisura, dentro dos princípios 
da legalidade, é também promover a intimidação para que esses criminosos parem de fazer 
o que estão fazendo. Eu não estou aqui imputando culpa a ninguém, mas tudo isso é ação 
de criminosos. Ninguém ali é santinho, dos que estão tendo este tipo de comportamento.

Então, se  você vir a foto do Mundica, ele tem uma altura dos trucks que foram colo-
cados uns sobre os outros, acho que é praticamente da altura desta parede. São grandes 
quantidades de trucks e a roda da bandagem em perfeito estado de conservação. Agora o 
que acontece? Hoje eu vejo uma roda eu sei se ela é de primeira, segunda ou terceira vida. 
Se ela teve um superaquecimento, se ela é inservível, se o friso dela é bom ou não. Mas 
quando eu cheguei na investigação eu sabia lá o que era friso? O que era uma bandagem, o 
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Assume a Presidência o Sr. Davi Zaia.

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Requerimento de autoria do nobre Deputado Vini-
cius Camarinha para que seja convidado o Dr. Nivaldo Germano, representante da Controla-
doria Geral da União, a fim de prestar informações e apresentar documentos sobre os bens 
móveis e imóveis pertencentes à União que compõem a malha ferroviária do Estado de São 
Paulo. Em discussão. (Pausa.) Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. 
Em votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento.

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu acho 
que houve um equívoco. Na verdade, esse requerimento é para convocar o Presidente da 
ALL. Então, eu gostaria que V. Exa. submetesse a esta CPI a convocação do... Ah! Tem um 
segundo? Ah! É da Controladoria? Ah! Está bom. Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Requerimento de autoria do nobre Deputado Vini-
cius Camarinha solicitando a convocação do Sr. Bernardo Hees, Presidente da ALL – América 
Latina Logística, para prestar informações sobre o objeto da presente CPI. Em discussão. 
(Pausa.) Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os Depu-
tados que forem favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado o requerimento.

Devolvo a Presidência ao nobre Deputado Vinicius Camarinha.

Assume a Presidência o Sr. Vinicius Camarinha.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Muito obrigado, nobre Deputado Davi 
Zaia.

Eu gostaria de dizer aos nossos Deputados que nós encerramos, então, este ano os nos-
sos da CPI. No entanto, eu queria alertá-los para a nossa agenda, Srs. Deputados, a partir de 
fevereiro, na segunda semana, a partir do dia 09, terça-feira, Davi Zaia, outros Deputados, 
Hamilton, os Deputados do PV, até gostaria que o Deputado passasse as informações, nós 
vamos ter, dia 09, terça-feira, Hamilton, nós vamos ter provavelmente a Controladoria Geral 
da União; e na quinta-feira, também às 11 horas, dia 11, na terça e na quinta, nós ouvire-
mos os ferros-velhos, aqueles que adquiririam aquela material rodante. Então é para alertar 
vossas excelências.

Depois do carnaval está previsto, terça-feira, dia 23, uma semana de diligências em 
alguns lugares. Em seguida, nós deveremos ouvir o Presidente da ALL, depois de feitas as 
diligências e nós termos ouvido todos os proprietários dos ferros-velhos.

Então, eu agradeço a todos os Deputados. Muitíssimo obrigado pelo apoio, pelo nosso 
trabalho. Encerramos o ano com um bom serviço, ouvindo pessoas importantes, esclare-
cendo um tema fundamental do nosso Estado de São Paulo, sobretudo no que diz respeito 
aos transportes. Então, agradeço a todos. Nós agradecemos a todos os Deputados: Davi, 
Hamilton. E, concluindo, Srs. Deputados, Reinaldo Alguz, agradecendo a presença de V. Exa., 
com um ano muito produtivo. Foi um ano em que nós tivemos a oportunidade de esclarecer 
fatos que nós ainda não tivemos a oportunidade, nem sequer pela imprensa, nem sequer 
por outros órgãos, de ter oportunidade de ter esclarecido à população. Nós entendemos que 
é um instrumento fundamental para, ao final, nós resgatarmos um transporte que está des-
montado, adormecido e esquecido pelo Estado e pelas instituições e pelo Governo. E a ideia 
nossa é que nós possamos, com toda modéstia, ao mínimo, mobilizar a nossa sociedade, as 
entidades, o Governo para que retome um importante transporte como esse.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o nobre 
Deputado Hamilton Pereira.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Apenas para concordar com V. Exa. e parabenizá-lo 
pela condução dos trabalhos.

Todos sabemos as dificuldades que nós temos aqui na Casa de instalar uma CPI para 
investigar qualquer assunto que seja relativo aqui às condições gerais do Estado de São 
Paulo. Entretanto, nós conseguimos aqui instalar uma CPI das mais importantes porque a 
ferrovia, todos sabemos também, é de suma importância para o desenvolvimento do Estado 
de São Paulo ao longo dos tempos e uma estrutura fundamental para o desenvolvimento de 
nosso Estado e que precisa, efetivamente, ser resgatada, reorganizada como um dos meios 
de transporte dos mais importantes. Então, concordar com V. Exa. de que os trabalhos real-
mente fluíram muito bem, felizmente para nós, neste ano de 2009.

E concordar também com os augúrios de que realmente nós iremos terminar esta CPI 
com muitas informações que irão corroborar para levarmos, inclusive, à esfera federal, soli-
citando a reestruturação da malha ferroviária do Estado de São Paulo.

Estão de parabéns todos os deputados que compõe esta Comissão Parlamentar de 
Inquérito.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Muito obrigado, Deputado Hamilton 
Pereira, que compareceu em todas as reuniões desta CPI. Aliás, todos os Deputados colabo-
raram. Nós tivemos, salvo engano, uma ou duas sessões em que não obtivemos quorum e, 
na sua grande maioria, a presença dos Deputados colaborando com os nossos trabalhos.

Quero agradecer a presença da nobre Deputada Célia Leão.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Muito obrigado, Deputada.
Pela ordem, tem a palavra a Deputada Célia Leão.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Só antes do encerramento desta última reunião do ano, 
Presidente e Deputado Vinicius Camarinha, justificar que eu não estive aqui desde o início 
da sessão porque eu estava, até neste exato momento, na Comissão de Direitos Humanos 
que hoje tinha um debate bastante importante e a aprovação de alguns requerimentos tam-
bém que precisava de número e eu estava lá. Então, primeiro, justificar a vossa excelência.

Depois, fazer coro com o que eu ouvi aqui, rapidamente, Deputado Hamilton Pereira A 
dificuldade de qualquer CPI, não é esta a primeira e certamente não será a última. Mas esta 
em particular, porque ela literalmente movimenta o Brasil, ou deveria movimentar o Brasil. 
Não só a CPI, mas a própria ferrovia que deixou há tantos anos de cumprir a sua tarefa que 
tão bem cumpria e hoje o Brasil clama a sua volta de forma absolutamente diferenciada do 
que a gente assiste e vive hoje.

Então, não me querendo me alongar, até porque a Casa, hoje, amanhã e depois, nós 
temos aí muitos trabalhos de Comissões, nas votações do Orçamento que chega no seu 
ponto máximo nessas próximas horas, mas parabenizar todos os Membros da CPI que, 
como V. Exa. mesmo disse, sempre estiveram presentes tentando dar a melhor contribuição 

trechos  vão sendo subtraídos e vão sendo de certa forma até havendo invasões de proprie-
tários de terras que margeiam esta via permanente.

Então se não for tomado uma atitude com certeza aquilo vai evaporar tudo também.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – O senhor disse que nas operações, 
em algumas das operações os senhores flagraram funcionários do ferro velho e funcionários 
de concessionária, qual é a concessionária, Doutor?

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – A América Latina Logística. Foi o Vitor, poli-
cial ferroviário.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Vocês acham que a América Latina 
Logística é realmente de fato a maior concessionária que realmente trabalha na nossa Rede, 
mas também é a maior concessionário que pratica o maior número de infrações. Pelo menos 
é o que a gente observa neste contexto. Existem as outras concessionárias, vocês também, 
porque nós temos as outras, são mais duas concessionárias que trabalham aqui no Estado 
de São Paulo.

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – Para V. Exa. entender, em 98 foi feita a 
concessão, houve a recomendação do BNDES para a privatização deste serviço público, o 
que acontece? A transferência desse serviço não foi apenas para uma concessionária que 
na época foi a FERROBAM, teve a FERRONORTE, a Novoeste, a Ferrovia Centro Atlântica, a 
MRS e no caso do Sul a Ferrovia Sul Atlântica que a ALL é a sucessora. 

E aí o que aconteceu? A América Latina foi tomando o Mercado, em 1996 em um contra-
to de aquisições de ações ela acabou incorporando a Brasil Ferrovias e a Ferrovia Novoeste 
então passou a deter praticamente quase toda a prestação de serviços, a execução de servi-
ços de Transporte Ferroviários de carga na Malha Paulista, salvo a Ferrovia Centro Atlântica 
que passou lá na parte do Norte do Estado até o Ramal de Minas que ainda está com outra 
concessionária, mas praticamente toda a Região Sul e parte da Região Sudeste está sob a 
concessão da América Logística Latina, inclusive o Mato Grosso também. Ela está se incor-
porando e todos estes processos. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – O senhor tem informações de ocor-
rência contra a MRS ou contra aquela outra empresa que é senão me engano a Atlântica, 
Ferrovia Centro Atlântica.

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – A Ferrovia Centro Atlântica detém a conces-
são deste ramal de Ribeirão Preto a Itaú de Minas.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Tem ocorrências contra ela também?

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – Ali houve praticamente grande subtração de 
material.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – A MRS também?

O SR. CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA – A MRS por enquanto nós não temos, não 
que venha a ter, mas ainda a gente não sabe de envolvimento dela, até por causa das difi-
culdades que a gente vem enfrentando, mas o quadro é praticamente este daí.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA - PSB – Bom, eu consulto algum Deputado 
se há algumas questões a serem realizadas, alguma pergunta a ser feita? Eu também, Dr. 
Abelha, eu me dou por satisfeito, meus questionamentos, reitero os nossos agradecimentos 
desta nossa CPI que tem este objetivo e quer muito poder trabalhar em parceria com as 
ações que já foram produzidas e que poderão ainda ser realizadas.

Eu consulto à Secretaria se há sobre a Mesa? Então eu agradeço a todos os Deputados, 
muito obrigado por mais um dia de trabalho da CPI informando que a próxima terça feira 
às 11 horas nós temos novos convidados. O professor especialista em Transporte Hidro, 
Sr. Humberto Rodrigues Bolgaz, Professor Universitário do Grupo UNIESP, Especialista em 
Transporte Hidroviário. E nada mais havendo a se tratar está encerrada esta sessão.

     *      *      *

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - SISTEMA FERROVIÁRIO
(Transcrição realizada pela empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. )

15/12/2009

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Havendo número regimental, declaro 
aberta a 14ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato n. 59, de 
2009, com a finalidade de apurar a atual situação do Sistema Ferroviário do Estado.

Registro com muito prazer a presença dos nobres Deputados Hamilton Pereira, Simão 
Pedro, Deputado Davi Zaia e o nosso Deputado Reinaldo Alguz.

Há sobre a Mesa, Srs. Deputados, alguns requerimentos a serem aprovados.
Requerimento de autoria do Deputado Mauro Bragato solicitando ao Procurador Chefe 

desta Casa de Leis a designação dos Procuradores José Roberto Caglia e Jorge Luiz Galli, 
para prestar auxílio integral na elaboração do Relatório desta CPI, com prejuízo de suas 
demais funções. Em discussão. (Pausa.) Não havendo oradores inscritos, em votação. Os Srs. 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.

Outro Requerimento, de autoria do nobre Deputado Mauro Bragato, solicitando a convo-
cação do Sr. Adonay Grassi, das Empresas FMR Ferros e Metais Retiro e FMR Manutenção e 
Recuperação Ferroviária S/A, com o objetivo de prestar informações sobre o sucateamento 
praticado em detrimento dos bens da extinta Rede Ferroviária Federal S/A, malha paulista e 
outros trechos concessionados. Em discussão. (Pausa.) Não havendo oradores inscritos, em 
votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado.

Outro requerimento, também de autoria do Deputado Mauro Bragato, solicitando a con-
vocação do Sr. Miguel Roberto Ruggiero, Chefe da Unidade Regional da URSAP, represen-
tando a Inventariança da extinta Rede Ferroviária S/A, com o objetivo de S/A, com o objeti-
vo de prestar informações sobre a dilapidação do patrimônio da malha ferroviária paulista. 
Em discussão. (Pausa.) Não havendo oradores inscritos, em votação. Os Srs. Deputados que 
forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Srs. Deputados, há requerimento de minha autoria, segundo o Regimento, eu quero pas-
sar a Presidência...

Só para seguir o Regimento, então, aprovado o último requerimento do nobre Deputado 
Mauro Bragato.

Então, eu passo a Presidência ao nobre Deputado Davi Zaia, para que submeta a esta 
CPI um requerimento de autoria deste Deputado.
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lhos antes eu indago a esta Mesa se há requerimentos a serem apreciados? Não havendo 
requerimentos nós iremos primeiramente convidar o senhor Miguel Roberto Ruggiero para 
que tome assento a Mesa de trabalho, agradecendo senhor Miguel pela presença do senhor. 
Sem dúvida nenhuma ira colaborar com os nossos trabalhos, esta CPI que tem a finalidade 
e o objetivo de apurar a atual situação do Sistema Ferroviário do Estado, de apurar desde 
o desmanche, desde a inoperância do sistema como transporte ferroviários, e nós entende-
mos que a presença do senhor será fundamental para que nós possamos esclarecer e sanar 
essas dúvidas. 

Nós temos que cumprir aqui senhor Miguel, o Regimento, e o senhor aqui foi aqui con-
vocado para estar aqui nesta CPI, portanto, senhor Miguel Roberto Ruggiero na qualidade 
de chefe da Unidade Regional e representante da inventariança da extinta Rede Ferroviária 
Federal S.A., o senhor foi convocado a comparecer a esta CPI constituída pelo Ato 59/2009 
Requerimento nº. 1505/2007, com a finalidade de investigar e apurar a atual situação do 
Sistema Ferroviário do Estado, e como testemunha com fundamento no Artigo 213 e 218 
ambos do Código de Processo Penal combinado com o parágrafo segundo, Artigo 13 da 
Constituição do Estado, e o Artigo 3º da Lei Estadual 11.124 de 10/04/2002, bem como 
demais normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à espécie, cumpre-nos 
adverti-lo que deve dizer a verdade, não poder fazer afirmações falsas, calar, ou negar a ver-
dade a respeito dos fatos de seu conhecimento, por incorrer no crime previsto no Artigo 4º, 
inciso II, da Lei Federal nº. 1579 de 18/03/1952. 

Senhor Miguel, só para cumprimento das formalidades eu farei algumas perguntas, o 
senhor por gentileza, nome completo?

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – Miguel Roberto Ruggiero. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB - Idade?

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – 65 anos.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB - Estado civil?

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – Casado.

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB - Profissão?

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – Administrador de empresa e bacharel em Direito. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB - Local de trabalho?

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – Extinta Rede Ferroviária Federal, São Paulo, Capital. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB - O cargo?

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – Chefe do escritório da Unidade de São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB - Tem grau de parentesco com alguma 
das partes com relação à investigação?

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – Não. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB - Alguma relação com quaisquer das 
partes?

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – Também não. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB - Por gentileza senhor Miguel Roberto 
Ruggiero, se o senhor puder ler isso a nossa tribuna. 

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – Termo de Compromisso do Depoente. Sobre minha 
palavra de honra prometo dizer a verdade do que souber, e que me for perguntado, relacio-
nado a investigação a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB - Portanto, senhor Miguel agradece-
mos, os nossos cumprimentos regimentais. 

E nós agora iniciando os nossos trabalhos, já esclarecendo que nós ouvimos aqui nesta 
CPI diversas autoridades, diversos segmentos, desde o nosso secretário de Estado, desde 
sindicatos, trabalhadores, denúncias que chegaram a esta CPI, e agora nós entendemos 
fundamental que o senhor pudesse nos ajudar esclarecer algumas dúvidas que existem a 
respeito dessa nossa investigação, no que diz respeito as ferrovias. 

Portanto, indago aos senhores deputados se há alguma dúvida a ser questionado ao 
nosso convocado senhor Miguel Roberto Ruggiero. 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Pela ordem Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem o nobre deputado Edson 
Giriboni. 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Esta CPI ouviu anteriormente a doutora Evangelina que 
é a gerente aqui no Estado de São Paulo pelo Serviço de Patrimônio da União, e uma das 
expectativas desta CPI é no sentido de que sejam agilizadas as providências para cessão 
aos municípios, as prefeituras daqueles imóveis, terrenos, estações que não pertencendo as 
prefeituras e a União não tendo controle para fiscalizar vem se deteriorando ao longo do 
tempo. E a doutora Evangelina se comprometeu nesta CPI de agilizar essas providências a 
cessão desses imóveis às prefeituras. 

Acho que o doutor Miguel Roberto Ruggiero poderia completar essas informações, dizer 
das providências, como que estão hoje essas ações no sentido de agilizar, como o relaciona-
mento entre a sua atividade aqui enquanto representante da União e a SPU no sentido que 
a gente possa realmente atingir um dos objetivos dessa CPI que é realmente a questão do 
patrimônio ferroviário no Estado de São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Até pela oportunidade deputado 
Edson Giriboni solicitar ao senhor Miguel Roberto Ruggiero o que pode ser feito, que o 
senhor entende que deveria ser feito até dentro da sua atividade na extinta Rede, o que o 
senhor acha que deveria ser feito, o que se pode ser feito, qual a visão que o senhor tem 
para que possamos na verdade garantir, dar uma resposta, e efetivamente poder voltarmos 
no mínimo a ter uma preservação do patrimônio ferroviário. Na verdade que V.Exa. pudesse 
nesse início expor qual é o seu sentimento, a tua visão pela experiência própria que tem em 
relação ao transporte ferroviário. 

possível, mas, particularmente, a V. Exa. que, como jovem parlamentar que é, presidiu com 
seriedade, com competência, com tranquilidade. E faremos isso certamente no começo do 
ano que vem com os requerimentos que foram aprovados hoje e com pessoas importantes 
também para debater o assunto.

Então, do mais, só agradecer a possibilidade de ser Membro e fazer parte pelo meu parti-
do, pelo PSDB, desta CPI.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Muito obrigado, Deputada Célia Leão, 
pelo apoio, pelo comparecimento e por nos ajudar a realizar este trabalho. Sem vocês, sem 
dúvida nenhuma, nós não conseguiríamos o êxito e avançar ainda mais nos nossos traba-
lhos.

O SR. REINALDO ALGUZ – PV – Pela ordem, senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o nobre 

Deputado Reinaldo Alguz.

O SR. REINALDO ALGUZ – PV – Eu queria também endossar as palavras dos meus Pares 
que me antecederam e colocar um posicionamento da importância desta CPI em se tratan-
do de um país continental, como é o nosso. É inadmissível que a malha ferroviária esteja 
nessa situação. O transporte, os custos operacionais, os custos de rodovias que se danificam 
pelo transporte ao longo das nossas rodovias com caminhões, o modelo estratégico do 
nosso país. Esta CPI pode, sim, estar mudando completamente toda essa estrutura.

Não só isso, como também, Presidente, os portos intermodais que existem no oeste do 
Estado de São Paulo, e aí eu quero colocar o porto intermodal de Panorama, de Presidente 
Epitácio, toda estrutura montada. Isso aqui vai fazer com que desencadeie um desenvol-
vimento como nunca visto, podendo fazer até uma interligação com o Mercosul. E essas 
ferrovias e esta CPI é fundamental para esse desenvolvimento.

Mais uma vez parabenizando, parabenizando também pela aprovação das pessoas que 
aqui vão ser citadas e que esta CPI possa, no ano que vem, trazer muitos frutos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Obrigado, Deputado Reinaldo Alguz.

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o nobre 
Deputado Davi Zaia.

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Registrar também a satisfação de poder ter participado aqui 
desta CPI.

A condução de V. Exa. sempre muito serena, mas muito firme.
Registrar que pudemos aqui ouvir os diversos segmentos da sociedade paulista, o que 

é importante. Ouvimos aqui trabalhadores, Prefeitos, empresários; ouvimos os órgãos que 
representam o Estado e que têm responsabilidade direta sobre o setor, fiscalizando. E, com 
certeza, com esses requerimentos que aprovamos hoje e ouvindo essas pessoas nós vamos 
poder produzir um relatório que vai apontar a importância da ferrovia e os caminhos para 
que a gente volte a ter esse importante meio de transporte como uma alternativa aqui no 
nosso Estado.

Então, parabenizar a todos os Deputados que têm contribuído e fazer coro aqui com o 
desejo de que possamos, no próximo ano, continuar os trabalhos que temos feito.

E agradecer, mais uma vez, a oportunidade de ter participado, sob a Presidência de V. 
Exa., desta CPI.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Muito obrigado, Deputado Davi Zaia.
Eu queria ressaltar, Deputada Célia Leão, que nós vamos ter uma agenda muito pro-

dutiva a partir de fevereiro. Nós vamos ter, a partir da segunda semana, nós ouviremos a 
Controladoria Geral da União, dia 09; e dia 11, nós ouviremos os proprietários dos ferros-
velhos que adquiriram o material rodante das ferrovias. Depois nós vamos entrar na semana 
do carnaval e, no dia 23, passado o carnaval, nós vamos ter algumas diligências em alguns 
lugares que nós acharmos convenientes e oportunos. E, em seguida, está convocado o Presi-
dente da ALL para prestar informações sobre o resultado de todo o nosso trabalho.

Então, queria atentar aos nossos Deputados, a todas as nossas bancadas, tanto do PT, do 
PPS, do PV, do PSDB, para a gente finalizar os nossos trabalhos com êxito, a partir do ano 
que vem.

Eu agradeço muito a presença de todos, dos nobres Deputados de todas as bancadas.
E, nada mais havendo a se tratar, nós encerramos os nossos trabalhos. Muito obrigado.

     *      *      *

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - SISTEMA FERROVIÁRIO 
(Transcrição realizada pela empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. )

09/02/2010

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB - Havendo número regimental declaro 
aberta a 15ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato 59/2009 
com a finalidade de apurar a atual situação do sistema ferroviário do Estado. 

Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados Edson Giriboni, deputado 
Davi Zaia, deputado José Bruno e deputado Hamilton Pereira. Agradeço muito a presença 
dos senhores deputados para continuidade dos nossos trabalhos. 

Solicito à secretaria que faça a leitura da ata da reunião anterior. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Pela ordem Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB - Pela ordem deputado Hamilton 
Pereira. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Solicitar a dispensa da leitura da ata para irmos direto 
ao assunto que nos traz aqui. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB - É regimental. Está dispensa a leitura 
da ata. 

Senhores deputados informamos a presença nesta CPI, e já agradecendo, a presença 
do senhor Nivaldo Germano representante da Controladoria Geral da União, e do senhor 
Miguel Roberto Ruggiero, chefe da Unidade Regional da URSP, representando a inventa-
riança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. Portanto, para dar início aos nossos traba-
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As vezes as pessoas vão até a SPU, a SPU faz  a parte burocrática, mas isso demora 
muito, as vezes até porque precisa ser realizado toda essa burocracia que o senhor acabou 
de dizer, de passar essa inventariança a SPU, agilizar. Então eu queria saber primeiro do 
senhor, se o senhor acha que foi benéfica essa concessão a iniciativa privada? Está no cami-
nho, há uma vontade realmente das concessionárias? E em relação a agilidade desse patri-
mônio o que a inventariança pode realizar para nós no mínimo deixarmos esses espaços 
nas mãos do munícipe, do poder público municipal, da prefeitura para que eles possam no 
mínimo trazer aquela realidade um momento diferente. Utilizar aquele espaço para cultura, 
escola, tantas outras coisas aí que os prefeitos desejam. Então essas são as minhas indaga-
ções ao senhor. 

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – Eu sempre fui contra a privatização, principalmen-
te da FEPASA. Que pra mim quando eu soube na época que o governo tinha negociado com 
as dívidas do Banespa foi uma surpresa muito grande. Talvez faltou informação ao governo 
o que era a FEPASA. Porque a FEPASA ocorria bem. A parte de cargas estava vendendo 
bem, estava numa situação boa. Na época eu lembro que nós demos uma enxugada muito 
boa na empresa, estava caminhando bem. De repente por surpresa ela faz parte de uma 
dívida do Banespa e passa para o governo federal. O que o governo federal pode fazer que 
já tinha privatizado todas as suas ferrovias? A Rede Ferroviária não tinha mais ferrovia, já 
tinha privatizado, já estava com a chave para fechar a porta, e de repente ela recebe. Então 
pra nós foi não digo susto, mas foi uma decepção muito grande. A gente que tem um pou-
quinho de amor a ferrovia, já andou de trem, eu lembro do meu passado eu ia muito a terra 
da minha mãe Taubaté, a gente ia naquele trem da Central do Brasil de madeira, então não 
tinha possibilidade de ter carro, e eu andei muito de trem na minha vida. E pra mim foi uma 
decepção. 

Esse tipo que foi feito de concessão não foi tão ruim, desde que as empresas cumprissem 
regularmente o seu contrato. Coisa que eu acho que a desejar, tem muito a desejar, porque 
hoje a logística daquela empresa não passar mais naquela cidade ou na outra porque vai 
encurtar caminho, só que aquela área fica abandonada. O certo é devolver para a ex Rede 
Ferroviária Federal que agora parece que a ANTT está fiscalizando melhor essas áreas, e que 
a gente possa oferecer as prefeituras. Acho que a solução ainda é deixar para as prefeituras, 
coisa que foi feita no passado. Ela funcionando nós demos 64 estações, agora ela parada eu 
sei que é ponto de droga, prostituição, Ministério Público em cima do nosso pessoal. Então 
você acaba recebendo uma série de advertências por coisas que você não teve culpa. Você 
lutou, mas a sua caneta não tinha tinta e não podia assinar. Infelizmente, eu acho que eu 
não estou aqui para criticar governo nenhuma que não é minha função, mas eu sou contra 
esse tipo de, como se diz essas concessões eu sou contra porque não estão cumprindo como 
deveriam cumprir. 

Agora também não vou criticar as empresas porque o custo é muito grande. Para vocês 
terem uma idéia para você fazer um quilômetro de ferrovia custa um milhão, um quilôme-
tro. Agora recuperação não, de repente os otus(?) da Rede Ferroviária Federal ficaram com o 
governo de São Paulo e virou o que? Espaço para Sem Terra, Sem Teto, e outras coisas mais. 
E onde que nós tínhamos  famoso dormente, o eucalipto que você faz o dormente e custava 
na época quatro dólares contra 26 que era comprado. Então a gente tinha tudo, para recu-
perar a ferrovia a gente tinha tudo. O mal foi ter privatizado, entregue, federalizado a FEPA-
SA. Esse é o meu ponto de vista. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Senhor Miguel Roberto Ruggiero, o 
contrato de concessão feito a iniciativa privada estabeleceu-se unicamente a responsabili-
dade do transporte de carga, esquecendo-se de uma função primordial que sempre foi, e o 
histórico mostra isso o transporte de passageiros. Portanto, hoje nós não temos o transporte 
de passageiros, porque no contrato de concessão não se abriu essa oportunidade de realizar 
esse serviço. Queria saber do senhor se o senhor acredita que ainda é possível o resgate do 
transporte ferroviário por pessoas, passageiros. 

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – O contrato de concessão ela tem um espaço no 
contrato que as empresas, as concessionárias tem que ceder um horário por dia. Se não 
me engano um ou dois, não estou com a lembrança aqui, dois horários por dia, justamen-
te seria para passageiros. Hoje infelizmente, esse Trem da Aparecida do Norte, eu fiz um 
projetinho assim calculando no contrato de arrendamento que nós temos que me permitia 
a passagem do trem de passageiros, só que infelizmente acho que hoje a recuperação é 
difícil? É financeiramente é muito caro. Mas eu acho que a gente pode recuperar fazendo o 
trem turístico, de uma cidade para outra. Isso aí é uma iniciativa para a gente começar a ter 
a volta do trem. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Para finalizar a minha parte senhor 
Ruggiero, o senhor falou em 54 mil imóveis, há uma relação desses bens catalogados por 
região, valor, com a finalidade que possa ser fornecida a esta CPI?

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – Tem 54 mil imóveis o Brasil inteiro. Eu tenho a 
relação de São Paulo de pronta entrega, mas posso solicitar a nossa sede geral no Rio de 
Janeiro a relação de todos os imóveis. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Acho que seria conveniente senho-
res deputados a esta CPI, até porque nós já temos uma relação de imóveis da SPU, e seria 
oportuno, até pra nós finalizarmos o relatório deputado Davi Zaia, nós termos também 
essa relação de imóveis. Até para nós acompanharmos esse trabalho e de alguma forma 
poder ajudá-lo. E solicitar aqui a V.Sa. o empenho para que nós possamos evidentemente 
nós sabemos dessa vontade do senhor, mas nós possamos agilizar esses serviços, principal-
mente no que diz respeito a essas concessões dos imóveis, essas doações as prefeituras. Eu 
sei que há uma estrutura pequena a disposição do senhor, mas a idéia da CPI é de alguma 
forma ajudá-lo para que nós possamos realmente agilizar todos esses procedimentos. 

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – Deputado, nós estamos também em contato per-
manentemente com a CPTM fornecendo algumas coisas que nós temos no nosso almoxari-
fado, para não ficar aí com desgaste total e virar sucata como já está virando. Como a parte 
do trem de Pindamonhangaba – Campos do Jordão que é do governo do Estado também 
nós fornecemos trilhos, dormentes para recuperação, e foi recuperada essa malha. Portanto, 
nós ainda apesar de ser uma empresa extinta, nós procuramos ainda colaborar com aquelas 
que estão em funcionamento. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Obrigado. Com a palavra o deputa-
do Hamilton Pereira. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Sr. Presidente, gostaria de saudar todos os colegas 
deputados desta Comissão, e saudar também o nosso visitante e depoente doutor Miguel 
Roberto Ruggiero. 

Passar aqui uma informação que ouvi hoje pela manhã em uma das emissoras de rádio 
vindo de Sorocaba a São Paulo e ouvindo o noticiário, rádio Jovem Pan para ser mais exato. 

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – Perfeito. Respondendo ao nobre deputado Edson 
Giriboni, no dia 22 de janeiro de 2007 por decreto do senhor Presidente da República foi 
extinta a Rede Ferroviária Federal e criado a inventariança da Rede Ferroviária Federal. Nós, 
ex funcionários passamos para o Ministério do Transporte cedidos para a inventariança da 
Rede. 

Como foi dividida essa inventariança? Hoje a Rede Ferroviária Federal possui no Brasil 
54 mil imóveis. Então qual é a nossa finalidade hoje? A nossa finalidade é inventariar dividi-
do em três setores, o que for bens patrimoniais históricos nós temos que inventariar e trans-
ferir para o IPHAN. O que for bens não operacionais, e a maioria são áreas, terrenos, nós 
que temos que inventariar e transferir para a Secretaria do Patrimônio da União. E os bens 
considerados operacionais mais sucata, trilhos, enfim, sucatas em geral transferir para o 
DNIT, um órgão do governo. Então a nossa função é começar a preparar essa inventariança. 

Nós, por exemplo, o inventário não é apenas transferir o imóvel. Hoje nós estamos fazen-
do por demanda, porque 54 mil imóveis você não tem como começar. Então tem os pedidos, 
começa com os pedidos de prefeituras querem estações, armazém, então nós fazemos 
o inventário que nós chamamos de check list. Esse inventário nos ocupa um bom tempo 
porque nós temos que ir atrás da documentação, regularizar, ir ao imóvel ver se o imóvel 
está desocupado ou não, passar para o Meio Ambiente para dar o parecer, assim vamos 
procedendo, fazemos o check list e transferimos para a Secretaria do Patrimônio da União. 
Aí encerra a nossa participação. 

Com os bens operacionais e sucatas e outras coisas mais, também temos que fazer um 
levantamento aonde se localiza vagões, trilhos operacionais e transferir para o DNIT. Então 
é um trabalho um tanto cansativo pelos elementos que nós temos. Por exemplo, nós temos 
que ter engenheiros, temos apenas três. Hoje tem um pedido em Presidente Prudente, um 
local talvez mais longo nós temos que deslocar um engenheiro pra lá para fazer preparação 
para um check list, depois passar para o Meio Ambiente. Então desde a liquidação que se 
deu em janeiro nós fizemos mais ou menos 120 transferências com 480 benfeitorias como 
estação, casa do ferroviário, armazéns, estamos na fila ainda com 250 imóveis tudo por 
demanda. É um trabalho que nós transferimos para o SPU, aí termina a nossa participação. 

A SPU que tem a finalidade de transferir, doar, vender, dependendo da situação, por 
exemplo, se for um imóvel para residência a SPU pode estudar e até doar a prefeitura. 
Outros imóveis vão pra leilão, então isso compete a Secretaria do Patrimônio da União para 
realizar a sua transferência. Essa é a parte de resposta ao deputado Edson Giriboni. 

Quanto ao deputado Vinícius Camarinha eu estou na ferrovia desde 1991, eu entrei 
como diretor de patrimônio da FEPASA, e de repente me apeguei tanto à ferrovia que tive 
grandes participações, por exemplo, a FEPASA tinha  19 otos(?), esses otos(?) eram de euca-
liptos que era uma reserva para o dormente. Quando eu entrei na empresa a empresa esta-
va comprando dormente de fora, Bolívia e outros países, pagando 26 dólares por dormente. 
Primeiro passo que eu fiz foi parar com as compras de dormentes, nós recuperamos a nossa 
usina de tratamento em Bauru, inclusive, que tinha 11 máquinas pesadas todas inoperantes. 
Não tinha verba para consertar as máquinas, não tinha orçamento. Fizemos uma dação de 
pagamento de sucata e colocamos depois de sete, oito meses em funcionamento a usina 
de tratamento de dormentes. Para vocês terem uma idéia em pouquinho mais de um ano 
entregamos 300 mil dormentes para a diretoria técnica para começar fazer a recuperação 
da ferrovia. 

Fizemos também alguns convênios com cidades, eu lembro que a nossa diretoria, nós 
fizemos 64 comodatos com as prefeituras entregando as estações ferroviárias, que hoje 
é o cartão postal da cidade. Eu posso citar até Rio Claro, que é uma cidade que todos os 
eventos da cidade, bailes, ações culturais é feita naquela estação ainda. Altinópolis tem a 
Casa do Idoso, Sala da Cultura, e assim são 64 estações hoje que foram bem aproveitadas 
pelas prefeituras. Infelizmente, não sei, não vou entrar em detalhes, porque a FEPASA foi 
federalizada, problema de governo. Ela foi federalizada e passou para a União que entregou 
para a Rede Ferroviária Federal que naquele momento já tinha feito a privatização de todas 
as áreas, ela não tinha mais o que fazer, ela estava pronta para fechar as portas. Então 
ela recebeu a FEPASA, mesmo assim nós continuamos batalhando para volta da ferrovia. 
Tivemos aí uma série de obstáculos. Eu lembro quando foi federalizada eu passei a Superin-
tendência da Rede Ferroviária Federal, depois a chefia do escritório até 2002. Aí entrou novo 
governo colocou um novo chefe de escritório, e eu regressei depois de cinco anos, e a minha 
luta, o meu amor a ferrovia foi tão grande que eu tive um projeto de fazer o Trem da Padro-
eira, Estação da Luz a Aparecida do Norte. Eu levei para uma série de autoridades, e me 
parece que agora que eu levei para o diretor adjunto da Secretaria dos Transportes Metro-
politanos, se não me engano ele levou ao governador José Serra que também está entusias-
mado com esse Trem da Padroeira, que sairia da Estação da Luz todos os finais de semana, 
contando com os feriados. Essa é a vontade da gente em começar a recuperar a ferrovia. 

Que é difícil, eu sei que é difícil. As concessionárias tem aquelas que se dedicavam, 
fizeram algum investimento nas áreas, as outras talvez por situação difícil não colocou em 
funcionamento como deveria funcionar. Então a minha luta ainda com a ferrovia, nobre 
deputado, é muito grande. Eu tenho esperança pela ferrovia. 

Nós tivemos o ano passado com o BNDES a respeito de áreas para o Trem Bala, e nós 
apresentamos as áreas do pátio do Pari, que é uma área que hoje tem aquela Feira da 
Madrugada, e nessa conversa eu falei do Trem da Padroeira, e para minha surpresa foi 
colocado no roteiro do Trem Bala, nos finais de semana para ir para Aparecida do Norte. Só 
que é uma coisa demorada. Do meu ponto de vista se sair a licitação agora em maio acho 
que só para 2015, 2016, Meio Ambiente, Serra das Araras é muito difícil. Mas a gente luta, a 
gente tem um sonho pela ferrovia. 

Eu tenho recebido alguns prefeitos de São Paulo querendo fazer o trecho, por exemplo, 
Salto-Itú, está bem encaminhado esse Salto-Itú, fazer o trem turístico. Acho que começando 
por trechos o trem turístico nós vamos talvez reativar a ferrovia. Esse é o meu sonho, eu 
nunca joguei a toalha, e luto ainda, brigo pelos prefeitos que vem conversar comigo dando 
uma esperança. Esse é o meu ponto de vista, o que se pode fazer ainda pela ferrovia. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Eu queria perguntar ao senhor todo 
esse histórico se na realidade o senhor acha que foi benéfica a concessão das ferrovias a 
iniciativa privada. Porque o que nós observamos diante do histórico que se apresenta a 
população é um verdadeiro descaso, tanto em relação ao mobiliário que se encontra pra-
ticamente sucateados nos municípios gerando problemas, o que no passado foi fruto de 
desenvolvimento, de alegria e satisfação para todos os paulistas hoje se torna um trans-
torno, gerando violência, lugares ermos, a prática de coisas ilícitas, prostituição, e hoje as 
prefeituras se encontram com problemas. Porque na verdade, deputado José Bruno, essas 
áreas que estão bem localizadas na maioria dos municípios, áreas centrais acabam na ver-
dade sendo hoje um espaço problemático, o que na verdade poderia ser uma solução para 
o município. Ou na verdade se preservar esse espaço para uma futura reativação das ferro-
vias. Vejam como se encontra o poder público, você acaba tendo oportunidade de ocupar 
para um outro serviço, que na verdade pode prejudicar a volta do sistema ferroviário, ou 
você deixa como está. Então o poder público, tanto as prefeituras, os prefeitos nos procu-
ram com um grande desejo de buscar uma solução para essa questão. E o que nós percebe-
mos o deputado Edson Giriboni, pois aqui com propriedade, é que não há, e eu acredito que 
não seja por vontade do senhor, não há uma agilidade para uma resposta a essas situações, 
principalmente desse patrimônio imobiliário. 
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e foi dedicado mais a parte jurídica. Várias cartas, eu pessoalmente levei ao Rio de Janeiro 
pedindo seguranças. E infelizmente não tinha recursos. 

Quanto a parte desse material, dessas locomotivas que foram compradas, se não me 
engano foi da (?) a gente fala, isso foi mal comprado na época. Não sei que governo foi, 
também não entro em detalhes de política, foram mal comprados, tanto é que vieram lotes 
que não vieram completos. Até hoje se eu quiser vender, a CPTM esteve lá vendo alguma 
coisa para ficar com algumas locomotivas, mas elas não vieram completas. Só que a empre-
sa que nós compramos na época ela faliu. Então tem um processo judicial correndo até 
hoje. Essas locomotivas estão todas encaixotadas, bem guardadas em Campinas no nosso 
almoxarifado sob segurança armada, mas a dificuldade para você vender vai ser grande, 
porque aqui no Brasil não se usa mais. Ou tem que fazer um leilão internacional, ou acaba 
um dia vendendo como sucata que vai ser um desastre total, mas acho que a saída é essa. 
Eu estou aguardando um relatório da CPTM para ver o que interessa para a gente recuperar 
o perdido. 

Quando a concessionária FERROBAN ela ganhou a concessão, estranhamente ela achou 
que era inviável trabalhar com eletricidade. Nós discordamos, outros são a favor, então não 
tem assim certo ou errado, só que eles simplesmente ficaram, e aquela rede elétrica foi ven-
dida como sucata. Eu denunciei na época a liquidante, eu alertei, falei: gente, você vender a 
rede aérea enrolada é um preço. Você picotar é sucata. Fiz algumas denúncias, tentei apurar, 
mas não fui ouvido. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Senhor Ruggiero, quero até confirmar as palavras do 
senhor sobre essa investigação que está sendo feito em conjunto com a Polícia Federal 
auxiliada inclusive pela Polícia Ferroviária. Aliás, doutor Abelha quando esteve aqui veio 
acompanhado do policial Valdir, a quem ele elogiou muito inclusive. 

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – Valdir ou Vitor?

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Vitor, perdão, perdão. Vitor, exatamente, a quem ele 
elogiou muito aqui durante o depoimento dele. 

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – Nós chamamos ele de cão de guarda. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Exatamente, e é bom que essa investigação esteja 
ocorrendo sobre os auspícios inclusive do departamento que o senhor representa. Isto 
acontecendo imagino eu que os relatórios resultantes dessa investigação devem ser do 
conhecimento do senhor. O senhor teria hoje uma estimativa de qual é o tamanho do preju-
ízo causado ao patrimônio ferroviário por todos esses desvios, essa dilapidação patrimonial 
da ferrovia que foi parar em sucatas, foi parar em siderúrgicas? Enfim, o senhor tem um 
levantamento? Porque isso colaboraria muito com a nossa CPI aqui se nós tivéssemos esse 
levantamento, ou seja, qual o tamanho do prejuízo em reais dessa dilapidação do patrimô-
nio ferroviário aqui no Estado de São Paulo. 

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – Infelizmente como não terminou essas investiga-
ções não foi nos passado ainda para calcular esse prejuízo. Hoje estaria impossível falar um 
número, e chutar, eu não vou chutar. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Gostaria de solicitar ao senhor que assim que ficar 
pronto o senhor puder enviar a esta CPI, é possível?

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – Já foi anotado e vai ser providenciado isso. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Era isso senhor Presidente. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Muito obrigado deputado Hamilton 
Pereira. 

Há mais algum questionamento a ser realizado ao nosso convocado?

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Eu só queria completar uma pergunta na questão das 
prefeituras. Todo procedimento que foi explicado aqui pela doutora Evangelina, pelo senhor, 
o check list dos imóveis, nós sabemos que pela quantidade de imóveis e pelas exigências 
são processos demorados, há uma demanda reprimida. O senhor acha que por sua expe-
riência não seria possível uma ação sumária, mesmo que fosse em caráter provisório por 
parte da SPU de ceder sem todo esse procedimento burocrático esses imóveis as prefeituras, 
e posteriormente far-se-ia as regularizações, acerto de documentos? Porque nós temos que 
encontrar uma solução para isso. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Uma força tarefa. 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Mudar as regras, cede imediatamente às prefeituras. 
É o que nós gostaríamos, porque todos nós aqui somos constantemente procurados por 
prefeitos, encaminhamos a SPU, ou alguns vão lá, e aí entra em todo aquele procedimento 
burocrático que a gente sabe que tem demorado anos. Se não poderia se estabelecer um 
novo sistema, quer dizer, primeiro vamos ceder todos os imóveis as prefeituras, seria uma 
ação imediata. E depois procede-se toda parte burocrática, a regularização disso. Senão 
nós vamos continuar no mesmo círculo aí vicioso de procedimento, inventariante, de fila 
de espera, sem que a gente possa ter um resultado concreto rápido. Porque os imóveis nós 
estamos aqui hoje, tem gente depredando, tem gente invadindo todos esses imóveis. Se não 
haveria por parte da sua Superintendência uma proposta junto a SPU nesse sentido. Se isso 
não seria possível. 

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – Deputado eu tenho recebido também muitos 
prefeitos, outros vão direto a SPU, e outros vem conversar comigo. Eu tenho orientado o 
caminho mais fácil, porque ele vai ao SPU e entra naquela fila. A SPU manda para nós em 
15, 20 dias, o tempo que eles acham suficiente, não sei o tempo que fica lá na SPU, também 
não posso dizer, e o nosso trabalho é fazer o check list. Tem fila de espera? Tem, é lógico, 
poucos funcionários, e realmente não é qualquer funcionário é técnico especializado. Então 
temos dito assim, prefeito mande pra mim uma carta pedindo aquele imóvel. Eu recebo 
essa carta, esse pedido, já vou direto nos nossos arquivos e eu tenho até adiantado, tem 
coisas assim que o prefeito tem uma verba, até tem uma verba que eu recebi de qualquer 
Ministério para fazer um x, então é uma pressa, uma urgência porque vai vencer aquele 
prazo. Então pego na mão o processo, mando uma carta ao SPU dizendo que aquele imóvel 
está liberado, estamos providenciando os documentos. Então nós temos pegado na mão dos 
prefeitos e ensinado o caminho mais rápido. Mas mesmo assim, como o deputado falou, é 
difícil. Mas acho que temos que propor uma ação sim, uma ação junto com o pessoal do 
governo para ceder esse imóvel. Eu tenho feito coisas, que não deveria falar aqui, mas vou 
dizer, prefeito chega, Miguel essa estação eu não agüento mais, é droga, é prostituição eu 
preciso dessa estação. Prefeito faz o seguinte, entra nessa estação, toma conta da estação, 
mas me manda os documentos. Mas posso entrar? Pode, quem vai te tirar de lá sou eu, eu 
não vou te tirar, você está fazendo um benefício. Toma conta da estação que eu vou provi-

A Jovem Pan passava uma informação que o governo federal definiu e determinou a fazer 
uma revisão em todos os contratos de concessão ferroviários do Brasil. Então é uma notícia 
que nos anima. A notícia dizia que há vários contratos vencendo, e que o governo federal 
pretende agora fazer uma revisão em todos os contratos de concessão. É possível que o 
governo federal já tenha se dado conta do prejuízo que tais concessões tem causada a 
malha ferroviária concedida a várias concessionárias. Já está aí? Ótimo, então acho que 
essa é uma notícia alvissareira para as nossas expectativas, e expectativas para todos nós 
que atuamos nesta CPI. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Até pela oportunidade deputado, o 
Estado de S.Paulo publicou em 10 de janeiro de 2009, até agradecer a nossa secretaria que 
gentilmente separou, “Malha ferroviária mal utilizada faz governo rever concessões”, então 
é essa a nossa luta desta CPI, senhor Ruggiero, em busca. “Empresas que estão mapeando 
ferrovias consideradas viáveis, e poderão devolver trechos que não estão em operação”. 
Então é  matéria interessante que vem de encontro com os nossos trabalhos. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Eu quero saudar também as nossas colaboradoras, 
sempre presentes aqui, e as vezes mais presentes que os próprios deputados que compõe a 
Comissão. Agradecê-las pela atenção que tem dado a todos nós deputados, e ao trabalho. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – E acredito deputado, fruto desse 
nosso trabalho. Acho que esse alerta que nos enviamos as convocações que nós enviamos 
a ANTT, aos Ministérios, as entidades governamentais, as instituições já parece que está 
dando efeito, tanto é que o governo já começa uma mobilização. Tenho certeza absoluta 
que já é fruto dessa nossa mobilização através desta nossa CPI. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Agora me dirigindo ao doutor Miguel Roberto Rug-
giero dizer que todos nós temos acompanhado aqui uma série de ações da Polícia Federal, 
entre elas há uma operação em curso chamada Fora dos Trilhos. E nós tivemos aqui o mais 
recente depoente, o anterior a V.Sa. um delegado da Polícia Federal que tem estado à frente 
das investigações relativas ao estado das ferrovias, e ao comportamento dessas concessões, 
dessas concessionárias que deveriam estar zelando pela ferrovia de acordo com os contra-
tos estabelecidos com o governo federal. 

Doutor Abelha, este delegado que esteve aqui presente prestando depoimento nos deu 
algumas informações estarrecedoras, corroboradas inclusive por uma gravação da TV Globo 
que fez alguns insights num ferro velho de Piracicaba, e algumas siderúrgicas. Doutor Abe-
lha trouxe isso, exibiu que mostram quão danoso tem sido a ação dessas concessionárias 
em relação a nossa ferrovia, em relação a nossa malha ferroviária do Estado de São Paulo. 
Então a Polícia Federal identificou inclusive materiais ferroviários em usinas siderúrgicas e 
ferros velhos. Um grande ferro velho de Piracicaba inclusive, tinha muita coisa da ferrovia 
empilhado, onde a Polícia Federal visitou e a Rede Globo também nessa matéria que aca-
bou fazendo para a nossa surpresa constatando que efetivamente que tudo aquilo que a 
Polícia Federal vinha levantando estava registrado pela TV Globo inclusive nesta matéria. 
Polícia Federal identificou materiais ferroviários nessas usinas siderúrgicas, dentro de usinas 
siderúrgicas já prontas para o derretimento, e nesses ferros velhos. 

A Polícia Federal realizou diligências em várias regiões do Estado de São Paulo, bem 
como no Paraná e Minas Gerais, constatou uma rede de comercialização do patrimônio fer-
roviário paulista. O patrimônio está sob sua responsabilidade senhor Ruggiero?

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – Eu sou o chefe do escritório e toda responsabilida-
de do Estado de São Paulo é nossa. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Muito bem. Segundo a Polícia Federal os bens apre-
endidos tinham sido classificados como sucatas. O delegado solicitou exame pericial para 
determinar se o material era inservível de fato, e a conclusão foi que muitas longarinas e 
truques que foram cortados com maçarico sequer haviam sido usados, estando em melho-
res condições do que os outros que se encontravam nas oficinas das concessionárias para 
reparos. 

Houve muito investimento, por exemplo, o Consórcio Euro-Brasileiro para implantação 
de um sistema elétrico, inclusive com a compra de 29 novas locomotivas elétricas, e a insta-
lação de subestações para o fornecimento de energia, sob a alegação que o sistema elétrico 
não era compatível. Sob a alegação que o sistema elétrico não era economicamente viável 
ele foi todo erradicado, com o abandono dessas locomotivas e a retirada dos cabos de linha 
de transmissão. Se esses bens são de propriedade da União a concessionária não deveria 
devolvê-los ao final do contrato? É claro que no seu papel o senhor tem conhecimento de 
tudo isso. O que a área ao qual o senhor é responsável, tem feito para dar proteção a esse 
patrimônio da União. 

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – Nobre deputado, essa ação da Polícia Federal ela 
se deu em parceria com a nossa segurança. Tudo começou hoje nós temos três seguranças 
para, nós temos mais ou menos 645 municípios, no qual 450 passou ou passa ferrovia. E 
a nossa maior segurança é o ex funcionário, é ele que nos avisa que tem um roubo aqui e 
roubo lá. Então o que acontece, nós recebemos uma denúncia de roubo, nós mandamos os 
nossos funcionários, a polícia ferroviária, que ainda não está totalmente regulamentada, 
mas nós mandamos os nossos funcionários. Constatou vai a polícia e faz um BO, manda 
um relatório pra nós. Nós pegamos esse relatório mandamos para inventariança da Rede 
Ferroviária Federal no qual transfere para a DNIT e a ANTT que é o órgão regularizador e 
fiscalizador. Na realidade quem tem que fiscalizar é a ANTT, mas nós nunca nos omitimos. 
Aí foram surgindo e aumentando os roubos, aumentando, até que na inventariança da Rede 
Ferroviária Federal a polícia passou a ser a Polícia Federal, não mais a Polícia Civil como 
estava sendo feito. Então o doutor Abelha juntamente com dois seguranças nossos começa-
ram a percorrer informações dadas por nós, então ele começou a dar uma ajuda, e até hoje 
os nossos funcionários já estão mais de um ano com ele percorrendo sucatas, enfim, fazen-
do um pente fino. E apurando, o que o senhor falou de materiais que eram como sucatas 
isso aí é produto de roubo também. Agora existe suspeita de quem estava roubando e quem 
não estava, mas pra mim isso é parte da polícia que tem que investigar, não sou eu, apesar 
de que a nossa equipe toma a primeira iniciativa. Tudo isso é feito e mandado para a ANTT. 
Então esse trabalho do delegado Abelha está hoje com dois funcionários nossos estão 
fazendo um pente fino, e colaborando com a polícia. E desde que houve essa interferência 
da polícia com a nossa equipe, os roubos diminuíram 70, 80%, a não ser esses roubinhos aí 
de pegar um poste, alguma coisa. 

E no nosso pedido, inclusive, eu fiz pessoalmente a diretoria da DNIT que fizesse um lei-
lão o mais rápido possível de porteira fechada. Agora estive quinta-feira no Rio de Janeiro 
na nossa chefia maior, que a gente começa a levantar lotes já transferir para a DNITT que 
vai fazer leilão de porteira fechada, evitando assim roubos. Agora eu com três funcionários 
de segurança para estar em 450 municípios é impossível. Na época da liquidação a inventa-
riante da época não tinha recursos para ter segurança. Estávamos com um passivo grande, 
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O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Muito obrigado senhor Miguel 
Roberto Ruggiero. 

Então dando continuidade aos nossos trabalhos, nós convidamos o senhor Nivaldo Ger-
mano, por favor. 

Senhor Nivaldo Germano cumprindo as exigências legais e o nosso Regimento Interno 
na qualidade de representante da Controladoria Geral da União, o senhor foi convocado 
a comparecer a esta CPI constituída pelo Ato nº. 59/2009, com a finalidade de investigar e 
apurar a atual situação do sistema ferroviário do Estado. E como testemunha com funda-
mento no Artigo 203 e 218 ambos do Código de Processo Penal combinado com o parágra-
fo segundo do Artigo 13 da Constituição do Estado, e Artigo 3º da Lei Estadual 11.124 de 
10/04/2002, bem como as demais normas constitucionais e infraconstitucionais aplicadas 
a espécie, cumpre-nos adverti-lo que deve dizer a verdade, não podendo fazer afirmações 
falsas, calar ou negar a verdade a respeito dos fatos de seu conhecimento, por incorrer no 
crime previsto no Artigo 4º, inciso segundo, da Lei Federal nº. 1579 de 18/03/1952. 

Cumprindo aqui o nosso Regimento senhor Nivaldo, por favor, o nome completo?

O SR. NIVALDO GERMANO – Nivaldo Germano. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Idade?

O SR. NIVALDO GERMANO – 61 anos. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Estado civil?

O SR. NIVALDO GERMANO – Casado. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Profissão?

O SR. NIVALDO GERMANO – Academicamente sou administrador de empresas, mas eu 
tenho um cargo público federal de analista de finanças e controle, e no momento eu ocupo 
uma função comissionada que é de chefe da Controladoria Regional da União para o Estado 
de São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Local de trabalho?

O SR. NIVALDO GERMANO – Avenida Prestes Maia, o mesmo prédio do Ministério da 
Fazenda, Avenida Prestes Maia, 733, 14º andar. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Cargo?

O SR. NIVALDO GERMANO – Chefe da Controladoria Regional da União para o Estado 
de São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – O senhor tem algum grau de paren-
tesco com alguma das partes? Concessionários, alguma relação com alguma das partes?

O SR. NIVALDO GERMANO – Não, não. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Então dando prosseguimento nós 
gostaríamos que o senhor lesse esse termo de compromisso a esta CPI, por gentileza. 

O SR. NIVALDO GERMANO – Sob minha palavra de honra prometo dizer a verdade do 
que souber, e me for perguntado, relacionado a investigação a cargo desta Comissão Parla-
mentar de Inquérito. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Muito obrigado senhor Nivaldo 
Germano. 

Acho que importante o senhor que tem acompanhado os trabalhos, gostaríamos de ouvir 
qual a opinião da Controladoria, o trabalho da Controladoria, se há alguma investigação em 
relação ao transporte ferroviário. Se há algum trabalho com relação aos contratos de con-
cessões? Nós estamos vendo agora uma matéria recente do governo de poder reaver todos 
esses contratos, então acho importante o senhor expor a esta CPI qual é o papel realmente 
de fato da Controladoria, e o que de fato existe em relação ao transporte ferroviário?

O SR. NIVALDO GERMANO – A Controladoria é um órgão que tem como missão, a frase, 
missão da Controladoria, zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos. Então 
compete elogiar qualquer iniciativa que se preocupe com o zelo dos bens públicos e do 
gasto público. Então inicialmente queria parabenizar a Comissão porque só o fato dela exis-
tir e questionar, convocar a mim e a tantos outros do governo federal já provoca uma certa 
movimentação em processos e maneira de realizar as coisas. Então queria parabenizar por-
que toda iniciativa que vá no caminho de preservar o investimento público, o gasto público 
e tal, é a nossa matéria. Brincando um pouco, é a nossa praia. A CGU vive correndo atrás de 
zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos. 

Situando um pouco em termos das competências de cada um para a gente saber do que 
eu posso falar, do que eu sei para falar, e o que eu não sei, a Controladoria Geral da União 
tem as suas finalidades e suas competências definidas na Constituição, quer dizer, nós não 
temos escolha do que podemos fazer, ou que devemos fazer. A Constituição já diz: o contro-
le interno de cada poder tem que fazer no mínimo isso, isso, e isso. Os outros órgãos tem 
sua definição em leis infraconstitucionais,então pode ser modificado quando muda o gover-
no, etc. A Controladoria é um pouco como a Polícia Federal, Ministério da Fazenda, etc., tem 
as suas definições, tem que fazer isso dessa maneira. E isto, e fazer isto significa, a Con-
troladoria tem como responsabilidade principal cobrar as competências dos outros órgãos, 
acompanhar se os demais órgãos do poder executivo federal, que é o nosso campo de 
atuação,nós temos o controle interno do poder executivo federal. Então nós temos obriga-
ção constitucional de acompanhar as gestões de todos os órgãos do governo federal e dizer 
se essas gestões estão corretas, com ressalvas, com irregularidades, com isso e mais aquilo.

Então neste campo do objeto desta CPI e da situação em que nós nos encontramos 
a gente tem, a doutora Evangelina eu li o depoimento dela, ela já deu um norte mais ou 
menos quem é responsável pelo o que. Então assim, eu diria que os bens não operacionais 
que estão sendo objeto desta grande comissão de inventariança que é um trabalho, a gente 
precisaria importar parte da população da China para terminar isso mais ou menos rápido, 
porque é uma quantidade de imóveis, porque nós não estamos falando só da FEPASA, 
estamos falando desde o Oiapoque ao Chuí, da Ponta de Seixas até o outro lado, a Ferrovia 
Madeira-Mamoré e tal, então é um trabalho hercúleo, com uma comissão, um exército meio 
brancalione para fazer isso. Então o pessoal faz, como o doutor disse aqui, estão fazendo a 
coisa de forma reativa, e não pró ativa. Ele está atendendo a demandas, isto é fazer a coisa 

denciar a documentação. E muitos prefeitos fazem isso. Quem sai ganhando? Nós. Prefei-
tura saiu ganhando, deixou de ser um ponto de prostituição, de droga e outras coisas mais, 
aí nós vamos providenciar a documentação. Agora, tem prefeito que nem fala com a gente, 
já entra direto. Tudo bem, eu dou graças a Deus, ele está recuperando um imóvel da União. 
Então esse é o caminho que nós temos procurado para agilizar da melhor maneira possível. 

Agora essa ação junto com a SPU nós vamos levar pra frente, e propor alguma coisa. 
Vamos ceder a estação até que a documentação fique em ordem.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Pela ordem Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem deputado Hamilton 
Pereira. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Senhor Ruggiero, o senhor afirmou por algumas vezes, 
é a segunda vez que o senhor afirma que sofre com o déficit de funcionários. Alguns depo-
entes que aqui estiverem, entre eles o Presidente do Sindicato dos Policiais Ferroviários 
Federais afirmaram isso, e deve constar dos nossos relatórios que existem vários funcio-
nários, me parece que pelo menos 36, foi o número que falaram, que encontram-se aqui 
na CPTM em São Paulo. O senhor nunca pensou em requisitá-los para reforçar o número 
de funcionários que o senhor necessita para executar aquilo que é da alçada do senhor, ou 
seja, cuidar desse patrimônio que está sendo dilapidado aqui no Estado de São Paulo?

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – Deputado, nós não temos nenhum funcionário, a 
CPTM é outro órgão. Por quê? Porque na cisão que foi feita entre FEPASA e CPTM os fun-
cionários foram transferidos pra lá, não tem mais registro da Rede Ferroviária Federal. Então 
essa informação talvez foi meio truncada, porque nós não temos nenhum funcionário da 
Rede pertencente, emprestado a CPTM. Sim, tivemos vários funcionários que foram transfe-
ridos para  a CPTM e não faz mais parte do quadro nosso, e sim do quadro da CPTM.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT - Mas os policiais federais ferroviários que encontram-se 
na CPTM o senhor disse que não são?

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – Não tem um funcionário, afirmo que não tem 
nenhum funcionário da Rede Ferroviária Federal, principal policial ferroviário, lotado na 
CPTM sendo da ex Rede Ferroviária Federal. Isso eu lhe afirmo. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Então o senhor está dizendo que o Sindicato que aqui 
esteve mentiu pra nós?

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – Ou mentiu ou está mal informado. Talvez foi fun-
cionário no passado, mas na cisão ele foi transferido. Não vou dizer que ele mentiu, mas 
talvez ele esteja mal informado. Isso eu lhe afirmo. Eu lhe mostro a relação, o senhor pode 
ver, conseguir o nome desses policiais eu lhe mostro que não é funcionário nosso, com toda 
certeza deputado. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Por favor, então o senhor faria a gentileza de enviar 
essa relação dos funcionários que encontram-se lotados na CPTM. 

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – Não tem. Não tem funcionário lotado na CPTM. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Isso é objeto de investigação desta CPI, porque o Pre-
sidente do Sindicato dos Policiais Federais que aqui esteve afirmou com todas as letras que 
existem funcionários, aliás, eles teriam dificuldade inclusive de fiscalizar as ferrovias, esses 
desmanches todos que estariam sendo feitos nas ferrovias porque eles estariam em poucos, 
quando muitos deles estariam aqui na CPTM. 

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – Ele foi mal informado deputado. 

O SR. – Pela ordem Sr. Presidente. Talvez deputado Hamilton Pereira, nesse período eu 
ainda era engenheiro da ferrovia, na época foi dada opção aos funcionários de optarem o 
local que eles gostariam de permanecerem, se na Rede Ferroviária, se na concessionária que 
assumiria que era a FERROBAN, ou foi dada a oportunidade deles serem transferidos para a 
CPTM. À época da privatização, talvez tenha, haja o que o doutor Miguel falou, esse desen-
contro de informações e pode ter ocorrido isso à época. Tem que se esclarecer. 

O SR PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Deputado Hamilton Pereira, V.Exa. 
desejar podemos novamente enviar requerimentos de informações ao depoente que aqui 
esteve e fez essas indagações. Fica ao seu critério, se V.Exa. assim desejar. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Vamos fazer isso senhor Presidente. Porque o depoente 
doutor Ruggiero por várias vezes afirmou aqui que não dispõe de funcionários suficiente 
para fazer essa fiscalização, que é mister dele nessa Superintendência, e acho que nos 
deveríamos colaborar para que ele tenha funcionários suficientes. E vamos verificar então se 
esses funcionários não pertencem exatamente ao departamento do senhor e estariam aí na 
CPTM fora do seu papel (?) de fiscalizar o patrimônio da ferrovia. 

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – Se o senhor desejar eu posso trazer a relação da 
nossa folha de funcionários com o cargo de cada um. O senhor vai ver que lá não existe, 
posso lhe fornecer isso tranquilamente. Estou lhe falando com todas as letras, não existe 
policial ferroviário lotado na CPTM pertencente ao quadro da ex Rede Ferroviária Federal. 
Isso eu afirmo com todas as letras. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Indago aos senhores deputados 
se há mais algum questionamento a ser feito ao nosso convocado senhor Miguel Roberto 
Ruggiero. 

Não havendo mais questionamentos senhor Miguel Roberto Ruggiero em nome desta 
CPI quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos oportunos, e que sem dúvida nenhuma 
servirão para nós darmos continuidade a essa nossa luta nossa da sociedade paulista, esta 
CPI e os senhores que entendam, comungam desse nosso objetivo, de nós de alguma forma 
resgatarmos e preservarmos o transporte ferroviário do nosso Estado de São Paulo. Portan-
to, senhor Miguel Roberto Ruggiero agradeço a presença de V.Sa. a esta CPI, reiterando a 
importância da vossa colaboração. 

E aproveito a oportunidade para convidarmos para tomar acento aos nossos trabalhos, 
já lhe agradecendo mais uma vez senhor Miguel, pedir para que tome acento o senhor 
Nivaldo Germano. 

O SR. MIGUEL ROBERTO RUGGIERO – Eu que agradeço a oportunidade de poder explicar 
alguma coisa da ferrovia, estou à disposição dos senhores. 
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das leis aqui, os formatadores das leis sabem disso, se não tiver muito bem definido para o 
servidor público de carreira, não pode dar um passo além do que está escrito. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Obrigado. 
Pela ordem o nobre deputado Hamilton Pereira. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Pela oportunidade senhor Presidente, pra mim está 
muito claro que o depoente está se referindo a fala do depoente anterior que de certa 
forma aconselhou até as prefeituras a tomarem conta do patrimônio, e isso me interessa 
particularmente, em Sorocaba temos a mesma situação, ou seja, um patrimônio todo da 
FEPASA abandonado, já se deteriorando pelo tempo e que interessaria pelo próprio muni-
cípio. A estação já foi passada para o município num acordo legal, documentado, enfim, 
para que o município utilize e vem utilizando-a para finalidades culturais, mas existe um 
conjunto hoje outro de prédios que interessaria, quem sabe para a instalação de uma esco-
la, ou de uma faculdade na cidade. Pelo que eu entendi do depoimento anterior, quer dizer, 
o prefeito deveria ir lá e se apossar daquilo e depois vamos ver como é que fica, vamos ver 
a regularização disso. O senhor pelo que eu entendi está contestando esta forma, preocupa-
ção que foi suscitada aqui pelo deputado Edson Giriboni em relação obviamente a também 
outros próprios da ferrovia que encontram-se lá em Itapetininga que é região dele. Qual o 
caminho que o senhor indicaria para aqueles que tem esse interesse em receber esse pró-
prios, esses ativos da ferrovia que encontram-se no município, e as vezes até atrapalhando 
para o crescimento do próprio município? Porque lá em Sorocaba, por exemplo, a ferrovia 
corta a cidade ao meio, possui lá um conjunto arquitetônico que poderia estar sendo utili-
zado com finalidades interessantes até para o município, para a população. A própria linha 
férrea que corta o centro do município poderia estar sendo utilizada, por exemplo, para 
implantação do metrô de superfície porque essa linha perpassa diversos bairros e regiões da 
cidade, poderia estar interagindo com o transporte público municipal feito de ônibus, o que 
o senhor aconselharia para os municípios que tem esse interesse em tendo um patrimônio 
que não está sendo utilizado, em ter esse patrimônio para a utilização da coletividade dos 
munícipes daquela cidade?

O SR. NIVALDO GERMANO – Eu não estou contestando o colega não, eu falei em cima 
da fala do senhor Presidente, que disse que a GRTU devesse conceder primeiro e fazer a 
papelada depois. Eu estou dizendo que o funcionário da GRTU dificilmente vai fazer isso, a 
não ser que esteja normatizado. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – A sugestão realmente é propor uma 
mudança nas normas para que pudesse agilizar, tendo em vista que é um ente público tam-
bém, a prefeitura. 

O SR. NIVALDO GERMANO – Não tem dúvida. Só que assim, a Controladoria zela pela 
legalidade também. Então eu não posso propor nada que não seja dentro dos caminhos que 
a lei do momento permite. Então eu estou dizendo, eu acho que pode-se evoluir num traba-
lho conjunto para uma relativização da burocracia, mas pautada em lei que diga que pode 
fazer isso. Enquanto isto não acontece eu diria que o caminho continua sendo o do prefeito 
fazer uma solicitação legal, protocolar uma solicitação legal, e as áreas envolvidas GRTU, 
áreas de inventariança continuar atuando, pelo menos enquanto a inventariança total não 
fique pronta, continua atuando por reação. 

O doutor disse que tem mais de 200 pedidos, então o pessoal está se movimentando 
dentro dos caminhos legais, ele pode ser demorado, mas é o que tem hoje. Eu não posso 
como chefe da Controladoria, como servidor de estado, enfim, dizer que a pessoa vai invadir 
lá e isso é uma solução, isso é um crime. Está invadindo uma propriedade que não é sua. 
Enfim, em qualquer circunstância, a não ser que eu esteja vendo outra legislação, então eu 
não posso propor uma coisa assim. Mas eu diria que atualmente no curto prazo o caminho 
não vejo outro que não seja o do pleito formal e não só de intenção, um pleito formal bem 
embasado, porque um dos nossos grandes problemas também e o embasamento dos plei-
tos. Nós estamos aí com um monte de verbas que não se usa porque não consegue se fazer 
minimamente um projetinho básico para fazer uma ponte. Então isso não é um problema 
dos municípios, é um problema do país como um todo meio que ficou um pouco complicado 
nessa coisa de geração de projetos, idéias, estudos e tal.

Então eu diria que o único caminho no momento enquanto esta coisa não fique pronta, 
e que SPU tenha realmente esse inventário, esse estoque de imóveis, o que é histórico, 
enfim, lá terrenos que não tem nada a ver com a ferrovia, mas que foram agregados na 
época, e o DNIT tenha também esse histórico, eu não vejo uma forma de prefeituras obte-
rem até vagão para botar na praça lá turístico, etc., e tal que não seja do pleito formal, pra 
quem de direito. Pra quem é que vai poder conceder a estação? É  SPU? Então que pleiteei 
a SPU, cobrem, acompanhem, enfim, porque claro que eu não sou conformista neste ponto, 
mas se está até agora o problema e vai cair lá na fila da SPU por mais sei lá, seis meses, um 
ano, é menos mal do que ele não pedir. Vai continuar na mesma situação que está. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Senhor Nivaldo Germano, nós tive-
mos aqui como depoente o BNDES, que é financiador de diversos projetos em parcerias com 
a ALL, portanto, dinheiro público investido na nossa rede ferroviária em parceria com a ALL. 
No entanto, o nosso depoente representando o BNDES diz em contrariedade com diversos 
depoimentos que tivemos que a ALL vem realizando o seu serviço conforme relatórios emi-
tidos ao BNDES. No entanto, isso não condiz com os depoimentos que nós tivemos. Resu-
mindo, o BNDES investe, financia em parceria com a ALL, investimentos nas ferrovias princi-
palmente no transporte de cargas. O relatório na prestação de contas desses investimentos 
é um relatório que diz que os investimentos estão sendo realizados, que há investimentos, 
que as obras estão sendo feitas, no entanto não condiz com a realidade dos depoimentos 
que aqui foram feitos por diversos segmentos. Portanto, há denúncias que esses investimen-
tos não estão sendo realizados. Eu queria saber se a Controladoria acompanha esses relató-
rios, se a Controladoria recebeu denúncias em relação a esses investimentos, se os senhores 
vem acompanhando os investimentos do BNDES  ou até outros investimentos de órgãos 
federais em relação as ferrovias? Se há em andamento, se existe sobre a supervisão de V.Sa. 
alguma denúncia em relação a esse tema?

O SR. NIVALDO GERMANO – Aqui em São Paulo uma coisa que deixei de esclarecer tam-
bém, é que as regionais não geram as suas próprias demandas. Nós trabalhamos por ordem 
de serviços que vem de Brasília. Então eu diria que na Regional São Paulo eu desconheço 
um trabalho em relação aos investimentos do BNDES na ferrovia. Nós acabamos de fazer 
um trabalho em cima de investimentos do BNDES, mas no saneamento da Praia Grande e 
outras coisas. Mas na aplicação na ferrovia eu não fiz nenhum trabalho aqui, a Regional 
São Paulo não fez nenhum trabalho. 

O nosso órgão central acompanha as contas do BNDES, que aliás, é até a CGU Rio de 
Janeiro, porque a sede do BNDES não mudou para Brasília ainda, fica no Rio de Janeiro, 
então quem toma conta das contas do BNDES, assim como da Rede Ferroviária, da extinção 

de forma reativa, a medida que me provocam eu separo alguém para atender aquilo. Mas 
existe uma comissão que foi decorrente da Portaria de 2007 se não me engano, que está 
instaurada, uma comissão de inventariança mista lá em Brasília que o Presidente desta 
comissão, inclusive colocou, franqueou que eu possa dizer a vocês se for o caso convocá-lo 
também, porque ele tem a visão não só de São Paulo, mas da inventariança de uma manei-
ra geral, que é o doutor Fatureto, o nome todo dele eu anotei aqui em algum lugar, depois 
eu passo o nome, é um detalhe. 

Então esta responsabilidade pelos bens não imóveis não operacionais, esta inventariança 
então tem que devolver esses bens para a União, para o patrimônio da União, para a Secre-
taria do Patrimônio da União que é do Ministério do Planejamento, que é o órgão que tem 
competência para destinar bens da União imóveis para qualquer outra finalidade que não 
seja a utilização pela própria União daqueles bens. Os bens operacionais que sejam móveis 
ou imóveis a responsabilidade pelo controle inventarial disso, e o acompanhamento desse 
inventário, a renovação ano a ano, checagem e etc., é do DNIT, que também está nessa 
comissão de inventariança que é uma comissão mista como eu estou dizendo. 

Qual é a responsabilidade da ANTT? As agências de uma maneira geral, não só a ANTT, 
mas todas as agências tem a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento dos contratos 
de concessão. Aliás, só se criou agência quando fez concessão, porque sem coisas concedi-
das não precisava de agência. Então as agências passaram a ser o governo dentro de uma 
atividade pública que foi delegada ao privado a executar. Então a ANTT é que é na verdade 
responsável pelo acompanhamento dos contratos de concessão no campo da ANTT – Agên-
cia Nacional de Transportes Terrestres, assim como a ANAC tem as suas responsabilidades, a 
ANATEL nas coisas da telefonia e coisas assim. 

Nós da CGU o que fazemos com essas responsabilidades? Ou seja, o DNIT tem prestar 
contas pelo menos uma vez por ano. Na verdade a prestação de contas é para o TCU, mas 
quem relata somos nós. A ANTT  idem, a SPU idem. Então o que a CGU tem feito é acom-
panhar essas gestões e cobrar essas ações. Então tem nas contas do DNIT, por exemplo, os 
relatórios anuais de auditoria de contas estão publicizados lá no site do DNIT, quem quiser 
entrar lá www.dnit.gov.br aí tem um ícone lá – processos de prestação de contas anuais, 
clicando lá vai aparecer os anos de prestação de contas. Se vocês entrarem, por exemplo, 
em 2008 que é o último relatório disponibilizado lá, relatório de auditoria vocês vão ver que 
está lá no relatório um ponto de auditoria que eu vou ler aqui só a manchete para vocês 
terem idéia: Não realização da transferência dos bens móveis e imóveis operacionais, dos 
bem imóveis não operacionais, e dos bens móveis e utensílios da extinta Rede Ferroviária 
Federal, contrariando o Artigo 8º da Lei 11.483/2007, que diz que o DNIT tem que receber 
esses bens. 

Agora como a Rede, a FEPASA e tudo não tinha também na época, ou sei lá, logo depois 
um inventário para que se tivesse um ponto de partida, é uma coisa que praticamente tem 
que se fazer tudo de novo, visitar os locais e inventariar, então o DNIT está dizendo que 
recebe, tudo bem, eu tenho obrigação legal de uma medida provisória para receber os bens, 
mas eu preciso minimamente saber o que é que eu estou recebendo, pelo o que eu vou ser 
responsável. Então essa comissão de inventariança é um negócio hercúleo  que está sendo 
feito, e o papel da CGU nesta história é acompanhar e cobrar os órgãos responsáveis por 
isso, e esses órgãos se justificam, e a CGU incorpora as justificativas dele nos relatórios. Se 
alguém tiver a curiosidade de ir lá e ver o último relatório de 2008 do DNIT vocês vão ver 
que está a constatação da CGU, a alegação, o contraditório do DNIT, a análise depois que os 
auditores fizeram em cima daquela contestação, e a recomendação. A recomendação neste 
ponto aqui é obvia, que o DNIT precisa fazer isso. Então está lá, recomendação, que o DNIT 
realize a transferência de fato dos bens da extinta Rede Ferroviária Federal conforme deter-
minado no Artigo da Lei tal e tal, de forma a evitar prejuízos ao erário oriundo da depreda-
ção, subtração e outras coisas. 

Então parece assim, e daí? Então tem coisas que a gente, nós todos sabemos que preci-
sam ser feitas, estão sendo feitas, mas tem um tamanho que muitas vezes o trabalho malu-
co dessa comissão gera, faz uma cosquinha no problema, embora eles estejam já com 60, 
80 processos já estruturados, recebidos, etc., mas é um grão de areia no volume de coisas 
que se tem para inventariar. Então como o interesse público maior é sempre, tem que ser 
sempre levado em consideração, a gente aponta porque é nossa obrigação constitucional, 
damos uma recomendação, mas sabemos que as coisas estão sendo feitas na medida das 
pernas que foram dados aos órgãos que tem que fazer isso. 

Eu só queria em nome da Controladoria dizer que, nós estamos cumprindo o nosso espa-
ço de responsabilidade que é, cobrar as responsabilidades que estão definidas em leis para 
os diversos órgãos federais. E neste caso, tem uma medida provisória que foi convertida em 
lei que passa uma responsabilidade para o DNIT para a SPU e para o ANTT e nós estamos 
cobrando, acompanhando e entendendo as dificuldades, mas  compreendendo que as coisas 
estão sendo feitas com o máximo de competência para o conjunto disponível para realizar 
aquilo. 

Então na ANTT também, no outro site www.antt.gov.br também o relatório de 2008 
tem lá um ponto de auditoria sobre o acompanhamento, as falhas de acompanhamento, 
na indefinição das tarifas de cargas, enfim, da pauta de fiscalização. Na SPU a gente tem 
feito um trabalho, principalmente na regional aqui de São Paulo monstruoso, eles tem pro-
blema de inventariança que foge a Rede Ferroviária. Eles tem problemas de inventariança, 
por exemplo, não sei se os senhores sabem, mas todo Alphavile é patrimônio da União, 
porque era terra indígena. Então tem que ter um acompanhamento daquilo, porque lá não 
é escritura é aforamento, o pessoal paga laudêmio, etc. Santos, Guarujá que é ilha é tudo 
da União, embora seja um pseudo patrimônio, mas tem que administrar aquilo. Então o 
Patrimônio da União está recebendo essa coisa da Rede Ferroviária Federal como mais uma 
coisa monstruosa para inventariar. Precisa inventariar, algum jeito vai ter que ter. 

Então eu diria que essas coisas que vocês estão fazendo, como eu já disse no início, a 
convocação que vocês fizeram, já provoca um movimento de todo mundo de rever. Mas, 
escuta, isso realmente está sendo feito? Está. Tem o ponto lá de auditoria e tal, tem a última 
resposta do DNIT, da ANTT, então isso é importante. Mas, é importante que a gente tenha 
também uma visão de que as coisas tem um tempo e uma maneira de amadurecer, a não 
ser que botasse um batalhão de pessoas para essa comissão de inventariança de engenhei-
ros que iriam percorrer o Brasil e identificar isso tudo, sei lá, não existe essa verba disponí-
vel. Então vai se fazendo com o que tem na medida do possível. 

Acho que o comentário aqui de que uma simplificação nessa concessão, eu acho assim 
um pouco complicado, porque o servidor público só pode fazer aquilo que está na lei. Nós 
como cidadão podemos fazer tudo que a lei não proíbe, o funcionário público só pode fazer 
o que a lei permite. Então um funcionário da GRTU, por exemplo, fazer uma concessão por 
sua iniciativa de uma coisa que legalmente não está definida claramente ele vai receber um 
processo de improbidade administrativa que ele não vai querer bancar esse tipo de coisa. 
Então acho que a gente tem que trabalhar em conjunto sim, para ter uma normatização, um 
caminho mínimo. Eu sei lá, é possível uma simplificação, um termo de parceria que, sei lá, 
possa estar na internet e o prefeito entra preenche esse termo e espera a aprovação e tal. 
Coisas que pode se evoluir para isso, mas pra isso precisa estar normatizado. Não basta a 
boa vontade, enfim, do Dom Quixote de La Mancha que não vai resolver o problema. Pode 
resolver um caso, mas o todo precisa que todo o arcabouço, e vocês são os administradores 
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Havendo número regimental, declaro aberta a 16ª Reunião da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, constituída pelo Ato n. 59, de 2009, com a finalidade de apurar a atual situação 
do Sistema Ferroviário do Estado de São Paulo.

Registro com muito prazer a presença dos nobres Deputados Davi Zaia, Mauro Bragato, 
Edson Giriboni e Hamilton Pereira.

Solicito à Secretaria que faça a leitura da Ata da reunião anterior.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o Deputa-
do Hamilton Pereira.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Gostaria de solicitar a dispensa da leitura da Ata.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – É regimental. Está feita a dispensa da 
leitura da Ata anterior.

Srs. Deputados, esta Presidência gostaria de agradecer muito novamente a presença e, 
em especial, agradecer ao trabalho dos nossos Procuradores que, gentilmente, têm colabo-
rado muito com esta CPI, inclusive com informações, Srs. Deputados, que depois do início 
dos nossos trabalhos há indícios, aliás, há números já apurados inclusive pela Polícia Fede-
ral, que os índices de ocorrências registrados na Delegacia de Polícia já diminuíram muito, 
praticamente zeraram. Deputado Hamilton Pereira, Giriboni, Mauro Bragato e Davi Zaia. E 
eu acredito muito que isso é fruto deste nosso trabalho iniciado no ano passado. Inclusive já 
com matéria publicada no Jornal O Estado de São Paulo, salvo engano, no dia 15 de janeiro, 
já com uma ordem da ANTT de uma ampla revisão sobre as concessões do transporte fer-
roviário no Estado de São Paulo. Então, faço esse registro a esta CPI com os meus agradeci-
mentos, fruto do nosso trabalho, dos Srs. Deputados que acreditaram nesse instrumento que 
nós temos hoje e que, graças a Deus, já flui com resultados positivos à nossa população.

Hoje, nós temos em pauta a discussão de diligências que poderiam ser ou podem ser fei-
tas durante o nosso trabalho e eu queria abrir para nós discutirmos sobre essa pauta.

Pela ordem, tem a palavra o Deputado Mauro Bragato.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Antes, Sr. Presidente, de discutirmos sobre a questão 
das diligências, eu queria solicitar para esta Comissão que fizéssemos uma solicitação à 
Polícia Federal, ao Dr. Abelha, da cópia do inquérito para que a gente possa utilizá-lo na 
elaboração do Relatório.

E lembrar, também, da necessidade de convocação do Dr. Abelha quando da oitiva do 
Presidente da ALL.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Então, é um requerimento verbal.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Seriam dois requerimentos.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Então, nós vamos submeter à aprecia-
ção da CPI os dois requerimentos. Então, em votação os requerimentos solicitados, reque-
ridos, pelo nobre Deputado Mauro Bragato. Em discussão. (Pausa.) Não havendo oradores 
inscritos, em votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.) Aprovado o requerimento verbal do nobre Deputado Mauro Bragato, reque-
rendo cópia do inquérito que se encontra na Polícia Federal e a convocação do Delegado 
Federal, Dr. Abelha, para o próximo dia 03, que é a próxima terça-feira. Então, aprovado. 
Nós solicitamos à Secretaria que oficie às pessoas aqui convocadas.

Srs. Deputados, nós temos aqui uma sugestão para diligências esta semana. Nós gostarí-
amos de ouvi-los nesta oportunidade.

O SR. – Sr. Presidente, eu acho que nós poderíamos aprovar as diligências e deixar as 
datas em aberto e nós combinarmos com o Dr. Abelha para que nós façamos de forma con-
junta com a Polícia Federal.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Eu acho que formalmente nós apro-
varmos aqui um pedido de acompanhamento da Polícia Federal juntamente com as autori-
dades competentes para uma futura diligência da nossa CPI.

Depois eu acho que seria oportuno, até como sugestão do nosso Relator, Deputado 
Mauro Bragato, depois de ouvir, Deputado Hamilton, a ALL. Eu acho que nós vamos ter essa 
oportunidade junto com o Delegado, depois de ouvida a ALL, o março até o dia 25, onde 
nós encerramos os nossos trabalhos, para produzirmos algumas diligências ou efetuarmos 
algumas visitas “in loco”. E depois, no final, nós temos um tempo ainda para o desfecho 
final desse nosso trabalho. Então, nós pedimos aqui à Secretaria que também oficie às auto-
ridades um pedido de acompanhamento desta CPI, provavelmente no mês de março.

Srs. Deputados, só para relembrá-los, nós temos, então, para a próxima terça-feira, con-
firmada a convocação do Sr. Bernardo Hees, Presidente da ALL – América Latina Logística, 
para prestar informações sobre o objeto desta presente CPI.

Deixo em aberto o microfone, se houver mais algumas dúvidas, questões.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o Deputa-
do Hamilton Pereira.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Nessa pequena conversa informal que nós fizemos 
aqui antes da abertura desta Sessão, os nossos Procuradores mencionaram um eventual 
contrato que haveria sido feito entre a própria ALL e sucateiros que ficaram... Inclusive a 
ALL ficando de fornecer um quantum em toneladas de material para os sucateiros, enfim. 
Em havendo esse contrato, eu solicitaria que ele fosse juntado inclusive aos documentos 
da nossa CPI para nós apresentarmos, se houver necessidade, ao próprio Presidente da ALL 
que explicássemos como se faz um contrato onde ele já sujeito a um contrato feito com a 
ANTT, que impediria o sucateamento da ferrovia, faz um contrato desses com os sucateiros, 
se comprometendo a fornecer um quantum em toneladas de material ferroviário para os 
sucateiros. Então, seria importante se nós tivéssemos acesso a contrato entre a ALL e essas 
empresas de sucata.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Deputado Hamilton, só para nós 
formalizarmos o requerimento de V. Exa., então V. Exa. faz aqui um requerimento pedindo 
cópia de um suposto contrato que existe no inquérito de investigação da Polícia Federal. 
Então, nós colocamos em votação o pedido do Deputado Hamilton Pereira. Antes, em dis-
cussão. (Pausa.) Não havendo oradores inscritos, em votação o requerimento do Deputado 

do tal acervo também é a CGU do Rio de Janeiro. Mas, não saberia dizer com certeza se 
existe alguma denúncia lá sendo apurada com respeito a ferrovia. O que eu posso dizer é 
que provavelmente, com quase toda certeza, no site do BNDES tem a prestação de contas 
de 2008 com análise da CGU, etc., que pode ter tangenciado em alguma coisa sobre esses 
investimentos na ferrovia. 

Agora se existe alguma denúncia embasada que não seja só na impressão, porque nós 
temos, como todo mundo que veio depor aqui de órgãos públicos você tem, todo mundo 
tem uma limitação de quadros. A própria Polícia Federal, etc., a CGU idem, então nós temos 
que tanta coisa para fazer que temos que botar numa certa ordem. Então se temos uma 
denúncia só de ouvir falar fica difícil da gente alocar uma equipe de engenheiros e tal para 
ir apurar aquilo. Agora se a gente tem uma denúncia pontual em que existe um problema 
específico nós vamos destacar gente para ir lá apurar aquilo. E nesse caso do investimento 
do BNDES na ferrovia nós não temos nenhuma coisa pontual como tivemos com essa coisa 
do saneamento na Praia Grande, então fomos lá e fizemos o trabalho lá de um mês quase 
com quatro, cinco engenheiros para ver se as coisas estavam realmente acontecendo na 
medida da liberação do dinheiro para o BNDES. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Indago aos senhores deputados 
se há mais questionamentos a serem realizados ao nosso convocado senhor Nivaldo Ger-
mano? Não havendo mais questionamentos senhor Nivaldo Germano, esta CPI quer agra-
decer a colaboração da CGU, em especial de V.Sa., sua equipe. Entendemos que o vosso 
depoimento nos esclarecerá e nos ajudará muito ao nosso objetivo de investigar, resgatar e 
propor soluções ao nosso sistema ferroviário. Portanto, agradecemos a presença do senhor 
e oportunamente se necessário poderemos novamente solicitar o apoio, as informações de 
vossa pasta e de vossa equipe. Muito obrigado. 

O SR. NIVALDO GERMANO – Só trouxe umas revistinhas para fazer o nosso comercial, 
acho que ela já distribuiu. É que a CGU tem esse outro lado orientatório, essa é uma cartilha 
que foi feita para fomentar o controle social, e que nós temos realizado aí nos municípios 
esse evento e distribuído isso contaminando crianças, escolas, professores, líderes locais 
para que nos ajude, assim como vocês estão fazendo nesta coisa de que o melhor controle 
que se tem é quem está lá. A gente mora em ruas, em casas, em bairros, em municípios, e é 
lá que as coisas acontecem, e é lá que o bem público é dilapidado. Então se cada um cuidar 
do seu quintal, talvez a soma disso tudo nos leve a uma situação melhor. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Parabéns, muito obrigado senhor 
Nivaldo Germano. 

Queria informar a CPI senhores deputados, que segundo a assessoria me passou nós 
temos confirmado deputado Hamilton Pereira, deputado Davi Zaia, a presença no dia dois 
de março do Presidente da ALL, o próprio Presidente senhor Bernardo Hees que confirmou a 
presença, portanto, dia dois de março. Acho importantíssimo a presença de todos os mem-
bros desta CPI, para nós praticamente finalizarmos os nossos trabalhos. 

Também há um pedido, senhores deputados, da própria ALL solicitando o envio das 
transcrições de todos os depoimentos aqui realizados para ALL. Acho que por base do prin-
cípio dos atos públicos acho que nós não temos nenhum impedimento de enviarmos a ALL 
sob pena de futuramente sermos questionados na justiça de não termos oferecido os docu-
mentos. Então queria a aquiescência dos senhores membros da CPI de nós enviarmos essas 
transcrições dos depoimentos a ALL. Se há algum óbice dos senhores deputados em relação 
a esse pedido da ALL?

O SR. – Senhor Presidente, qual o nome do Presidente da ALL mesmo?

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Bernardo Hees. 
Sobre quinta-feira senhores deputados, nós sabemos que a nossa Assembleia está 

debatendo um tema importante, que é uma Audiência Público sobre a Copa do Mundo, nós 
temos não ainda confirmado, mas prestes a se confirmar, para quinta-feira a convocação 
do senhor Adonei Gracci que é dos Ferros e Metais Bom Retiro, que é na verdade aquelas 
denúncias que nós tivemos em relação ao ferro velho. Está praticamente pré agendado para 
quinta-feira as 15 horas, mas tendo em vista esse trabalho realizado aqui na Assembleia eu 
queria saber de V.Exas. se não haverá prejuízos ou se nós temos condições de mantermos 
essa convocação, não sei se isso é possível, estamos dentro do prazo, mas eu queria ouvir 
de V.Exas. se nós teremos condições de realizarmos esse trabalho na quinta-feira as 15 
horas? Ou se nós podemos postergar isso para outra data? Acho importante ouvi-los antes 
deputado Hamilton Pereira, deputado Davi Zaia, se nós damos continuidade ou podemos 
postergar essa convocação para uma outra data?

O SR. DAVI ZAIA - PPS – Nós temos essa data agendada, mas eu sinceramente temo 
que nós tenhamos dificuldades por conta do dia e da hora, e dessa situação atípica que nós 
temos nessa semana na Assembleia de não  ter a Ordem do Dia e sim um seminário que 
cada deputado tem tido a sua participação. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Faço uma consulta prévia a todos os 
membros da CPI, em confirmando a presença nós agendaríamos para quinta-feira. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT - Por parte deste deputado fica confirmado desde já 
senhor Presidente.  

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Esta Presidência também, deputado 
Davi Zaia também e, portanto, a secretaria poderia consultar os outros membros sobre esse 
pré agendamento para quinta-feira as 15 horas. No entanto eu queria destacar muito que 
no dia dois de março nós temos aqui a presença do Presidente da ALL. Até temos nesse 
intervalo senhores deputados, se não me engano a última semana do mês de fevereiro 
posterior ao Carnaval, que é segunda-feira dia 22 ao dia 26 uma semana livre para agen-
damentos nossos da CPI para in loco nós observarmos o que foi dito aqui durante todo 
esse nosso trabalho de visitarmos, de diligenciarmos em alguns lugares que nós acharmos 
oportuno. Então nós temos a última semana de fevereiro em aberto para se nós assim deci-
dirmos uma visita in loco até para nos prepararmos para ouvirmos na terça-feira, que é a 
semana seguinte de março o Presidente da ALL. 

Então ficam os recados, as considerações oportunas, e nada mais havendo agradeço aos 
senhores deputados, obrigado deputado Hamilton Pereira, deputado Davi Zaia, nada mais 
havendo estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.

     *       *       *

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - SISTEMA FERROVIÁRIO
(Transcrição realizada pela empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. )

23/02/2010

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Sob a proteção de Deus, iniciamos os 
nossos trabalhos.
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A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem nobre deputado Célia 
Leão. 

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Somente, além de cumprimentá-lo mais uma vez, parabe-
nizá-lo e parabenizar todos os deputados desta CPI pela seriedade com que vem tratando 
esse assunto, e fazer aqui dois rápidos registros, Sr. Presidente. 

Primeiro que eu sou ainda da época antiga de que quem não deve não teme. Eu penso 
que nós temos obrigação, nós parlamentares obrigação, não fazemos favor a ninguém 
quando instalamos e instauramos uma CPI no sentido de investigação que é o que cabe a 
nós deputados. O julgamento obviamente não fica por parte desta Casa e nem de qualquer 
CPI colocada. Mas muito me causa espécie, quando, esse é o segundo ponto já, se trata de 
um tema que interessa a todos, afinal de contas, hoje fazendo três anos da Rádio Sulamé-
rica Trânsito, que todos nós aqui fomos convidados a estar lá, obviamente pelo trabalho 
não pudemos comparecer, exatamente para debater a questão do trânsito. Obviamente 
mais focado na cidade de São Paulo pelo tamanho, grandeza, população e etc., terceira ou 
quarta do mundo, mas independente disto é a questão do trânsito em São Paulo, Rio de 
Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, seja onde for no Brasil todo, hoje já começa, já começou 
a tempo ser uma preocupação tanto na área urbana, que todos nós vivemos, vivenciamos 
no dia-a-dia desse caos que se vive por falta de qualidade de vida, etc., não quero me alon-
gar, mas só para deixar isso registrado, quanto principalmente nas rodovias, e rodovias de 
grande circulação como Dutra, Anhanguera, Bandeirantes, D.Pedro, e tantas outras. Eu citei 
essas por ser as que eu mais utilizo por conta do meu trabalho e minha moradia, mas tan-
tas outras, Regis Bittencourt, em São Paulo e no Brasil. E que precisa de uma solução, e uma 
solução a curto prazo que ninguém vislumbra mais. 

A questão da malha ferroviária com todos os professores, mestres, doutores que existe 
dentro da CPI, e que não é o meu caso, em conhecer de perto esse trabalho, muitos porque 
fazem parte, outros porque a família fez parte, outros porque tem interesse, competência e 
estudiosos que são da matéria, mas a verdade é que ninguém montou CPI para fazer contra 
alguma coisa, pelo contrário, para se buscar uma solução rápida, factível, plausível para a 
questão da malha ferroviária. E sabemos todos que é barato que é prático que leva mais, 
que custa menos, etc. 

Então me causa espanto, e eu queria deixar registrado nesse segundo ponto, a não vinda 
desse senhor Presidente como se tivesse, como diz os antigos, a culpa no cartório. Se tem, 
tem que responder por isso, e se tiver e for julgado tem que pagar por isso. Isso é uma outra 
história. Mas cabia e cabe a nós da CPI fazermos essa investigação. 

Então agradecer de público a todos aqueles que colaboram e colaboraram para que a 
CPI tivesse andamento, porque se as pessoas convocadas ou convidadas não vierem não 
tem sentido, o objeto da CPI cai por terra, não somos só nós deputados que vamos levantar 
o assunto, pelo contrário, nós vamos inquirir ouvir, etc., então que fosse votado aqui, como 
disse o deputado Edson Giriboni, que V.Exa. com toda competência que tem obviamente 
que tem que ter respaldo legal pra isso, jurídico, encontre uma solução. Ou de caçar a limi-
nar e esse senhor se fazer presente, ou que a gente consiga de forma regimental parece que 
não é possível, mas de qualquer forma achar uma exceção para essa regra, que a CPI possa 
ter um tempo a mais de trabalho. Porque me parece que é do ponto de vista sentimental um 
pecado, do ponto de vista legal um crime essa CPI não chegar ao seu final com o relatório 
com algo mais substancial daquilo que verdadeiramente está acontecendo. Cada um dos 
deputados aqui é de uma região importante do Estado de São Paulo, eu e deputado Davi 
Zaia somos da região de Campinas que tem uma malha conhecida, importante e literalmen-
te de alguma forma desprezada, e que nós não estamos aqui brincando. Esperamos e espe-
ro que as outras pessoas de fora também não brinquem com uma situação tão importante e 
tão séria para o país. 

De qualquer forma, deixar aqui o meu voto daquilo que for preciso para a gente fazer 
para que esse Presidente venha, ou a gente vai lá. Se ele não puder vir a gente marca uma 
audiência lá onde ele estiver, e a CPI vai tomar um café com ele lá de forma oficial. Aí não 
tem como ele não vir, ele já está lá, nós só vamos. Uma sugestão. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Muito obrigada deputada. 

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Pela ordem Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem nobre deputado Mauro 
Bragato. 

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Em primeiro lugar eu achava importante que a CPI 
no dia de hoje, os deputados, nós agradecessemos a presença do doutor Carlos Fernando 
Lopes Abelha, que tem realizado um trabalho importantíssimo, e que no dia de hoje compa-
receu mais uma vez, contribuindo com o seu trabalho em prol não só da CPI, mas do povo 
paulista, e do povo brasileiro. Então quero de público aqui seguramente em nome dos cole-
gas parabenizar o trabalho do nosso delegado da Polícia Federal, e dizer ao doutor Carlos 
Fernando Lopes Abelha que a CPI agradece a sua presença, e seria de vital importância no 
agradecimento dispensá-lo. Já que ele foi convocado seria de vital importância que ele esti-
vesse quando o senhor Bernardo Hees aqui comparecesse. 

É claro que esse Presidente da ALL todos nós sabemos que tudo fará para não compa-
recer. Todos nós sabemos que o levantamento feito pelo doutor Abelha mostra claramente 
que há um prejuízo enorme ao país. O que a ALL vem fazendo não é só um prejuízo finan-
ceiro, digamos, um prejuízo econômico, é um prejuízo para a nação, para não dizer para o 
Estado de São Paulo. 

E também quero dizer Sr. Presidente, que nós vamos ter que utilizar todos os canais da 
mídia para dizer para a opinião pública paulista que o Presidente da América Latina Logís-
tica fugiu de comparecer a essa CPI. Porque ele deve explicações, porque o que ele está 
fazendo é uma afronta ao povo de São Paulo, e claro que nós não vamos ceder, e vamos 
fazer tudo com a ajuda da Procuradoria da Assembleia, que por sinal bastante eficiente, no 
sentido de prorrogar, até porque nós temos que ouvir esse senhor Presidente da América 
Latina Logística em função das provas aqui apresentadas pelo nosso delegado da Polícia 
Federal. 

Então eu queria transmitir a CPI essa minha opinião. O senhor Bernardo Hees mostra 
claramente que está com medo da acareação da CPI. Como diz o ditado popular, quem deve 
teme. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Muito obrigado deputado Mauro 
Bragato, membro e relator desta CPI. 

Senhores deputados eu gostaria de informá-los. 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem Sr. Presidente. 

Hamilton Pereira requerendo ao Delegado da Polícia Federal cópia do contrato de venda de 
um suposto material rodante em aço, para que forneça a esta CPI. Os Deputados que forem 
favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado o requerimento do nobre 
Deputado Hamilton Pereira.

Esse ofício é para a Polícia Federal, no inquérito de investigação. Se não me engano, o 
nome da investigação da Polícia chama-se Fora dos Trilhos – Operação Fora dos Trilhos. Esse 
contrato deve estar dentro dessa operação, dentro desse inquérito policial.

Nós já pedimos a cópia do inquérito, mas é para garantir, especificamente, salvo engano, 
se não tiver esse contrato anexado ao inquérito, ou se, porventura, estiver em outro proces-
so, para que o Dr. Abelha providencie a cópia desse inquérito.

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Pela ordem, senhor Presidente. Por uma questão prática, 
talvez poderia ser no mesmo ofício, ressaltando que é fundamental que esteja, inclusive, no 
inquérito a cópia do contrato solicitado pelo Deputado Hamilton.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Por sugestão do nobre Deputado 
Edson Giriboni façamos um ofício e com a observação de que conste o contrato.

Pois bem, senhores Deputados. Nada mais havendo a se tratar, está encerrada a presente 
reunião, observando a próxima convocação do Presidente da ALL para o dia 03.

Muito obrigado pela presença dos senhores Deputados e um bom trabalho a todos.

    *      *      *

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - SISTEMA FERROVIÁRIO
(Transcrição realizada pela empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. )

02/03/2010

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB - Sob a proteção de Deus iniciamos os 
nossos trabalhos. 

Havendo número regimental declaro aberta a 16ª Reunião da Comissão Parlamentar de 
Inquérito constituída pelo Ato 59/2009, com a finalidade de apurar a atual situação do sis-
tema ferroviário do Estado. 

Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados Mauro Bragato, deputado 
Edson Giriboni, deputado Davi Zaia, deputada Célia Leão. 

Solicito à secretaria que faça a leitura da ata da reunião anterior. 

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Pela ordem Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem nobre deputado Mauro 
Bragato. 

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Solicito a dispensa da leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – É regimental, está dispensada a 
leitura da ata. 

A ordem do dia, deliberar sobre assuntos de interessa da CPI, apreciar requerimentos, 
ouvir o senhor Bernardo Hees Presidente da América Latina Logística juntamente com o 
delegado de Polícia Federal doutor Fernando Lopes Abelha, ambos convocados por esta CPI 
na última sessão. No entanto, senhores deputados, chegou a esta Presidência na tarde de 
ontem, na qual recebemos um fax do Egrégio Tribunal de Justiça que nos surpreendeu, e do 
qual faço a seguinte leitura. “Mandado de Segurança nº. 99010082086/9 – relator desem-
bargador Luiz Elias Tâmbara. Que decide, enquanto presentes no caso os requisitos para 
concessão da medida liminar pleiteada, de fato a extinta FEPASA teve seus bens móveis e 
imóveis transferidos para a Rede Ferroviária Federal, empresa pública cujo controle acio-
nário é da União. Assim sendo, o contrato de concessão celebrado entre a União, repita-se, 
única proprietária dos bens móveis e imóveis e a FERROBAN, interessa exclusivamente as 
partes contratantes, e na hipótese de descumprimento de cláusulas do contrato de conces-
são do serviço de transporte ferroviário de carga da denominada malha paulista ferroviária 
que diz respeito a União. Diante disso, concedo a liminar para tornar sem efeito a convoca-
ção do impetrante, o qual seja o senhor Presidente da ALL  para prestar depoimento perante 
a CPI instalada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo nos termos do ofício de 
folhas 22, do dia 2 de março de 2010 as 11 horas. Oficie-se com urgência o Presidente da 
CPI, subscritor do referido ofício comunicando a presente decisão, e solicitando informações 
no prazo da lei. Assinado pelo desembargador Luiz Elias Tâmbara”. 

Portanto, senhores deputados membros desta CPI, como diz aqui esta decisão a nossa 
convocação tornou-se sem efeito a partir dessa decisão do senhor desembargador do nosso 
Tribunal de Justiça. No entanto, eu particularmente lamento, muito embora respeite, e em 
momento nenhum nós iremos ceder a qualquer tipo ou de manifestações jurídicas, ou dos 
senhores advogados, ou de razões políticas, e a CPI continuará com o seu trabalho prestan-
do o esclarecimento a população, sobretudo, ao desmanche do transporte ferroviário. 

Passo a palavra aos senhores deputados que aqui vieram. 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Pela ordem Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem nobre deputado Edson 
Giriboni. 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Eu acho que fica claro então que imediatamente essa CPI 
tentará cassar essa liminar, e minha indagação é se eventual demora haveria alguma possi-
bilidade legal de prorrogação da CPI em função desse fato novo que ocorre hoje aqui. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Importante esclarecer senhores 
deputados que a Procuradoria que imediatamente, ontem mesmo ao receber o ofício se 
encaminhou ao Tribunal de Justiça e já está trabalhando juridicamente para revertermos 
essa situação. Foram feitos pedidos de reconsideração ao mesmo desembargador, e pos-
teriormente depois dessa decisão encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal para nós 
tentarmos derrubar estar decisão do Tribunal de Justiça. Então todo trabalho jurídico está 
sendo realizado. Há uma observação do deputado Edson Giriboni o qual temos que consul-
tar a Procuradoria, uma vez que esta CPI já foi prorrogada se há possibilidade, inclusive a 
princípio a secretaria me passa que não há, mas diante desses casos protelatórios se existe 
a possibilidade. Nós vamos pedir um estudo e vamos encaminhar tentar derrubar essa 
liminar e por ventura fazermos outras convocações a outros dirigentes, o que a CPI achar 
melhor para a continuidade dos nossos trabalhos. 
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O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem deputado Davi Zaia. 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Para solicitar que tendo em vista a nossa disposição de realizar 

diligências para poder verificar os fatos aqui relatados já pelos diversos depoimentos, tendo 
em vista que a Polícia Federal tem tido um trabalho importante, inclusive com inquéritos e 
levantamentos da situação em que se encontra toda a malha ferroviária, para solicitar que a 
gente solicitasse o apoio da Polícia Federal nessas nossas diligências. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Em discussão o requerimento do 
nobre deputado Davi Zaia, requerendo o apoio da Polícia Federal em futuras diligências 
desta CPI. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos em votação. Senhores deputados que 
forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento do nobre 
deputado Davi Zaia requerendo o apoio da Polícia Federal que se encontra em uma opera-
ção através do delegado Abelha, Operação Fora dos Trilhos. 

Nada mais havendo a se tratar, agradecendo mais uma vez os senhores deputados, está 
encerrada esta presente sessão. 

     *       *       *

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - SISTEMA FERROVIÁRIO
(Transcrição realizada pela empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. )

16/03/2010

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Sob a proteção de Deus, iniciamos os 
nossos trabalhos.

Havendo número regimental, declaro aberta a 18ª Reunião da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, constituída pelo Ato n. 59, de 2009, com a finalidade de apurar a atual situação 
do sistema ferroviário do estado.

Registro com muito prazer a presença dos nobres Deputados, começando pela nossa 
querida Deputada Célia Leão, Deputado Davi Zaia, Deputado Mauro Bragato e Deputado 
Hamilton Pereira.

Também registramos a presença, com muita satisfação, mais uma vez, do nosso convi-
dado, que tem auxiliado muito esta CPI, sendo prestativo a todo momento, o ilustríssimo 
Delegado de Polícia Federal, Dr. Abelha, que se encontra aqui presente.

Solicito à Secretaria que faça a leitura da Ata da reunião anterior.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o nobre 
Deputado Hamilton Pereira.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Para solicitar dispensa da leitura da Ata.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – É regimental. Está dispensada a leitu-
ra da Ata.

Ordem do Dia.
Há sobre a Mesa, Srs. Deputados, aproveitando a oportunidade do quorum, alguns 

requerimentos. Três requerimentos de autoria do nosso Relator Deputado Mauro Bragato.
Requeiro, nos termos regimentais, a convocação do Sr. Marcos Roberto Vasconcelos, Pre-

sidente do Conselho Deliberativo da FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais, para 
que compareça a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de 
apurar a atual situação do sistema ferroviário, com o objetivo é prestar informações sobre 
os investimentos da FUNCEF na empresa ALL – América Latina Logística, concessionária da 
malha ferroviária paulista.

Em discussão. (Pausa.) Não havendo oradores inscritos, em votação. Os Srs. Deputados 
que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.

Quero registrar a presença do nobre Deputado Zico Prado aqui também presente, mem-
bro desta Comissão.

Segundo requerimento também do nosso Deputado Relator Mauro Bragato. Requeiro, 
nos termos regimentais, a convocação do Sr. Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente da 
Petrus, Fundação Petrobrás de Seguro Social, para que compareça a esta Comissão Parla-
mentar de Inquérito, também nos mesmos termos, para prestar esclarecimentos sobre os 
investimentos realizados na ALL.

Em discussão. (Pausa.) Não havendo oradores inscritos, em votação. Os Srs. Deputados 
que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.

Terceiro requerimento do mesmo deputado relator. Requeiro, nos termos regimentais, a 
convocação do Sr. Sérgio Ricardo Silva Rosa, Presidente da Previ, Caixa de Previdência dos 
Funcionários do Banco do Brasil para que também, da mesma forma, compareça a esta CPI 
para justificar os investimentos na ALL – América Latina Logística, concessionária da malha 
ferroviária paulista.

Não havendo oradores inscritos, em votação. (Pausa.) Os Srs. Deputados que forem favo-
ráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.

Portanto, aprovados os três requerimentos de convocação do nobre Deputado Mauro 
Bragato.

Srs. Deputados, hoje nós temos agendado, segundo até sugestão da CPI e, aliás, uma 
convocação do Presidente da ANTT. A Presidência, o gabinete da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, Deputado Hamilton, sugeriu esta data de hoje, às 15 horas inclusive, 
que seria uma data oportuna para que o Presidente da ANTT pudesse estar nesta CPI. No 
entanto, para surpresa deste Presidente e desta Comissão, nós recebemos um fax que diz o 
seguinte. (Lê): Prezado Senhor Presidente. Considerando a convocação superior e, portanto, 
irrecusável para participar de reunião com assuntos afetos ao Governo Federal, em Brasília, 
lamentavelmente, não poderei atender à convocação para prestar esclarecimentos junto à 
CPI, sob a presidência de vossa excelência. Com o intuito de colaborar, caso entenda opor-
tuno, favor encaminhar documento contendo os esclarecimentos a serem prestados, colo-
cando-me à disposição para respondê-los, por escrito, tendo em vista que em 13/10/2009, o 
Sr. Marcos Expedito Felipe de Almeida, Gerente de Transporte Ferroviário de Cargas, prestou 
depoimento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito acerca dos assuntos diretamente 
relacionados com a atuação desta ANTT.

Então é lamentável, Srs. Deputados, que nós recebemos esta informação, este fax do 
gabinete da presidência da ANTT dizendo que não poderia estar hoje aqui nesta CPI. Me 
dá a impressão, Srs. Deputados, que há um conluio, entre o Presidente da ANTT e a própria 
empresa concessionária ALL, ambos se recusando, fugindo a prestar esclarecimentos. Porque 
todas, praticamente todas as instituições que foram convidadas, nem sequer convocadas, 
aqui estiveram. A AGU, a SPU, Ministério do Planejamento, Ministério da Controladoria 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Com a palavra deputado Davi Zaia. 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Para registrar também o nosso agradecimento ao delegado 
doutor Abelha, e a todos que contribuíram aqui. 

Dizer que infelizmente pra nós decisão judicial a gente tem que cumprir, embora não 
somos obrigados a concordar. Queria inclusive chamar atenção aqui para o argumento 
utilizado, de que como existe um contrato de concessão entre a União e a FERROBAN ini-
cialmente e depois a ALL o que estiver acontecendo no contrato interessa apenas as partes. 
Se isso fosse válido nós poderíamos dispensar o papel investigativo do Ministério Público, 
e todos os órgãos do país, porque tudo que existe, seja uma concessão, uma obra que está 
sendo realizada ela é objeto de um contrato entre partes. Então estranho o argumento aqui, 
e principalmente quando o que a CPI buscava é esclarecimentos. 

Acho que de nossa parte nós já temos os elementos para compor um relatório. Até den-
tro de uma busca de ser o mais isento possível nós buscamos ouvir o Presidente da ALL. 
Podemos dizer também que nós não estávamos obrigados a ouvir o Presidente da ALL, nós 
poderíamos produzir o relatório a partir das informações que a gente já tem. Mas dentro de 
uma busca de isenção, de apurar o máximo a verdade, o que está acontecendo, as explica-
ções, as justificativas é que esta CPI optou por ouvir também o representante da ALL. 

Acho que está correto a ação da Procuradoria de buscar cassar a liminar, e se for possível 
ainda ouvir o Presidente da ALL, mas se isso não for possível nós devemos produzir o nosso 
relatório aqui com os elementos que nós já temos e a partir daí encaminhar esse relatório 
para que as medidas cabíveis sejam tomadas pelos órgãos competentes. Mas, lamentar 
então que infelizmente por essa decisão a nossa busca de maiores esclarecimentos tenha 
sido obstruída. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Senhores deputados, o que resta 
claro ao nosso trabalho é que esta CPI está desenvolvendo um grande trabalho, está con-
seguindo apurar informações fundamentais para o esclarecimento do objeto desta CPI, 
qual seja o desmanche do transporte ferroviário. Nós já tivemos recentemente no começo 
de janeiro, doutor Abelha, uma publicação do jornal O Estado de S.Paulo em que a própria 
ANTT determinou a concessão, a revisão de toda concessão da malha ferroviária, do trans-
porte ferroviário no país, principalmente as que estão inutilizadas e abandonadas. E tantas 
outras ações que foram, e estão sendo praticadas, acredito eu, que por conta desse trabalho 
nosso, de ter convocado o Presidente do BNDES, de ter convocado a ANTT, de ter convocado 
o Ministério, de ter convocado a nossa Secretaria de Transportes, de ter mobilizado setores 
importantes da sociedade, Sindicatos, Polícia Federal, então eu reitero aqui que nós não 
iremos nos abater. Evidentemente nós respeitamos essa decisão, mas não concordamos, até 
porque entendemos que esse é um problema do Estado de São Paulo, até porque nós enten-
demos que o povo paulista clama uma solução, e aqui é a Casa do Povo paulista, aqui estão 
os seus representantes, como disse a deputada Célia Leão, e é aqui muito bem representa-
dos por diversos deputados de todas as regiões. 

Portanto, nós vamos tomar, e até quero dizer a CPI que estarei indo hoje mesmo ao Tri-
bunal de Justiça numa conversa, com todo respeito ao desembargador Luiz Elias Tâmbara, 
que foi induzido a erro pelos advogados. Tenho absoluta convicção disso, foi induzido por 
argumentos que não prosperam, e foi Presidente desse Tribunal de Justiça, e nós vamos 
levar os nossos argumentos, tanto jurídicos quanto argumentos políticos que são funda-
mentais para essa decisão. Pedindo essa reconsideração para que o próprio Presidente da 
ALL possa esclarecer algumas dúvidas. Disse bem o nosso relator, por que do medo? Por que 
não sentar aqui e esclarecer os investimentos que por ventura estão sendo realizados? As 
denúncias que foram postas aqui claramente seria a grande oportunidade que a ALL teria 
de esclarecer para todos nós esse grande desmanche, ou esse grande problema que todos 
nós paulistas vivemos no Estado de São Paulo. 

Portanto, quero agradecer muito de novo a presença do doutor Abelha, em nome dessa 
CPI a toda a sua equipe, seus agentes, Vitor, e os agentes que lhe acompanham. A idéia 
nossa era realmente provocar essa reunião com a presença do doutor Bernardo Hees, e ele 
não estando aqui fica realmente prejudicado os nossos trabalhos. Agradecer muito o empe-
nho de todos os deputados desta CPI. Nós temos praticamente, deputada Célia Leão, mais 
um mês até o dia 25, praticamente um mês, e vamos concentrar esforços para apurar esse 
desmanche. Não sendo com o Presidente da ALL nós vamos investigar de ponta a ponta 
essa empresa que vem acabando com as ferrovias, com o imobiliário, com o transporte, com 
a história dos nossos queridos trens no Estado de São Paulo. Então agradeço muito o traba-
lho de todos, da Procuradoria, estarei indo hoje ao Tribunal de Justiça buscar uma solução 
ao menos jurídica e amigável com o desembargador Luiz Elias Tâmbara. 

Chegou aqui um requerimento do deputado Hamilton Pereira justificando a sua ausência 
pela ida do Presidente da República junto com a (?) da Casa Civil ao município de Osasco, 
aliás, Sorocaba, aonde esse deputado Hamilton Pereira se encontra presente. Agradeço e 
está justificado. 

Portanto, senhores deputados, em nada mais havendo a tratar agradecemos muito e está 
encerrada a presente CPI. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Reaberta a presente sessão desta 
CPI, por consenso de todos os deputados, e em nome do interesse público que reage os 
ditames desta CPI, decidimos todos reabrir a sessão para reorganizarmos os nossos traba-
lhos e para melhor pautarmos as futuras convocações e agendamentos desta CPI. 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Pela ordem Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem nobre deputado Edson 
Giriboni. 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Tendo em vista esse fato novo que aconteceu com a 
liminar que impediu o depoimento do doutor Bernardo Hees Presidente da ALL a esta 
Assembleia, para que a gente possa ter alternativas para podermos chegar a uma conclusão 
melhor ao relatório final do deputado Mauro Bragato, eu quero propor a convocação do 
Presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestre que é o órgão com quem a ALL se 
reporta. Na dúvida da presença do doutor Bernardo Hees, que o Presidente da ANTT venha 
responder pelas denúncias e pelos fatos que estão sendo apurados nessa CPI. 

O SR. PRESIDENTE – VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Requerimento verbal do nobre 
deputado Edson Giriboni convocando o Presidente da ANTT para a próxima sessão que seria 
na próxima terça-feira. 

Portanto, em discussão o requerimento do deputado Edson Giriboni. Não havendo ora-
dores inscritos em votação. Senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se 
encontram. Aprovada a convocação do Presidente da ANTT para a próxima terça-feira. 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem Sr. Presidente. 
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O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o nobre 
Deputado Mauro Bragato.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Em primeiro lugar, eu queria solicitar a V. Exa. para 
que nós pudéssemos ouvir o Dr. Abelha, Delegado da Polícia Federal, que esteve na última 
reunião e que poderia também ser ouvido no dia de hoje, por 20 minutos, 30 minutos.

E, ao mesmo tempo, eu queria dizer que eu estranho a fala do Deputado Zico Prado 
porque, na verdade, esta Comissão, deputado, V. Exa. está comparecendo no dia de hoje, 
não tem o objetivo de prejudicar quem quer que seja. Correto? O que há efetivamente é um 
processo de discussão. E, no caso da ANTT, já havia sido convidado. Havia sido convidado, 
mandou um funcionário subalterno. Os fundos também foram convidados.

Então, na verdade, o grande desafio é saber sobre a nossa malha paulista, a ALL, a 
malha paulista, o que é que nós vamos fazer daqui para frente. Não dá para continuar como 
está. Não dá para continuar a ver os equipamentos serem encaminhados para os ferros 
velhos com denúncias gravíssimas que a ALL, do comportamento da ALL em relação ao 
patrimônio público. Então, não tem nenhum problema de ordem política, partidário, nada. 
Tem sim um histórico da CPI de convidar uma série de pessoas. É claro que o Presidente da 
ALL não compareceu, foi para o Judiciário. Lamentavelmente, o Tribunal de Justiça não tem 
uma postura, digamos assim, equivalente de poder em relação à Assembleia Legislativa, e 
agora o Presidente da ANTT. Ninguém aqui tem o objetivo de criar qualquer tipo de cons-
trangimento. O que se quer é, efetivamente, saber o que está acontecendo para a gente 
propor um relatório que a gente possa avançar. A preocupação é de avançar. Não é, efeti-
vamente, de ficar falando disso ou daquilo, como se fosse uma disputa político-partidária; é 
uma discussão de política pública.

Então, queria dizer ao Presidente, nós temos o Dr. Abelha aqui que fez um trabalho muito 
grande numa operação realizada pela Polícia Federal. Ele estando aqui, se tiver alguma 
informação nova para passar para a Comissão, a Comissão vai entender seguramente que é 
uma contribuição.

Só para finalizar, Presidente, eu acho que nós temos pouco tempo, mas seria muito 
importante ouvir o Presidente da ALL, ouvir o Presidente da ANTT. Inclusive o Presidente da 
ANTT esteve em Junqueirópolis, se não me falha a memória, ou Panorama, numa reunião de 
prefeitos, e poderia estar aqui, até porque não teria nenhum problema, no sentido de infor-
mar o que está acontecendo e que a gente sabe que a grande responsável por toda essa 
tragédia se chama América Latina Logística, malha paulista.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Obrigado, deputado.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra a nobre 
Deputada Célia Leão.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – De forma muito breve, Sr. Presidente, além de cumprimen-
tar V. Exa., os membros desta Comissão, as assessorias, os convidados, as assessorias dos 
gabinetes, muito rapidamente, só para aqui também de forma bem incisiva e bem clara 
manifestar o sentimento que todos nós estamos tendo. Não é de hoje.

A primeira vez a gente pode pensar que é um momento diferenciado de quem foi convi-
dado, a segunda vez, a terceira. Mas a quarta, quinta, sexta, é como V. Exa. falou, é falta de 
respeito. E nós da CPI, independente da questão político-partidária, eu queria exatamente 
enfatizar esse ponto, me permitam todos os colegas aqui da Mesa, parlamentares, mas a 
pessoa do Deputado Hamilton Pereira que ao longo dos anos que estamos nesta Casa, o 
Deputado Hamilton Pereira, Deputado Zico Prado, sempre teve essa coerência aqui a todos, 
não só ao partido de V. Exa., mas certamente a todos os partidos, independente da questão 
político-partidária, tem demonstrado o compromisso que esta Casa e os deputados têm que 
ter para com a sociedade.

Eu sou de uma cidade e de uma região como Campinas, e os da minha idade aqui, eu 
acho que quase todos, com exceção do Deputado Camarinha que era um menino, se já 
tivesse nascido naquela época, todos nós usufruímos e bem da malha ferroviária do Estado 
de São Paulo em situações de trabalho, em situações de turismo. E lamentamos por toda 
mudança, que agora não vem ao caso que é esse ou aquele o responsável ou culpado. 
Nós temos que achar agora uma forma de melhorar essa situação. E, de fato, o que vem 
ocorrendo nos últimos anos, nós não podemos, nós, parlamentares, nem a sociedade, nem 
brasileira e nem paulista, permitir.

Então, a CPI, encerrando, tem exatamente esse objetivo. Levantar o que está acontecen-
do, como está acontecendo, por que está acontecendo e com quem está acontecendo. Inde-
pendente, Deputado Hamilton Pereira, e aqui fica registrado mais uma vez a posição de V. 
Exa., da questão político-partidária, porque esses embates políticos e partidários dar-se-ão, 
obviamente, no momento exato, particularmente este ano que é um ano eleitoral, de cargos 
importantes, de presidência da república a deputados estaduais, passando pelo Senado, 
governadores e deputados federais, mas, na hora certa, isso se dará. Que não é o caso aqui 
nesta Mesa e também não deveria ser em outras CPIs ou em outras comissões.

E falo isso, Deputado Zico Prado, acho que V. Exa. é testemunha, se eu não estiver equi-
vocada, talvez tenha tido o privilégio de tê-lo na Comissão de Cultura, Ciência e Tecnologia, 
senão como membro, talvez como convidado, todas as vezes que o Partido dos Trabalha-
dores fez algum requerimento para chamar alguém, não importando deste ou daquele 
governo, para trazer alguma informação que nós temos o direito e o povo o direito de saber 
também, como presidente daquela comissão, nós chamamos e convidamos, porque eu 
penso que é muito melhor do que a convocação. Mas, no caso aqui, eu sou testemunha de 
que o Presidente Vinícius Camarinha por mais de uma vez, com a comissão, com a CPI, fez a 
tentativa de convidar os membros que não compareceram.

Então, Deputado Camarinha, eu entendi a manifestação de V. Exa., entendo a distância 
daqui a Brasília, mil quilômetros, mas penso que para a Justiça não pode haver distância. 
Independente de ser um outro estado, centro-oeste do país, nós não podemos terminar os 
trabalhos que são sérios desta CPI, com membros sérios, independente do meu partido tam-
bém se fazer aqui presente, estou falando de todos os partidos, nós não podemos não dar 
resposta a São Paulo. Nós temos obrigação. Eu me sinto absolutamente impotente em voltar 
para minha cidade, para minha região de Campinas, que passa por ali uma malha ferroviá-
ria importante, sem ter o que relatar a eles de um trabalho que nós fizemos exaustivamente 
e que me parece, aquele velho jargão, nós vamos acabar morrendo na praia. Isso não é bom 
nem para nós deputados, nem para o parlamento e muito menos para o povo de São Paulo.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Obrigado, Deputada Célia Leão.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Pela ordem, senhor Presidente.

Geral da União, DENIT, Delegados Federais. Todos aqui estiveram. A impressão que passa, 
Deputado Zico, é que no final das investigações, quando se começa a nós encontrarmos 
as razões e os verdadeiros culpados desses desmanches, essas pessoas não comparecem, 
fogem da convocação.

Nós temos aqui, Srs. Deputados, regimentalmente o instrumento de nós utilizarmos da 
força policial para trazermos essas pessoas aqui para prestar o depoimento. Infelizmente, 
o que nos prejudica dessa prerrogativa desta CPI é a distância de esses senhores estarem 
em Brasília, Deputada Célia Leão. Isso acaba causando um problema jurídico para nós desta 
Comissão, porque, lamentavelmente, essas pessoas fogem de prestar esclarecimentos a esta 
CPI. É um desrespeito ao povo de São Paulo, Deputado Mauro Bragato, é um desrespeito a 
esta CPI, uma comissão formada para apurar o que nós estamos passando, o que a ferrovia 
passa. E esses senhores, principalmente o Presidente da ANTT, que é um órgão público, uma 
pessoa que deve satisfação às pessoas e ao povo, não comparece a esta CPI. Poderia estar 
hoje aqui dando uma demonstração de responsabilidade com o país e com o estado.

Então, eu lamento, em nome desta CPI, eu, como autor, e sinto que esta é a impressão 
que todos nós temos de estar ocorrendo aqui nesses nossos trabalhos.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o nobre 
Deputado Hamilton Pereira.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Quero solidarizar-me com V. Exa. na indignação pelo 
desrespeito a esta CPI por parte de um convidado que inclusive foi quem se manifestou 
supondo uma nova data para aqui estar.

Entretanto, Sr. Presidente, minha inscrição se dá por outra razão. Eu tenho aqui, agora, 
os requerimentos que acabamos de votar, que V. Exa. acaba de submeter à votação. Nós 
temos até o dia 25 apenas e tão-somente deste mês para encerrarmos os trabalhos da CPI. 
Acho que deveríamos insistir na presença desse senhor aqui, Presidente da ANTT, ao invés 
de ficarmos fazendo novas convocações que, seguramente, não teremos tempo para arguir 
todos esses convidados sugeridos aqui nesses requerimentos apresentados pelo nobre 
Deputado Mauro Bragato. Portanto, eu gostaria de manifestar meu voto contrário, ainda 
que tardiamente, à convocação desses senhores, porque entendo que nós deveríamos insis-
tir aqui na presença do Presidente da ANTT, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Nós temos, Deputado Hamilton Perei-
ra...

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem.
Só pela oportunidade, nós temos duas semanas de trabalho. Se houver boa vontade des-

ses senhores que foram convocados, nós podemos ouvi-los ainda, se possível, até no come-
ço da semana que vem, numa terça-feira de manhã, como já são os horários que nós temos, 
todas às 11 horas. E nada impede de ouvirmos o Presidente da ANTT numa quarta-feira, já 
que a CPI se encerra na quinta. Então, eu acho, Deputado Hamilton, que não atrapalha nós 
convocarmos, porque, se eles vierem, ótimo. Nós aqui daremos quorum, conseguiremos nos 
preparar num cronograma de trabalho e depois ouviríamos os outros convocados.

Então, eu acho que seria oportuno nós mantermos essas convocações e insistirmos na 
convocação do Presidente da ANTT, muito embora ele diz aqui que já foi ouvido lá atrás, eu 
me lembro que foi quase no começo dos nossos trabalhos, o responsável pelo transporte 
ferroviário, o Sr. Marcos Expedito Felipe. No entanto, no desenvolver do nosso trabalho, 
restou importantíssima a presença do Presidente da ANTT e não mais o responsável, porque 
ficou evidente as denúncias que nós tivemos aqui, Deputado Relator Mauro Bragato, gravís-
simas, e que só o Presidente da ANTT poderia nos esclarecer; e não o subordinado, em que 
pese a boa vontade que aqui esteve, até com o argumento estranho, relembro a esta CPI, o 
Sr. Marcos Expedito, Deputado Mauro Bragato e Davi Zaia, que foi altamente defensivo à 
ALL, dizendo que a ALL estava cumprindo, que estava atendendo às exigências da ANTT. E 
no decorrer dos nossos trabalhos, Deputada Célia, não ficou demonstrado isso. Muito pelo 
contrário. A demonstração foi totalmente o contrário do que disse o Sr. Marcos Expedito. 
Então, eu acho fundamental nós ouvirmos novamente o Presidente da ANTT, mesmo ele 
dizendo aqui para que nós pudéssemos enviar os questionários, por escrito; inaceitável, a 
meu ver, e coloco essa apreciação aos membros da CPI.

Tem a palavra o Deputado Zico Prado.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Eu queria, primeiro, cumprimentar os colegas deputados, 
os que nos visitam e agradecer quem veio no lugar do...

Mas eu queria dizer, Deputado Camarinha, que eu acho que toda CPI tem que ter um 
respeito muito grande quando a gente convida, para que a gente fique claro, não só para a 
comissão, mas para todos nós, aquilo que está sendo investigado ou que está sendo escla-
recido.

Mas eu queria dizer que V. Exa. também deveria ter tido a mesma energia e que nós 
estamos tendo, porque nós estamos cinco requerimentos na Comissão de Transportes, cinco 
vezes cada deputado vem pedindo vista para não aprovar, porque nós queremos saber por 
que caiu o Rodoanel. Então, é uma prática de ambos os lados e nós estamos investigando 
aqui uma situação que foi criada há quantos anos? Quase 15 anos atrás. Então, nós tam-
bém queremos esclarecer para a sociedade. Agora, tem responsáveis que já fizeram parte de 
governos que já foram, que já foram, já passou. E nós queríamos saber como se deu, como 
foi feito o contrato, o que fizeram com os funcionários da FEPASA. O Deputado Davi Zaia 
era funcionário... Não...

O SR. – Da Nossa Caixa.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Da Nossa Caixa. Mas nós temos deputado aqui que era 
funcionário. O Giriboni era funcionário. Nós não sabemos o que foi feito. E não foi falta 
de pedir, porque ele já era deputado na época. Então, aqui o que nós precisamos... E nós 
aprovamos. Eu quero registrar meu voto contrário à convocação, porque aqui nós também 
podemos convidar e nós nem convidamos e estão vindo para prestar esclarecimentos do 
Rodoanel, das vigas que caíram. Então, essa é uma questão que a gente precisa. Não adian-
ta ficar achando que não quer vir. A Comissão convida e ninguém aqui quer sacrificar a vida 
de ninguém. Mas eu quero dizer que essa energia também valeria aqui para o Estado de 
São Paulo, quando nós estamos com cinco requerimentos na Comissão de Transportes que 
não deixa nem ser votado.
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Então, V. Exa. tem a palavra para trazer novas informações a respeito da Operação Fora 
dos Trilhos.

O SR. FERNANDO ABELHA – Boa-tarde a todos; Exmo. Sr. Presidente, em nome de quem 
gostaria de cumprimentar os demais membros.

Nós continuamos com o trabalho que antes denominado, inicialmente denominado 
Operação Fora dos Trilhos. E naquele mesmo padrão de destruição nós encontramos em 
outros locais, como a Estação de Samaritá, e nós diligenciamos até essa estação ferroviária 
e constatamos também, comprovamos, a destruição de inúmeros vagões, todos cortados 
com o mesmo procedimento, através de maçaricos. E, no decorrer desse trabalho também, 
nós ouvimos alguns funcionários da inventariança da rede ferroviária e esses funcionários 
nos trouxeram alguns documentos e fotos que são indícios concordantes com tudo que as 
demais provas que estão encartadas nos autos. O indício é extremamente forte, posso até 
dizer que é uma prova de certeza de autoria desses fatos criminosos. As mesmas circuns-
tâncias em que em outros locais houve cortes de vagões com uso de máquinas de policorte, 
de maçaricos, de prensas, esses mesmos equipamentos foram utilizados nessa Estação de 
Samaritá, em São Vicente. E essas informações nos vieram... Em Tirapina foi feito através do 
Policial Vítor e no caso de Samaritá um pessoal que esteve da inventariança que estiveram 
lá e também constataram. Em ambos locais foram tiradas fotos e fotos de uma carreta, 
fotos da placa da carreta que pertence ao ferro velho que está sob investigação. Então, isso 
é uma prova irrefutável da participação dessa empresa de ferro velho, de outras empresas 
de empreiteiras e até da própria concessionária. Isso nos levou a crer que a intenção mesmo 
da concessionária, isso está comprovado através do depoimento de um outro funcionário da 
empresa, do ferro velho que está sendo investigado, que a intenção deles era vender 25 mil 
toneladas de materiais ferroviários.

Durante as investigações também, além dos laudos, os exames de engenharia que foram 
requisitados por mim, eu também requisitei a elaboração de um laudo contábil, a fim de 
comprovar a quantidade de material que havia sido negociado. Em conversas com o perito, 
nesta semana que se passou, nós soubemos que tem mais de mil e 100 notas fiscais na 
concessionária vendendo material ferroviário para essa empresa de ferro velho. E todas as 
notas ou praticamente na sua grande maioria que são milhares, centenas de milhares de 
toneladas, todo o material praticamente foi classificado como sucata. Isso daí é um forte 
indício do caso de sonegação fiscal, de supressão ou redução de tributos, porque os laudos 
do Instituto de Criminalística da Polícia Federal comprovam que os materiais que foram 
localizados durante a execução da Operação Fora dos Trilhos não são sucatas. São mate-
riais novos, materiais de alto valor econômico, como já falado aqui anteriormente, na outra 
audiência que participei. Mas os laudos agora comprovam, tecnicamente, que esse material, 
na sua grande maioria que foi apreendido, localizado e apreendido, são materiais servíveis 
para o serviço público, não são sucata. Então aí nós agora temos por uma outra perspectiva 
também o forte indício de ocorrência de crimes contra a ordem tributária, pela supressão e 
redução de tributos, pela classificação errônea que eles deram na hora da comercialização 
desse material, e isso surte reflexos tributários.

Outro fator que causa certo espanto é que embora toda ação nossa com rigor para evitar 
continuidade desses tipos de crimes contra o patrimônio público, que é da nação, que é do 
povo, existe uma determinação do governo para que os vagões que estão garageados e 
abandonados em vários locais na malha paulista aqui do Estado de São Paulo, eles deve-
riam ser removidos para dois ou três locais, para que fossem mantidos com segurança, 
impedindo esses tipos de ações. Então, nós temos visto que os vagões, alguns estão sendo 
transferidos, mas está sendo cortada parte da timoneira dele, ou seja, estão causando no 
vagão para que ele seja transportado, até no caso aqui em Bauru, na triagem paulista.

E o que determina também esse acordo que foi feito do governo com a concessionária é 
que esses transportes deveriam ser acompanhados por funcionário da agência reguladora, 
da ANTT. E nós estivemos e observamos, eu com o Vítor, que não tinha nenhum funcionário 
da ANTT acompanhando a retirada desses vagões dos pátios e o transporte desses vagões 
com carretas até o pátio de triagem paulista. E para que esses vagões sejam colocados nas 
carretas, eles estão cortando com maçarico toda a parte de baixo, prejudicando até a timo-
neira de freios para que eles possam transportados e os trucks são retirados.

Agora, como não está havendo o acompanhamento de fiscais da ANTT da saída do pátio 
de onde está garageado o vagão até o destino dele, a gente não sabe se esses vagões de 
fato estão sendo removidos até o pátio que foi determinado pelo Departamento Nacional 
de Infraestrutura Terrestre. Então, isso é muito lamentável.

O problema que a CPI está tendo, que eu acho também um grande desrespeito, eu 
também tenho sofrido na minha investigação. Eu mandei, diariamente, inúmeros ofícios de 
reiterações para a ANTT, para a inventariança, para a própria concessionária, eu não tenho 
obtido respostas. Eu tenho convocado funcionários, eles não comparecem. Eu tenho solici-
tado cópias de documentos que não estão protegidos pelo sigilo fiscal, pelo sigilo bancário, 
ou por qualquer tipo de manto de proteção legal, e mesmo assim eles estão se negando a 
fornecer. Então, a situação está extremamente difícil, mas é o que eu falo, com toda certe-
za, que se eles não vierem até a delegacia eu vou até onde eles estiverem. E eles estejam, 
aonde for, nós vamos localizá-los e eles vão, os que tiverem que ser responsabilizados, vão 
ser responsabilizados e indiciados, seja quem for.

Eu também tive uma informação, ainda oficiosa, e isso precisa ser comprovado, que me 
parece que a concessionária, eu não sei se ela foi vitoriosa ou ela adquiriu uma concessão 
nos Estados Unidos e me parece que o Diretor-Presidente Bernardo Hess vai talvez ser trans-
ferido para os Estados Unidos, e isso até dificultando o nosso trabalho de investigação. Se 
essa informação for confirmada, eu vou solicitar à Juíza que seja apreendido o passaporte 
dele para que a gente possa continuar com as investigações, porque em todos os locais, 
e isso eu posso falar com certeza, em todos os locais que nós estivemos eu só constatei 
danos, destruição, como foi dito aqui anteriormente.

Outra questão muito importante é que dessas mil e 100 notas que foram emitidas pela 
empresa concessionária, para formalizar essa venda de material ferroso, além de estar 
descumprindo as normas vigentes pela classificação errônea do material que está sendo 
comercializado, elas estão sendo emitidas em nome da Brasil Ferrovias que era uma “hol-
ding”, uma outra empresa, que administrava a Ferroban, Novoeste e Ferronorte. Então, 
diante dessa área de concentração que é do CADE, como a concessionária, no caso, sob 
investigação, ela adquiriu a maioria ou, se não me engano, todas as ações dessas concessio-
nárias, ela passou então a deter o poder acionário como controladora. E agora, só que ela 
não emite nenhuma nota em seu nome. As notas, ela continua emitindo numa empresa que 
foi incorporada. E como nós conhecemos de Direito Comercial, na incorporação a empresa 
incorporada deixa de existir. Então, não entendo por que eles estão emitindo notas fiscais 
em nome da Brasil Ferrovias. Esse é um outro fato que também foi por nós constatado. 
Então, nós estamos agora na fase final. E os laudos dos peritos, um já chegou de um exame 
que foi feito em Curitiba, e do de São Paulo já está em vias de ser finalizado. Eles compro-
vam, de fato, que esse material não é sucata; esse material é um material servível, é mate-
rial de alta qualidade. Jamais poderia ter-se vendido da forma que foi.

Outra questão muito importante que eles se apegam muito a dizer de materiais obso-
letos, de materiais que não podem ser aproveitados, nós tivemos, até por lembrança do 
Policial Vítor, que ele participou de um leilão de locomotivas que foi feito em Campinas, 

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Só pela oportunidade, Hamilton, tem 
a palavra o Deputado Davi Zaia.

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Rapidamente, só para registrar, dentro dessa questão que está 
sendo debatida aqui, neste momento, que, na verdade, nós tivemos aqui a convocação de 
pessoas dos mais diversos escalões, governos. Registrar aqui que nós tivemos o Secretário 
dos Transportes, Mauro Arce; o Ministério dos Transportes; então, gente do Governo Federal, 
gente do governo estadual, dos diversos órgãos que têm algum envolvimento com todo o 
processo de concessão da ferrovia aqui em São Paulo.

E que, na verdade, esse esforço de convocar a própria ALL, a ANTT, se nós tivéssemos 
aqui apenas o objetivo de fazer o relatório, o que nós ouvimos sobre a situação do transpor-
te já nos dava elementos, nós dá, aliás, elementos para fazer um relatório consubstanciado 
e, principalmente, com a colaboração final ou no decorrer da CPI do próprio Dr. Abelha que, 
num trabalho brilhante da Polícia Federal, todo um inquérito e uma investigação importante.

Eu até entendo que, de maneira responsável, esta CPI está querendo ouvir as partes para 
produzir um relatório mais isento possível do ponto de vista pensar partidário e se aproxi-
mar daquilo que de fato está acontecendo. Então, eu acho que o esforço de ouvir todas as 
partes tem sido nesse sentido. Pelo menos é o que a gente tem aqui buscado e acho que 
estamos fazendo as últimas tentativas. Caso contrário, nosso relator vai produzir o relatório 
e a gente vai votá-lo e, a partir daí, encaminhar para os órgãos competentes.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Obrigado, Deputado Davi Zaia.
Tem a palavra o Deputado Hamilton Pereira.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Sr. Presidente; nobres colegas deputados; Deputada 
Célia Leão, eu quero agradecê-la pela citação sempre muito generosa de vossa excelência.

Dizer que quando a minha bancada me outorgou a responsabilidade de participar desta 
CPI era para que investigássemos aquilo a que ela se destina, ou seja, as razões pelas quais 
a malha ferroviária do Estado de São Paulo está sendo sucateada. Então, é esse o objeto 
que venho perseguindo desde que se instalou esta CPI, como de resto todos os meus cole-
gas aqui. Quero testemunhar isso. O presidente, a todos os deputados, Célia Leão, Mauro 
Bragato, o relator da CPI, Davi Zaia, e todos os demais que vêm participando e contribuindo 
com todas as inquirições aqui, com os nossos convidados ou convocados, enfim.

Entendo que depois de tudo que nós já vimos e ouvimos, nós temos de um lado uma 
concessionária que fez uma concessão por longos anos com o Governo Federal e, por outro 
lado, o Governo Federal que concedeu a malha ferroviária, isso estabelecido diante de um 
contrato, mediante um contrato que em cláusula alguma reza o direito de a concessionária 
sucatear a ferrovia. Muito pelo contrário. Ela deveria estar conservando a ferrovia para, ao 
término do contrato de concessão, devolvê-la intacta e melhor ainda do que quando da 
concessão realizada entre as partes.

Não vejo que representantes aqui da Petrus e da Previ e FUNCEF estejam de alguma 
forma ligados a esse objeto, que é investigarmos o sucateamento das ferrovias e as razões 
pelas quais isso vem acontecendo.

Quero fazer minhas as palavras do nobre Deputado Mauro Bragato quando diz que ou 
quando faz uma menção elogiosa àquilo que é o serviço prestado a esta CPI e todas as 
informações que nos foram trazidas pelo Dr. Fernando Abelha. Agradecê-lo e, ao mesmo 
tempo, homenageá-lo, e ao Policial Vítor que tem sido, sabemos disso, um braço operacional 
fundamental nestas investigações. Agradecê-lo por todas as informações que trouxe aqui e 
que, seguramente, constarão inclusive do Relatório Final, a ser produzido por esta CPI e pelo 
nosso relator.

Nesse sentido, quero também mais uma vez reafirmar meu voto contrário a esses reque-
rimentos. E, como o fez o nobre Deputado Mauro Bragato, solicitar a V. Exa. esta possibilida-
de de ouvirmos aqui mais o Dr. Fernando Abelha que sempre tem informações tão importan-
tes e relevantes para o objeto que nós buscamos com esta CPI. E o Policial Vítor que desde 
o início, desde a primeira vez que nos visitou aqui nesta CPI, nos trouxeram informações 
importantíssimas para constarem aqui do nosso relatório, enfim, ilustrando aquilo a que se 
destina esta CPI, ou seja, a investigação do sucateamento da malha ferroviária do Estado de 
São Paulo.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Só para esclarecimento, Srs. Deputa-
dos, quero reiterar o único objetivo desta CPI, que é o foco de nós investigarmos o sucatea-
mento do transporte ferroviário.

O Deputado Hamilton Pereira tem acompanhado a CPI desde o início juntamente com 
todos esses deputados que aqui estiveram e sabe que o sentimento nosso jamais é trazer 
qualquer pessoa por perseguição política de qualquer partido que seja. E o Deputado Hamil-
ton Pereira, que é do PT, sabe a dificuldade nossa de nós convidarmos esses senhores que 
o Deputado Mauro Bragato requereu a convocação. Aliás, a Secretaria nossa aqui já por 
diversas vezes tentou agendá-lo e não resta outra opção senão esse instrumento legal que 
nós temos. Então, que fique afastada qualquer insinuação de que haja aqui essa possibili-
dade de politizar a CPI. Até porque, Deputada Célia Leão, esta é a grande oportunidade que 
nós temos de nós alertarmos a Petrus, a Previ, esses fundos de pensões, sobre o desmanche 
e sobre a irresponsabilidade da ALL com o transporte ferroviário, e essas empresas estão 
investindo nessa concessionária. Então, seria uma grande oportunidade que nós temos, se 
eles não souberem, de nós alertarmos aqui com argumentos, com documentos, Deputado 
Hamilton Pereira, o que a ALL está fazendo com o dinheiro investido por esses fundos. 
Então, não vejo, a meu simples ver, nenhum tipo de conotação política. Muito pelo contrá-
rio. Os senhores têm acompanhado o nosso trabalho aqui, a nossa luta, de nós buscarmos 
essas informações, independente de cor partidária; como disse a Deputada Célia, o próprio 
Secretário de Estado dos Transportes aqui veio.

Quero agradecer muito o trabalho da Procuradoria, o Dr. Galha. Inclusive acaba de me 
entregar aqui, eu quero passar aos deputados. Por incrível que pareça, Deputado Zico Prado, 
o que é ilegal eles estão até documentando. Fizeram um contrato, Deputado Mauro Bragato, 
de obrigatoriedade de fornecimento de material de aço, não sei quantas toneladas, a um 
ferro velho, o que é totalmente ilegal. Isso aqui está documentado. A ilegalidade está docu-
mentada e é o que nós queremos fazer aqui com os fundos, apresentar isso ao presidente, 
apresentar isso ao Presidente da ANTT. Nada mais do que isso. Ninguém quer aqui cons-
tranger ninguém, como muito bem disso o nosso Relator Deputado Mauro Bragato. Queria 
passar aos senhores deputados. O relator já tem; eu queria passar à Deputada Célia Leão, 
Deputado Zico Prado e Deputado Hamilton Pereira.

E convidar o nosso Delegado, Dr. Abelha, para que tome uso da palavra, o seu assento.
Reiteramos os agradecimentos à Procuradoria e reiteramos sua presença e sua dispo-

sição de colaborar, diferentemente de algumas outras instituições que fogem de prestar 
esclarecimentos.

V. Sa. tem um trabalho denominado Fora dos Trilhos, operação da Polícia Federal, com 
indícios ricos que saltam aos olhos de irregularidades praticadas pela ALL.

Só alertá-lo, Dr. Delegado, que por conta da ordem do dia e do plenário, de um prazo de 
20 minutos a 30 minutos, para que nós possamos dar continuidade aos nossos trabalhos e 
não prejudicar o andamento do plenário e a ordem do dia.
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sem patrulha de policiais, o que acontece? Favorece, sem dúvida nenhuma, a ação dos 
criminosos. Como em Campinas, lá na estação da oficina de locomotivas, nós vimos umas 
dezenas de motores de tração que estavam colocados no local esperando somente para 
serem carregados. Um motor desse aí, novo, custa 100 mil reais. Então, entra quem quer, sai 
quem quer. Isso a tendência é continuar, é continuar, porque eu digo, todos os locais em que 
estive, e eu estive em vários locais, fiz até sobrevoo de helicóptero, nunca foi encontrado 
nenhum policial ferroviário federal.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Eu gostaria de, até pela oportunidade, 
Dr. Abelha, consultar a nossa Procuradoria, Dr. Galha, a respeito daquele pedido que nós 
temos no Supremo Tribunal Federal de nós derrubarmos a liminar que o TJ concedeu ao 
Presidente a ALL, se há alguma novidade a respeito disso, à urgência desse nosso trabalho.

O SR. – Nós estivemos em Brasília...

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Se o senhor puder usar os microfones. 
E também, Dr. Galha, já aproveitando a oportunidade, o que parece, depois de nós ouvirmos 
aqui novamente o Dr. Abelha, é que a sensação de impunidade é crescente, porque a Polícia 
Federal é desprezada, uma Comissão Parlamentar de Inquérito é desprezada. Nós sabemos 
a prerrogativa dada a uma CPI pela nossa Constituição, equiparada às forças judiciais e 
tendo em vista que a Justiça é una, nós devemos achar um instrumento de convocar esses 
senhores a estarem nesta CPI, a estarem aqui quando convocados. Então, eu gostaria de 
pedir depois um parecer de como é que nós poderíamos operar essa convocação e até a 
vinda dessas pessoas, se for o caso, como é no caso no dia a dia da Justiça, por ordem e por 
força policial. Porque nós não podemos admitir, Srs. Deputados, que esta CPI seja tratada 
com o desleixo com que está sendo tratada. Isso é um desrespeito com o povo, com a Cons-
tituição, com os trabalhadores, com o bem público. E eu queria muito que essas pessoas, 
quando convocadas, pudessem estar aqui e, se não puder, que venham por força policial. 
Então, é uma sugestão que eu deixo a esta CPI, para nós concentrarmos força juntamente 
com a Polícia Federal, porque desprezar a Polícia Federal, desprezar uma CPI, estão despre-
zando a nossa Constituição Federal e o povo de São Paulo que deu a oportunidade de nós 
estarmos aqui para principalmente apurarmos esses descasos que estão acontecendo no 
transporte ferroviário. Então, Dr. Galha, eu queria ouvir V. Sa. a respeito desse nosso proce-
dimento.

O SR. GALHA – Sr. Presidente, senhores Deputados.
Nós estivemos ainda em Brasília, ontem, com o propósito de agilizar a decisão do Pre-

sidente do Supremo Tribunal Federal em relação ao nosso pedido de suspensão da liminar 
que foi concedida no Tribunal de Justiça. Estivemos com o assessor do presidente que nos 
disse que eles nos darão, provavelmente, uma resposta ainda esta semana ao nosso pedido.

Em relação ao que termina de ocorrer de essa pessoa não ter comparecido, não ter cor-
respondido à convocação, eu vou adiantar aos senhores o seguinte. V. Exa. disse que pediria 
um parecer, então, podemos colocar as coisas aqui, agora. Isso é um crime de desobediência 
que enseja condução coercitiva. Ele está em Brasília e a Assembleia, ao que me consta, 
preciso até conferir essa informação, tem aí um meio de se fazer o depoimento dele por 
videoconferência. Portanto, podemos examinar, ver os meios materiais se temos, parece que 
temos, de ele ser ouvido, em Brasília, por videoconferência e conduzido coercitivamente, em 
Brasília, por determinação da CPI. Isso é uma providência que podemos pensar em viabili-
zar, caso a CPI determine que façamos.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Isso seria um convênio... Um con-
vênio, não. Melhor dizendo, seria um trabalho realizado por essa força coercitiva, por qual 
força? Polícia Federal? Polícia Militar?

O SR. GALHA – Polícia local.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Polícia Militar do Distrito Federal.

O SR. GALHA – Polícia Militar ou Polícia Civil do Distrito Federal. Não sei se a Polícia 
Federal faria isso. Em princípio, seria a Polícia Civil ou a Polícia Militar por solicitação, ou 
solicitação do Presidente da Câmara dos Deputados, enfim, como viabilizar isso podemos 
ver, mas, em princípio, é perfeitamente possível.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Eu deixo essa sugestão posta à CPI 
para que nós possamos até aproveitar agora a oportunidade deste quorum e o tempo 
escasso, Deputado Mauro Bragato, que é nosso relator, para deliberarmos sobre isso. Se for 
o caso, até utilizarmos o Supremo Tribunal Federal nessa discussão de ouvirmos o convo-
cado através desse instrumento tecnológico que é a videoconferência. Fica uma sugestão. 
Em sendo essa hipótese... Eu acho que nós temos que buscar uma saída. E deixo aqui esta 
sugestão aos membros da CPI para nós tomarmos essa decisão e já emitirmos aqui a opi-
nião e a decisão da CPI para que a Procuradoria tome as providências que achar convenien-
tes.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra a nobre 
Deputada Célia Leão.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Eu já havia solicito a V. Exa. licença para me retirar, porque 
tenho uma outra reunião agora dentro desta Casa, mas não queria perder a oportunidade, 
e no mesmo viés da minha fala, que foi uma intervenção curta no início dos trabalhos na 
tarde de hoje, mas exatamente nessa direção. Eu disse a V. Exa. e aos membros da Mesa 
aqui da CPI e aos convidados que a distância não pode ser uma justificativa para que o tra-
balho se efetive. E mais do que isso. Eu vou copiar as palavras de V. Exa. porque eu achei de 
uma propriedade e muito propícia para o momento, quando V. Exa. disse que esta CPI está 
dando a esses senhores o direito de se manifestarem, de trazerem aqui à tona a sua verda-
de, a sua visão, Dr. Abelha, porque obviamente nós não somos donos da verdade, eu digo 
que tudo tem dois lados, até a bola de dentro e de fora, então esta CPI está exatamente 
dando a oportunidade para as pessoas se manifestarem, colocarem as suas ideais, as suas 
posições, enfim, o seu trabalho e até as alegações pelas quais estão aqui sendo convidadas, 
para que a CPI tenha andamento.

Na verdade, o Deputado Davi Zaia que já não está disse com muita propriedade tam-
bém. O que nós já temos até agora nos parece pelo menos minimamente suficiente para 
fecharmos um pouco como está a nossa malha ferroviária no Estado de São Paulo. Imagino 
no resto do Brasil, mas, de qualquer forma, o nosso papel é aqui na malha ferroviária de 
São Paulo, e o próprio Deputado Davi Zaia enfatizou isso.

onde também nós encontramos inúmeras locomotivas garageadas que estavam em vias 
de serem cortadas, cinco dessas locomotivas foram objeto de leilão, foram adquiridas pela 
concessionária Tereza Cristina, que ela executa o serviço de transporte ferroviário no Estado 
de Santa Catarina, e essas cinco locomotivas foram reformadas, foram modernizadas, estão 
em plenas condições de uso e estão sendo usadas até com uma capacidade maior. Isso 
demonstra que embora essas locomotivas tenham sido vendidas como sucata, elas estão 
hoje em plena operação. Nós tivemos a gentileza dessa concessionária, eu tive a oportuni-
dade de receber a visita do advogado da empresa, ele me levou cinco projetos de reforma e 
modernização dessas locomotivas. Então, nós temos, por várias óticas, por várias vertentes, 
nós comprovamos tranquilamente, eu falo isso com toda tranquilidade, que destruíram 
patrimônio público nacional, venderam patrimônio público nacional a preço de banana, 
isso de conhecimento de muita gente e ninguém tomou providência, quem deveria tomar. E 
agora estão removendo vagões dos pátios sem acompanhamento da agência reguladora ou 
de alguém por ela indicado ou do fiscal do próprio contrato de concessão.

Então, nós estamos vendo que talvez até embora todo nosso trabalho com muita dedica-
ção, trabalho difícil, porque a gente encontra muita dificuldade, muita gente querendo difi-
cultar mais ainda nosso trabalho, mas isso não vão conseguir, então nós temos que tomar 
medidas mais drásticas, porque eu não sei, daqui a pouco, como, infelizmente, talvez eu não 
possa mais estar trabalhando com o Vítor, e a própria CPI também terá seu tempo de con-
clusão, eu não sei a partir daí o que vai acontecer. O que eu sei também é que todo estado 
está sendo policiado, agora nem está mais, por três policiais ferroviários federais. Eu não 
sei quem tem interesse de manter somente três policiais ferroviários fazendo toda a fiscali-
zação e segurança do patrimônio no Estado de São Paulo, da malha ferroviária. Eu não sei 
como são nos outros estados. Isso me parece que ninguém pretende ou alguém está muito 
interessado que não haja nenhum tipo de fiscalização, principalmente na malha paulista 
aqui da rede ferroviária. Isso não pode existir. Nós temos transportes de carga, nós temos 
informações de que possa estar havendo transporte de mercadorias ilegais, isso ainda pode 
ser objeto de investigação, mas isso tudo é facilitado, por quê? Porque não tem uma Polícia 
fazendo o trabalho no sistema ferroviário. Isso é inadmissível, isso facilita o crime.

Eu tive também informações de que têm acontecido muitos acidentes ferroviários, talvez 
até pela diminuição, pelo aumento do tempo de trabalho de um maquinista, pela retirada 
dos auxiliares dos maquinistas, pela quantidade de carga sobre os vagões que às vezes é 
utilizado com sobrecarga, isso provoca danos na via permanente, provoca acidentes ferrovi-
ários, provoca dano ao meio ambiente e às vezes até a própria vida dos funcionários ou de 
quem esteja na composição e até, eventualmente, de pessoas que estejam próximas à via 
permanente.

Parece que quanto mais a gente investiga, mais a gente tenta apurar o que está aconte-
cendo, nós temos percebido que o descaso é muito grande, o descaso é muito grande. E se 
nada for feito a tendência disso tudo é piorar. E, indo por outro lado, como já repeti outras 
vezes, dentro da livre iniciativa, uma empresa que tenha essa concessão, como todas as 
demais empresas, não é para visar apenas o seu lucro. Ela tem de contribuir com posse de 
trabalho, tem de contribuir para o desenvolvimento econômico e contribuir também para 
a seguridade social, contribuir com impostos para o estado. E isso tem que ser muito bem 
analisado, como eu falei, a questão da venda desses materiais, como eles têm sido classifi-
cados. Isso, de certa forma, está prejudicando os recursos que o estado deve recepcionar por 
essas operações. E, infelizmente, nós temos visto, temos lá mil e 100 notas fiscais que estão 
sendo hoje analisadas pelos peritos. Eu pedi até para que eles façam uma soma depois total 
da quantidade em toneladas do que foi comercializado, até para vias de se comunicar o 
Procurador Geral da República e a Advocacia Geral da União, para que os cofres públicos 
sejam ressarcidos e para que todas as medidas sejam adotadas. Mas a preocupação é que 
nós não temos policiais ferroviários para fazer a segurança, para fazer a fiscalização; nós 
não temos, o que eu tenho observado, nós não temos nenhum pouco de colaboração da 
agência reguladora, tanto na investigação que eu estou realizando, tanto no acompanha-
mento desse material que deveria ser protegido, sim, e não estar sendo objeto, sendo trans-
portado de qualquer forma, sem qualquer controle e fiscalização.

O SR. – O senhor me permite uma observação, uma pergunta?

O SR. FERNANDO ABELHA – Pois não.

O SR. – A afirmação que o senhor acaba de fazer aqui da falta de homens, de policiais, 
para fazer essa fiscalização de forma adequada. Nós, num dos últimos depoimentos que 
nós colhemos aqui, na CPI, quando eu levantei essa questão de que – e talvez eu estivesse 
equivocado, mas eu fiz uma indagação para o nosso depoente baseado em algumas infor-
mações que nós ouvimos aqui mesmo, de outros depoentes, de que haveria “x” número de 
policiais e uma boa parte deles estaria, na realidade, a serviço da CPTM, em vez de estarem 
cumprindo a sua função precípua que era fiscalizar a malha ferroviária do Estado de São 
Paulo. A minha fala foi praticamente desqualificada pelo depoente que disse: Não, não exis-
te nada disso. Não existe nada disso, quem está na CPTM é da CPTM.

Talvez o próprio Policial Vítor pudesse, Sr. Presidente, eu sugeriria, até esclarecer isso 
para nós, senão o Dr. Fernando Abelha, se tivesse dados de quantos homens da Polícia 
Federal Ferroviária nós teríamos hoje, digamos assim, registrados na ferrovia e que estariam 
hoje em desvio de função e, portanto, corroborando para não fiscalização e, portanto, dei-
xando à vontade aí aqueles que estão praticando hoje esse verdadeiro crime de lesa-pátria 
e lesa-estado, enfim, porque me parece que se não tivermos uma fiscalização rigorosa, por 
tudo isso que o senhor está nos apresentando aqui, e quero agradecê-lo mais uma vez pelas 
preciosas informações, a tendência é isso cada vez evoluir mais, no sentido do descaso e 
do descuido e com os maus-elementos ali agindo à solta, totalmente à vontade, sem essa 
fiscalização que deveria estar existindo. Quer dizer, quantos policiais deveria haver hoje em 
serviço nessa fiscalização? Onde andam esses policiais, esses profissionais da segurança 
ferroviária? Porque me parece que realmente é muito grave este quadro e que aqueles que 
dilapidam o patrimônio ferroviário aqui no Estado de São Paulo ficam à vontade para agir 
sem essa fiscalização, daqueles que teriam como missão precípua exatamente a fiscalização 
da ferrovia.

O SR. FERNANDO ABELHA – Uma coisa eu posso afirmar, com toda certeza, é que em 
todos os locais, durante esse mais de um ano que nós estamos investigando os crimes em 
detrimento dos bens da Rede Ferroviária Federal, eu nunca vi nenhum policial ferroviário 
federal em nenhum dos pátios, oficinas e soldas de trilhos, subestações, via permanente, 
em nenhum local da malha paulista eu vi um policial ferroviário federal. Então, às vezes a 
gente encontrava algum segurança particular, mas, assim, guardando uma pequena parte 
de toda área ferroviária que foi visitada por nós, mas em todo estado eu não vi fiscalizando 
ou mantendo a guarda ou vigiando ou patrulhando, eu não vi nenhum policial ferroviário 
federal. Isso quer dizer que facilitou a ação de marginais, facilitou toda essa ação criminosa 
que ocorreu, e vim a saber que foram retirados de toda essa malha paulista o policiamento 
ostensivo e preventivo por parte dos policiais ferroviários federais. E desconheço que haja 
algum projeto nesse sentido para que haja melhoria nesse aspecto. E sem policiamento, 
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está acoplada à audiência por teleconferência, dependendo como for lá o local em que esse 
senhor trabalha, enfim, eu não conheço, eu não sei do modelo lá da sala dele, isso pode ser 
colocado lá na sala dele, ele não precisa ser levado para lugar nenhum. Essa teleconferência 
ele pode responder a pergunta se tivesse a oportunidade tecnológica na casa dele, da sala 
de estar dele. É só uma questão de colocar o equipamento, o som, fazer a conexão aqui na 
terça-feira, às 11 horas, na hora em que for determinado à CPI se instalar. Então, não tem 
nem necessidade de gastar nem sola de sapato nem gasolina para levar esse senhor até 
onde ele tem que estar. Ele pode fazer na casa dele ou no próprio escritório dele. Então não 
tem nenhuma nem grandes dificuldades, nenhuma dificuldade. É só boa vontade e o respei-
to à vida pública, no meu entendimento.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – A minha preocupação é a logística, 
se nós temos logística para poder operacionalizar tudo isso. Até seria o ideal. Ou senão nós 
pedimos à Câmara Federal um espaço.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Pela ordem, senhor Presidente. Eu queria sugerir, eu acho 
que está aprovado. Eu gostaria, Dr. Fernando, depois eu queria fazer umas perguntas e nós 
já estamos faltando nove minutos para a gente terminar a nossa sessão aqui. Então, eu 
acho que está aprovada a teleconferência e o local eles têm que arrumar, isso não é proble-
ma nosso.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Vamos ver se a gente faz aqui com o 
pessoal da técnica. Era só para deixar, Deputado Zico, uma sugestão para que não pudesse 
fazer isso por vontade minha.

Tem a palavra o Deputado Zico Prado.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Primeiro, Dr. Fernando, eu queria cumprimentá-lo e agra-
decer a presença pelo trabalho. Eu acho que nós estamos precisando mesmo saber essas 
informações.

Primeiro, o contrato. O senhor que viu os documentos, o contrato dá esse direito para a 
empresa vender patrimônio?

O SR. FERNANDO ABELHA – Foi celebrado um contrato em nome das três concessioná-
rias e não da que está sendo investigada atualmente, eu estou em mãos aqui de uma cópia, 
e analisando esse contrato aqui, ele, no seu cabeçalho inicial, ele não identifica a pessoa 
que está representando essas três concessionárias, no caso, a Ferronorte, Ferroban e Ferro-
via Novoeste.

Esse contrato foi celebrado juntamente entre as partes e essas três concessionárias de 
um lado e, de outro lado, é a empresa de ferro velho, que está também objeto de investi-
gação. Esse contrato é por demais estranho porque não identifica o representante legal dos 
concessionários. Inclusive na última folha, ele subscreve em nome dessas três concessioná-
rias.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Esse contrato é entre a empresa e o ferro velho.

O SR. FERNANDO ABELHA – Empresa e ferro velho.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Mas eu estou perguntando...

O SR. FERNANDO ABELHA – Eu entendi, mas só para o senhor entender, até me des-
culpe, porque eu acabei me esquecendo de falar sobre esse contrato. Esse contrato aqui, 
embora tenha o timbre da concessionária que está hoje executando serviço de transporte 
ferroviário na malha paulista, esse contrato foi celebrado para a venda desse material. 
Então, eu já fiz outras explicações a respeito disso, eu acho que V. Exa. não estava, mas eu 
faço questão até e fico agradecido de poder explicar de novo.

O que nós temos visto é o seguinte. Se existem algumas hipóteses, se o senhor precisa 
trocar uma roda ferroviária, o senhor pega uma outra, que é um bem da União, o senhor 
pega uma outra roda ferroviária que também é um bem da União, houve apenas uma pura 
substituição, uma simples substituição, não ocorreu nenhum fato jurídico. Se a concessio-
nária necessita de fato trocar uma roda e ela compra uma roda com seus próprios recursos 
e ela faz a troca, ela manteve a continuidade do serviço público, então aquela roda que 
já foi descartada que não teria mais condições, aí até podemos aceitar que eles poderiam 
fazer a venda direta. Porque, nesse caso, qual é o fato jurídico? Era adquirir rodas com seus 
próprios recursos e ela promover a substituição. O que tem acontecido, que eles têm muito 
invocado é uma cláusula contratual do contrato de concessão, é que no caso de substitui-
ção, principalmente no caso de substituição, ou reforma dos bens rodantes, como de todos 
os bens que foram arrendados, aquilo que sobrar dessa reforma, dessa substituição, eles 
poderiam vender. Mas, de fato, não é muito bem isso que tem acontecido. O que tem acon-
tecido é que eles têm destruído um bem autônomo.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Eu entendi perfeitamente isso. Agora, no contrato, pelo 
que entendi, eles podem substituir patrimônio, quando necessário. Mas eles não podem, por 
determinação deles, ir vendendo os vagões, jogando na sucata. Porque eu não li o contrato, 
não sei o contrato da concessionária.

O SR. FERNANDO ABELHA – Depende. O que acontece é o seguinte. Aquela borra, aquela 
solda que é resultante desse processo de substituição, de reforma, chaparias que são troca-
das e de fato substituídas porque não têm mais como serem utilizadas, isso de fato é suca-
ta. Mas isso tem ocorrido também, eles têm feito substituições, têm feito reformas, isso tem 
ocorrido durante a execução desse serviço público de transporte ferroviário. Mas o que nós 
constatamos é que eles têm utilizado de uma outra prática...

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Eu sei. De vagão que está perfeitamente bom...

O SR. FERNANDO ABELHA – Vagão que é material rodante, material servível para utilizar 
no transporte ferroviário, e o que eles têm feito? Eles não substituído, nem reformado, nem 
feito a manutenção. Eles têm picado esse bem autônomo... (Inaudível)

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Para mim está claro. Agora, o contrato feito na conces-
são, entre a concessionária e o Governo Federal, na época, se isso estava previsto no contra-
to. Eles podiam achar que o vagão era bom, mas destruí-lo e vender para o ferro velho. Se 
eles têm esse poder. Eu acho que não, mas...

O SR. FERNANDO ABELHA – Não, primeiro, pelo seguinte. Esse é um bem autônomo da 
União, no caso, embora sociedade de economia mista, mas, independente disso, ele era 
utilizado para continuidade do serviço público. Ele tem que ser reposto, se ele tiver que ser 
reposto. Mas, por exemplo, me desculpa, eu ia usar aqui um ditado, mas eu vou pedir per-

Então, eu queria, já que eu vou ter que me retirar e porque nosso tempo é exíguo, em 
termos de tempo e de CPI, que nós pudéssemos, se for caso, existe hoje tanta tecnologia, é 
inimaginável dizer que não vai ouvir alguém porque esse alguém está no Iraque. Hoje não 
existe mais isso. Nós assistimos queda de prédio, violência aérea, todo tipo de situações que 
o mundo todo assistiu ao mesmo tempo em que acontecia. Eu brinco, mas é sério. Podemos 
comprar pipoca e refrigerante e assistirmos às barbaridades que acontecem no mundo, na 
mesma hora. Imagine se não conseguimos um depoimento ou uma fala ou respostas de 
perguntas que podemos até fazer antecipadamente, a Procuradoria que pode nos dizer se 
podemos agir assim ou não e esse senhor nos dar essa resposta, esse e outros tantos.

Eu fico imaginando que se convidada eu fosse, e penso que os senhores também, para 
esclarecer qualquer dúvida, como temos vida pública, a vida não é nossa. O nome próprio 
diz: é pública, nosso salário advindo do imposto que a sociedade paga, inclusive nós, nós 
temos obrigação de dar retorno a essa sociedade.

E eu vou terminar, Deputado Hamilton Pereira, como eu comecei. Vou me sentir muito 
incomodada, eu particularmente, como parlamentar da minha cidade e da minha região, em 
voltar para lá, se não tivermos cumprido minimamente a nossa tarefa. Quer dizer, a nossa 
tarefa estamos cumprindo, mas não conseguir, quando existe uma medida coercitiva ou 
convocatória, não sei o nome. Não pode vir aqui? Eu dei essa sugestão lá atrás, Deputado 
Camarinha, vamos até lá, se fosse o caso, eu acho que tem até um esforço de agenda (inau-
dível), mas se não vamos até lá, então que tenha videoconferência ou qualquer coisa pare-
cida. Não é possível que em 2020 já a gente não consiga ouvir algumas pessoas que nos 
parecem chave, diante daquilo que já foi trazido e que o Dr. Abelha, com toda seriedade, 
está se dispondo a fazer com todos nós.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Deputada, antes de a senhora se 
retirar é só para registrar o voto da senhora favorável a nós ouvirmos essas pessoas por 
videoconferência.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Ah! Sim. Tem meu voto favorável.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Com o voto favorável da Deputada 
Célia Leão.

Então, eu deixo aqui à CPI, como sugestão, Dr. Galha, e até consultando a assessoria 
técnica, se nós temos condições de realizar esse evento aqui, porque me parece inédito na 
Casa, eu não sei se outrora nós já fizemos isso aqui. Eu, pelo menos, nunca assisti nenhuma 
CPI. Nós precisamos saber se nós temos condições para fazer esse...

Mauro, você que está há mais tempo aqui, desde 70, já viu isso aqui?

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Presidente, nós já fizemos videoconferência para falar 
com secretários de vários estados sobre a questão da agricultura.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – E a Assembleia desloca o funcionário 
até lá?

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Não. A Assembleia Legislativa tem uma sala de video-
conferência aqui em baixo.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – E para fazer a videoconferência lá em 
Brasília?

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – De Brasília, eles instalam lá e a gente faz aqui.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – E quem instala lá? Nós teríamos que 
disponibilizar. Vamos pedir o apoio da Câmara Federal. Essa parte técnica.

Então, tem condições. Então, fica o indicativo e aqui eu coloco em votação até para 
nós legalizarmos a sugestão. Em discussão. (Pausa.) Não havendo oradores inscritos, em 
votação a proposta de nós ouvirmos os convocados por teleconferência. Os deputados que 
forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado essa oportunidade, 
essa sugestão que nós temos de ouvirmos os convocados por esse meio eletrônico.

O SR. – Sr. Presidente, só a título de informação, eu sugeriria que então já se determinas-
se a data e a hora que isso ocorreria.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Então, terça-feira, a sugestão da 
Deputada Célia Leão? Na terça-feira, às 11 horas, horário rotineiro da CPI? Terça-feira, às 11 
horas? Podemos estabelecer. Acho que nós temos a ANTT, poderíamos até num diálogo com 
eles até sugerir isso, Dr. Galha, essa sugestão da CPI, até se ele concordaria em ser ouvido 
dessa forma, os fundos de pensões que foram convocados. Estabelecemos de ouvir, não sei 
se ao mesmo tempo, de meia em meia hora cada convocado, ou se nós deixaríamos...

O SR. – Eu acho que a prioridade é ouvir...

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – O Presidente da ANTT?

O SR. – É, claro.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Então, vamos concentrar esforços 
para nós ouvirmos o Presidente da ANTT e, se não houver sucesso, nós tentamos ouvir os 
fundos, para nós não ficarmos paralisados.

O SR. – Sr. Presidente, é assim. Como ele não respondeu à convocação, seria então o 
caso de condução coercitiva. Então, seria interessante, do ponto de vista formal, que a CPI 
aprovasse a oitiva dele por teleconferência e mediante condução coercitiva.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Sem dúvida. Essa é a ideia. Se não for, 
por força coercitiva. Ao invés de a Polícia trazê-lo até São Paulo, que leve até o recinto em 
que será transmitido o vídeo.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, Deputado Camarinha.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Só para facilitar um pouquinho. A gente dá, às vezes, 
alguns palpites querendo sempre somar. Eu, nesta Casa, sou Presidente da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, então pouco a pouco a gente vai aprendendo um pouco dessas facili-
dades. Essa ação coercitiva que acaba de ser votada, no meu entendimento já foi aprovada, 
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foram tiradas por meio de corte com maçarico, e eles foram jogados no ferro velho. Eles 
nem sequer foram examinados para serem reprovados ou não. Eles foram simplesmente 
vendidos dessa forma.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Sr. Presidente, só para encerrar para agradecer ao senhor. 
E eu acho que deveria pelo menos a foto, Presidente, da Comissão, ter pelo menos isso, se 
não dá para ouvir e ver, mas, pelo menos, a gente vê a foto.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Desculpe, Deputado Zico Prado.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Eu estou pedindo que a Comissão requeira legalmente 
as fotos das locomotivas reformadas.

O SR. FERNANDO ABELHA – Eu encaminho para o senhor.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Salvo engano, Deputado Zico, nós já 
temos, o Dr. Abelha já nos enviou vastos documentos, salvo engano, inclusive, com todas as 
fotos. O relator aqui já me informa que já recebeu, Deputado Zico Prado. Se V. Exa. quiser ter 
acesso é só consultar aqui.

O SR. FERNANDO ABELHA – O senhor me permite?

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Claro.

O SR. FERNANDO ABELHA – Eu encaminho o laudo circunstanciado com 90 laudas, mas 
nós temos o projeto de reforma e acho que não deve ter sido encaminhado ainda e eu 
tenho também o laudo circunstanciado da Estação de Samaritá e de São Vicente, com cerca 
de 50 laudas, todas produzidas com fotos coloridas, filmagens coloridas. É um trabalho 
muito bem feitinho, muito detalhado, que demonstra inclusive o corte de vagões que estão 
com a inscrição devolvido. Ou seja, cortaram vagões, mais de 70 vagões lá em São Vicente 
que já haviam sido devolvidos para a União. Então, não é mais aqueles vagões que ainda 
estavam na posse da concessionária. É um laudo circunstanciado muito bem elaborado 
também, de uma forma muito minuciosa. E se V. Exas. acharem interessante eu encaminho 
também, até porque parece que (inaudível)...

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Toda informação é bem-vinda, doutor 
Delegado. Pode nos enviar.

Nós solicitamos aqui à Procuradoria que expeça seus devidos mandados à Polícia com-
petente para que nós possamos cumprir as convocações; relembrando aos Srs. Deputados 
que então nós devemos nos encontrar agora na próxima terça-feira, dia 23, às 11 horas, 
para nós ouvirmos, ainda que por videoconferência, os nossos convocados.

Agradeço muito a presença de todos. Dr. Abelha, Deputado Mauro Bragato, Deputado 
Hamilton Pereira, Deputado Zico Prado, as assessorias, os senhores membros da Polícia 
Federal que compareceram e nos auxiliaram muito a realizar os nossos trabalhos.

Portanto, em nada mais havendo a tratar, está encerrada esta reunião.
Muito obrigado.

    * * *

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - SISTEMA FERROVIÁRIO
(Transcrição realizada pela empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. )

23/03/2010
(VIDEOCONFERÊNCIA)

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Deputado Mauro Bragato, Deputado 
Giriboni.

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Estamos escutando. Tudo bem em Brasília?

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Tudo bem. Nós vamos nos preparar 
para iniciar os nossos trabalhos. Queria saber se está tudo ok com vocês.

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Tudo ok, Deputado Vinicius. Estamos aguardando só a 
chegada da Deputada Célia Leão mais o Deputado Estevam para dar o quorum.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Então, aguardaremos mais alguns 
minutos.

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Alguns minutos. Eles já estão se dirigindo aqui à sala de 
videoconferência.

Deputado Vinicius Camarinha, nós já temos quorum para dar início.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Sob a proteção de Deus, iniciamos os 
nossos trabalhos.

Havendo número regimental, declaro aberta a 19ª Reunião da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, constituída pelo Ato n. 59, de 2009, com a finalidade de apurar a atual situação 
do sistema ferroviário do estado.

Estamos, Srs. Deputados, realizando esta reunião por videoconferência, com o apoio da 
Câmara dos Deputados e Senado Federal, em especial, do Interlegis.

Neste momento, eu quero agradecer muito à Câmara Federal, através do seu Presiden-
te, Deputado Michel Temer, a todo seu secretariado, corpo de gabinete e, em especial, ao 
Senado da República que nos apoiou agora neste momento porque estamos realizando a 
videoconferência, em especial nesta semana (inaudível) onde nós iríamos realizar nossa 
audiência.

Quero registrar, com muito prazer, a presença dos nobres Deputados. Deputada Célia 
Leão, Deputado Relator Mauro Bragato, Deputado Edson Giriboni e Deputado Mentor. Agra-
decemos a todos pela presença.

Solicito à Sra. Secretaria que faça a leitura da Ata da reunião anterior.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o nobre 
Deputado Mauro Bragato.

dão e não vou usar. Eles usam certas artimanhas dessa cláusula contratual para dizer que 
eles podem pegar o vagão e simplesmente destruir e depois, no final, no acerto de contas, 
eles substituiriam esse patrimônio. Mas o que acontece é que qualquer tipo de ação nesse 
sentido deveria ser comunicada à agência reguladora, deveria ter sido feito um exame 
dessa material, uma avaliação desse material, com emissão de um laudo e fotografias, 
porque se trata de um bem público. E a partir daí, eles submetendo esse bem a um exame, 
submetendo esse bem a uma avaliação, emitindo-se um laudo, eles teriam como comunicar 
a agência reguladora e pedir uma autorização para substituir o bem. Mas isso não ocorreu. 
Simplesmente houve o corte...

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Imagine quando for fazer o acerto de conta no final, qual 
é a explicação que ele vai dar desses vagões que ele vendeu para sucata e que não precisa-
va ser sucata?!

O SR. FERNANDO ABELHA – O que acontece é que esse processo de desestatização dura 
mais de 10 anos e, até hoje, não foi possível concluir um inventário de todos esses bens. E 
passado, nós temos ainda 20 anos para o término do contrato de concessão, sob o aspecto 
do Direito Criminal, Direito Penal, esses crimes já sairiam praticamente prescritos. E aí have-
ria aquela dificuldade de você saber onde esse vagão estava, onde que esse bem estava, se 
ele foi devolvido ou não foi devolvido. Isso é tudo um pouco complexo. No final do contrato 
de concessão, sem dúvida, ficaria quase que impossível você imputar alguma responsabili-
dade, seja ela civil ou criminal ou administrativa a quem quer que fosse. Não só membros, 
os responsáveis da concessionária, mas também dos órgãos públicos incumbidos aí de pro-
ceder à fiscalização.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Outra questão que o senhor levantou. Foi consumado 
que não tem polícia ferroviária federal, o senhor falou várias vezes isso. A Polícia Federal, 
se ela encontrar um vagão sendo transportado, ela pode embargar esse processo, enquanto 
Polícia Federal?

O SR. FERNANDO ABELHA – Um vagão que está...

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Que está sendo (inaudível)...

O SR. FERNANDO ABELHA – Fora das linhas?

O SR. – Se flagrar um...

O SR. FERNANDO ABELHA – Uma situação flagrancial? Ela não só pode, como ela deve 
agir, porque a partir inclusive de 2007, ainda que houvesse dúvidas quanto aos crimes pra-
ticados contra uma sociedade de economia mista seja ou não de atribuição da Polícia Fede-
ral, da Justiça Federal, é evidente que, a partir de 2007, todos esses bens foram revertidos 
para o patrimônio do DNIT, como patrimônio do DNIT. Então, agora não há dúvidas de que 
esse bem é um bem público federal. Além do que, como ele estava sendo utilizado também 
para o serviço público de transporte ferroviário a nível nacional, também de qualquer forma 
há interesse da Polícia Federal em investigar crimes interestaduais e como transacionais 
também. Isso está dentro do rol das nossas atribuições. Então, se o policial ferroviário 
observar algum tipo de comportamento desse, ele não só pode como ele deve agir e autuar 
em flagrante.

Mas a preocupação minha agora, no término das minhas investigações, vou elaborar um 
relatório muito bem circunstanciado, a fim de servir como material didático para o Minis-
tério Público, para a Justiça, para a própria Polícia Federal e, no caso, os parlamentares, e 
todos aqueles profissionais que estejam envolvidos para que eles saibam o que é uma subs-
tituição como um fato jurídico, o que é uma pura substituição, o que é um dano intencional 
e destrutivo, que nós constatamos demasiadamente em muitas estações aqui da malha 
paulista, detalhes técnicos que eu vou colocar, os “modus operandi” identificados. Então, 
esse relatório vai servir de muita valia para todos esses profissionais que estejam de uma 
certa forma relacionados com o serviço de transporte ferroviário de cargas.

Mas a verdade é uma só: não pode haver a descontinuidade desse serviço. Então, inde-
pendente disso, existe uma lei de concessões e permissões que obriga a manutenção de 
inventário rigoroso, inventário de todos esses bens. Só a título de exemplo, na minha sala eu 
tenho cadeiras, até cadeiras velhas, que foram identificadas com o número de patrimônio, e 
eu tive de assinar um documento de que eu sou responsável por elas. Agora, se uma cadeira 
velha que eu estou usando tem todo um rigor da administração para proteger aquele bem, 
deveria ser ainda mais, maior, com relação a esses bens que são de alto valor econômico e 
que são necessários à prestação de um serviço público, à continuidade de um serviço públi-
co.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – A última questão é a questão das locomotivas. Eu acho 
que seria, se a gente pudesse, eu acho que não tem tempo, mas eu vi os compradores des-
sas locomotivas fizeram a reforma, assim como (inaudível) fez lá.

O SR. FERNANDO ABELHA – Eu tenho os projetos. Se o senhor quiser, eu posso fornecer 
uma cópia.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Eu acho que deveria.

O SR. FERNANDO ABELHA – Tem as fotos, na época em que ela foi submetida a um lei-
lão e a foto dela (inaudível) depois de reformada. Então, ele se comprova, porque até assim, 
às vezes para o leigo que olha à primeira vista esse bem público e fala: isso aqui é uma 
sucata, isso aqui jamais poderia ser reformado. E depois nós temos a prova de que aquilo 
foi submetido a uma reforma, a uma modernização, e hoje estão sendo usadas para o servi-
ço público, até com uma capacidade maior, e isso poderia ter ocorrido com todas as demais 
locomotivas, porque nós temos aí dezenas e centenas delas abandonadas e sendo objeto 
de canibalização, estão tirando tudo, até como disse na outra audiência, se tira o motor a 
diesel com gerador acoplado para tirar o pistão, a cabeça do pistão que é de alumínio, ou o 
motor de tração é destruído para tirar o cobre dele. São materiais...

Como nós temos, eu tive o cuidado também de solicitar aos fabricantes de trucks, de 
todos esses equipamentos ferroviários e uma das empresas me informou que é 100 mil 
reais o valor do motor de tração, o rebobo do amianto do motor de tração é 40 mil reais. 
Quer dizer, dá para tirar uma conclusão aqui, são bens que têm uma vida útil talvez inde-
terminada; se fossem submetidos a uma manutenção periódica, eles teriam um tempo de 
vida útil muito grande e até talvez indeterminado, são passíveis de serem reformados, e o 
que nós vimos nos locais que nós fizemos apreensão, esses materiais jogados no chão, na 
terra. Esses motores de tração não havia nenhuma marca que eles tivessem sido submeti-
dos a uma avaliação, a um exame dentro da oficina. Eles simplesmente foram arrancados 
dos trucks, as suas bases foram cortadas com as suas plataformas que os mantêm no truck, 
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teve desvio, e nós estamos corrigindo esse desvio (inaudível) um sistema ferroviário como 
prioridade que atenda às necessidades do país.

Essa colocação do Deputado Bragato de que São Paulo precisa de novo modelo ferroviá-
rio é também o nosso trabalho. Nós estamos trabalhando já há mais de um ano na tentativa 
de construir um novo modelo ferroviário no país. Estamos finalizando o trabalho com o 
Ministério dos Transportes e outras áreas do governo, no desenho de um novo regulamento 
do setor ferroviário e no novo modelo de concessão ferroviária que permita que a gente 
construa uma ferrovia num ambiente competitivo da ferrovia e numa utilização intensa da 
malha ferroviária e crie condições para que essa malha seja recuperada e seja colocada em 
condições de atender às necessidades do país. Então, acho que somos parceiros do Governo 
de São Paulo nessa construção desse modelo.

Tive a oportunidade de discutir com o Governo do Estado várias intervenções e vários 
(inaudível) melhorar as condições das ferrovias em São Paulo. Foi discutida a questão 
(inaudível) de São Paulo pelo Governo do Estado e já tive a oportunidade de debater com o 
Vice-Governador os aspectos nocivos que o modelo ferroviário que adotamos gera para São 
Paulo, isso não é diferente dos problemas que geram para outra unidade da Federação.

Eu acho que nós temos um trabalho a fazer. Embora a agência tenha esse compromisso 
de preservar e respeitar os contratos que ela é responsável pela regulação, nós temos o 
entendimento de que esses contratos não podem inibir a prestação de um serviço adequado 
ao usuário. Então, os contratos se subordinam a esse objetivo da concessão feita que é de 
prestar um serviço adequado ao usuário. Então, nós estamos procurando rediscutir esse 
contrato e eliminar dele as falhas (inaudível) com o objetivo de prestar um serviço adequa-
do ao usuário e construir condições para que ANTT possa ter uma atuação mais efetiva e 
(inaudível).

Não vou me alongar, porque o objetivo não é fazer uma exposição do que a gente está 
fazendo, mas tentar ajudar a Assembleia nesse trabalho de esclarecimento e de construção 
de condições para que a gente tenha uma nova ferrovia.

Então, me coloco à disposição, não só hoje, mas ao longo dos próximos dias. Se a Assem-
bleia Legislativa precisar de esclarecimentos adicionais, precisar de informações adicionais, 
a ANTT está solidária e está engajada nesse trabalho e se coloca à inteira disposição para 
fazer, para fornecer as informações e ajudar a Assembleia no que ela puder fazer.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Esta Presidência quer registrar a pre-
sença do nobre Deputado José Zico Prado, do PT, e também do nobre Deputado Davi Zaia, 
do PPS. Agradecendo desde já a presença dos senhores.

Também quero agradecer por estar aqui conosco o Procurador da Assembleia Legislativa 
de São Paulo, Dr. Galha, que gentilmente e com muita competência nos acompanha, e da 
mesma forma o Dr. José Roberto, que também nos acompanha, juntamente com a pesquisa-
dora jurídica, doutora Rose.

Srs. Deputados, eu gostaria de deixar a palavra aberta aos senhores deputados. Inicial-
mente, já reiterando todos os agradecimentos, Dr. Bernardo, mas dizer do nosso trabalho 
que foi realizado durante a nossa CPI.

Nós ouvimos praticamente quase todas as autoridades de todos os segmentos. Foi um 
amplo trabalho realizado pela CPI, que passou por funcionários da ferrovia, por sindicatos, 
por prefeitos, vereadores, populares, Secretário de Estado dos Transportes de São Paulo, a 
Controladoria Geral da União, representantes da ANTT, diversas denúncias, Delegado da 
Polícia Federal onde nós temos um inquérito em andamento com graves indícios de irregu-
laridades e tantas outras informações que nós obtivemos e que achamos por bem ouvirmos 
a pessoa responsável, no caso o senhor, como Diretor Geral da Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres.

Uma coisa que eu queria ressaltar, antes de passar a palavra aos deputados, é que 
também foi dada a oportunidade de a ALL se manifestar na CPI. Foi feito um convite, o 
Presidente da ALL não compareceu e nem mandou representante. Posteriormente, nós fize-
mos a convocação e, para surpresa desta CPI, o Presidente da ALL foi ao Tribunal de Justiça 
buscar de todas as formas uma liminar para não comparecer. Isso nos causa estranheza, 
por ser uma empresa concessionária, que poderia ter, sem dúvida nenhuma, a oportunidade 
de esclarecer todos os fatos que foram recolhidos por esta CPI. Portanto, eu queria passar 
essas informações à ANTT, que é uma agência responsável, séria e correta e que nós acredi-
tamos ser a guardiã de todos esses serviços fundamentais para o povo de São Paulo, como 
bem disse nosso relator. São Paulo vive um caos com congestionamento, com problema de 
infraestrutura, de escoamento de produção, então nós defendemos que o transporte fer-
roviário é assim: uma grande oportunidade que nós temos para podermos ajudar o Brasil, 
ajudar o Estado de São Paulo a continuar desenvolvendo ou melhorando, e isso passa evi-
dentemente pelo transporte ferroviário.

Então, eu devolvo a palavra ao Plenário em São Paulo, aos Srs. Deputados, para que nós 
possamos, de fato, esclarecer algumas dúvidas.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra a nobre 
Deputada Célia Leão.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Obrigada.
Quero cumprimentar V. Exa.; cumprimentar os demais convidados que estão nessa reu-

nião com V. Exa., em Brasília; cumprimentar o nosso Relator, Deputado Mauro Bragato; o 
Deputado Davi Zaia; o Deputado Zico Prado e Edson Giriboni.

E aproveitar a oportunidade, além de cumprimentar o Sr. Bernardo, dizer que ele, no 
momento em que fez o seu pronunciamento, manifestou-se dizendo: vou parar por aqui, 
porque, obviamente, nesta sessão, nós queremos também poder ouvir os deputados, o que 
é verdade.

Mas queria, além de cumprimentá-lo, Sr. Bernardo, dizer que nós estamos esperando 
essa reunião com o senhor há bastante tempo. E para nós é um momento muito importante, 
dentro do trabalho que desenvolve esta CPI, presidida pelo Deputado Vinicius Camarinha, 
que tem feito um trabalho impecável, com comprometimento, com seriedade, ouvindo as 
pessoas que têm interesse nessa questão do tema ferroviário de São Paulo e do Brasil. E, 
portanto, o senhor hoje está autorizadíssimo; mais do que direito, tem até obrigação daqui-
lo que o senhor puder nos auxiliar para que esta CPI termine os trabalhos de forma rigo-
rosa, como se iniciou, e podendo prestar ao Estado de São Paulo, que é uma população de 
mais de 41 milhões de habitantes, um retorno e uma resposta do porquê – e muitas dúvidas 
e questionamentos existem – a nossa malha ferroviária passa hoje por tantas dificuldades, 
eu arriscaria dizer, se não por tanto descaso, por alguns importantes descasos.

E fiquei ouvindo o senhor se pronunciar e dizendo que o senhor está nessa área há 
mais de 40 anos. Um pouco mais do que eu tenho de vida, aliás, um pouco menos do que 
eu tenho de vida. E fico imaginando que alguém que se dedicou a vida toda numa causa e 
numa questão importante como essa para o desenvolvimento do país, com agilidade, com 
menor preço, certamente, se somarmos aqui todos nós, Edson Giriboni, deputado, é direta-

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Solicito a dispensa da leitura da Ata da reunião ante-
rior.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – É regimental o pedido de vossa exce-
lência. Está dispensada a leitura da Ata anterior.

Srs. Deputados, eu queria dizer a todos que é uma honra para nós realizar este trabalho. 
Informo a esta CPI que é a primeira CPI a realizar, aqui na Câmara Federal, através desse 
meio de comunicação, dessa tecnologia; é a primeira Assembleia de Estado que realiza esse 
novo trabalho. Quero parabenizar a todos. Agradecer o apoio da Assembleia Legislativa. Rei-
terar aqui o apoio e os nossos agradecimentos.

Quero agradecer a presença de todos que aqui vieram colaborar com este nosso traba-
lho, em especial o Sr. Bernardo Figueiredo, Diretor Geral da ANTT, que se encontra aqui ao 
meu lado; agradecer à Advocacia Geral da União, ao Procurador Federal Raul (inaudível), 
que também está aqui presente; agradecer ao Dr. Marcos Expedito Felipe de Almeida, que 
inclusive já esteve conosco nesta CPI, já esteve aí e prestou informações a esta nossa 
Comissão, Gerente de Transportes Ferroviários de Cargas, aqui presente também; e agrade-
cer também à Controladoria Geral da União, que, na oportunidade, também já esteve conos-
co lá em São Paulo e que também atendeu ao nosso pedido e se faz presente, com o senhor 
representando o Dr. Luiz Navarro de Britto Filho, (corte na gravação) o Sr. Wagner Rosa da 
Silva, Diretor da Área de Infraestrutura, que também está aqui. Portanto, Srs. Deputados, nós 
estamos com a presença de todos e autoridades, o que contribuirá muito para nós encerrar-
mos nossos trabalhos no próximo dia 25.

Eu, de fato, agora, deputados, gostaria de, primeiro, passar a palavra para o nosso Depu-
tado Relator Mauro Bragato para que ele pudesse iniciar os nossos trabalhos e expor aos 
presentes aqui o andamento dos nossos trabalhos. Portanto, eu passo a palavra ao Relator, 
Deputado Mauro Bragato.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores presentes aí 
em Brasília, em especial o Sr. Bernardo José Figueira Gonçalves de Oliveira, Diretor Geral da 
ANTT.

Para nós é uma satisfação bastante grande poder estar participando desta CPI, e, no dia 
de hoje, especialmente, em função de que todos nós aqui temos um grande trabalho e um 
grande desafio. E, no nosso entender, esse desafio se fundamenta na responsabilidade que 
temos de fazer desta CPI um trabalho em que se possa, no futuro, não muito distante, o 
Poder Público do Estado de São Paulo começar a desenhar uma política ferroviária para o 
estado mais estruturado, estado mais populoso do nosso país.

Nós fizemos durante todas as reuniões da CPI um estudo, tivemos um estudo bastante 
detalhado. Todos nós somos conscientes de que o modelo rodoviarista está superado e 
que, especialmente no Estado de São Paulo, nós vamos ter que, mais do que nunca, buscar 
um novo caminho para o sistema ferroviário. São Paulo, no meu entender e no entender de 
colegas aqui da Assembleia Legislativa, necessita urgentemente de um novo modelo ferro-
viário e que passe efetivamente também por uma mudança no sistema de concessão, até 
porque, no nosso entender, e naquilo que a gente pôde ouvir aqui, a ALL – América Latina 
Logística, nos deve e deve ao povo paulista trabalho, produção e, acima de tudo, explica-
ções.

Então, Sr. Presidente, eu não sei a gente faria agora alguns questionamentos ou nós 
teríamos a fala do Presidente da ANTT e, a partir daí, pudéssemos nós aí levantar algumas 
questões, levantar algumas dúvidas, até porque o que se quer aqui nesta CPI é ter um qua-
dro oficial, um quadro concreto, um quadro claro da situação da malha ferroviária paulista, 
que é uma das mais importantes do nosso país.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Por solicitação do nosso Relator, 
Deputado Mauro Bragato, nós passamos a palavra ao Sr. Bernardo Figueiredo, Diretor Geral 
da ANTT, para que possa expor, dentro da suas competências dentro da agência a visão da 
nossa malha ferroviária paulista.

Tem a palavra o Sr. Bernardo Figueiredo.

O SR. BERNARDO FIGUEIREDO – Deputado Camarinha, deputados de São Paulo.
Eu queria começar pedindo para esclarecer que eu sei que é super incômodo estar pre-

parando essa reunião, utilizando aí o instrumento da videoconferência, mas não houve, na 
minha ausência da reunião de terça-feira passada, não houve o intuito de fugir daquele 
debate, nem de não considerar importante o trabalho que a Assembleia Legislativa de São 
Paulo está fazendo. Realmente, eu tive uma convocação de última hora na Presidência da 
República e que eu não podia faltar porque era sobre um projeto que estava sob minha 
responsabilidade e agradeço a compreensão da Assembleia e a marcação desta reunião 
de hoje, inclusive favorecendo a minha comodidade, na verdade, fazendo esta reunião em 
Brasília. Então, peço desculpas pelos embaraços (inaudível) e agradeço a compreensão da 
Assembleia.

Eu queria começar falando da convergência (corte na gravação), o que é o pensamento 
da agência e o que é a intenção desta CPI da Assembleia Legislativa. Eu acho que venho 
assim com muito prazer e faço esta reunião de uma forma muito tranquila, porque existe 
uma convergência absoluta entre o que é interesse da Assembleia, manifestado pelo Depu-
tado Bragato, e entre o que é o interesse da agência.

Nós vivemos, no ano passado, na agência, um processo de reflexão grande em que nós 
aliamos uma nova visão da missão da agência e nessa nova visão da missão a agência 
tem claro que o objetivo do seu trabalho é garantir ao usuário a prestação de um serviço 
adequado de transporte, (inaudível) e regulados pela agência. Então, eu trabalho há 40 
anos no centro de transporte, já trabalhei em todas as instâncias de governo e do sistema 
de transportes. Em 1976, eu tive a oportunidade de participar de um trabalho em que, em 
função da crise do petróleo, se pensou uma forma de abrirmos a utilização mais intensiva 
das ferrovias, com vistas a ter uma matriz de transporte mais adequado do ponto de vista 
energético; e brigo pelas ferrovias, no Brasil, há mais de 30 anos. Então, o sonho de ter um 
novo modelo de transporte ferroviário é o meu sonho profissional e pessoal e pelo qual eu 
trabalho há muito tempo, e fico feliz de saber que essa é a mesma intenção da Assembleia 
Legislativa.

Tive a oportunidade antes de estar na ANTT, eu entrei na ANTT em junho de 2008 e, 
antes disso, tive a oportunidade inclusive de trabalhar na própria rede ferroviária como 
diretor de área de negócios da rede. Foi curto, mas intenso, período de trabalho, foram oito 
meses, mas muito intensos, e tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que era gran-
de meio de transporte ferroviário no país, que era (inaudível), que era a única (inaudível) 
que era a que contratava mais transporte. Então, essas experiências me fizeram conhecer 
bem a questão ferroviária e a questão da necessidade do país de ter uma ferrovia adequa-
da.

Participei também de diversas formas do processo que resultou na desestatização das 
operações de transporte ferroviário. E acho que a gente tem que ter um trabalho sério e 
profundo para tentar fazer uma correção do rumo no processo que teve benefícios, mas 
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Eu estive, sexta-feira, na inauguração da fábrica de trens urbanos da Kaff, onde esteve 
presente o Governador José Serra, e para nossa surpresa os trens produzidos aqui em Hor-
tolândia, na Região de Campinas, serão transportados aqui para São Paulo por rodovia, pela 
inviabilidade de transportar trens pela ferrovia, pelo pouco caso, pelos custos. Quer dizer, 
uma distorção gritante nós termos que transportar trens por caminhões porque a ferrovia 
que opera no Estado de São Paulo não cria condições para transportar esses trens.

A Polícia Federal trouxe aqui fatos que deixou todos nós bastante tristes com a depreda-
ção do patrimônio ferroviário, com a venda, com possíveis ações de má-fé, de corrupção, de 
fraude, de venda de patrimônio público brasileiro sendo vendido por uma concessionária; o 
povo brasileiro muito triste por não ter uma expectativa de realmente a ferrovia cumprir o 
seu papel de ajudar no desenvolvimento do país.

Quer dizer, todos esses fatores não leva nós pensar que a Agência Nacional deveria ter 
uma atuação mais forte, mais dura e, se for o caso, cancelar esta concessão que está sendo 
danosa ao povo brasileiro e partimos efetivamente para um novo modelo. Quer dizer, não 
dá mais para o Brasil ser complacente com esse descaso que nós assistimos com a ferrovia: 
a venda, a depredação, o sucateamento, o desrespeito. Quer dizer, quem ganha com isso? 
Será que é só uma empresa que ganha, que tem lucro, em detrimento do país? Não chegou 
à hora de a agência comandada pelo senhor realmente tomar uma atitude de coragem e 
nós defendermos efetivamente a ferrovia e o povo brasileiro?

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Obrigado, Deputado Edson Giriboni.
Tem a palavra o Diretor Geral, Bernardo Figueiredo.

O SR. BERNARDO FIGUEIREDO – Deputado Giriboni, o senhor conhece a questão ferrovi-
ária também e classificou com propriedade sua opinião.

Nós estamos hoje na primeira privatização de ferrovia. Até hoje nós temos treze anos, 
num contrato de trinta. Quando nós tivemos a desestatização da ferrovia e eu tive a opor-
tunidade de estar imediatamente antes, como eu acho que o senhor esteve também na 
FEPASA, num período antes do processo de privatização, e eu não conheço a FEPASA. Quer 
dizer, na época em que era a Rede era Rede, FEPASA era FEPASA, então eu imagino que os 
problemas eram com vários pontos em comum. E eu conhecia muito a rede como usuário 
da rede e (inaudível), eu não conhecia a rede por dentro, como operadora. E tem vários 
aspectos da ferrovia, nessa época, que eram situações críticas de descontrole interno, de 
falta de instrumentos mínimos de direção que a ferrovia tinha em função de uma ter estru-
tura deficitária, não sei se era o caso da FEPASA, mas a rede gerava um déficit anual de 
200 milhões de dólares, na época; o governo não suportava esse déficit, ele não (inaudível). 
Isso acumulava um passivo, a rede, de 10 em 10 anos, gerava um passivo da ordem de dois 
bilhões de dólares que depois passava por até saneamento, mas esse período de geração 
de passivo ele gerava uma segregação não só do patrimônio, não só dos serviços, não só 
do equipamento, mas a própria moral do ferroviário. O ferroviário da rede ferroviária, e eu 
tive a oportunidade de ser diretor da área de negócios do nordeste, que era o primo-pobre, 
aquele que era mais carente, e era uma situação que levava o ferroviário a desejar uma 
mudança qualquer (inaudível), porque aquela situação não era uma situação que era edifi-
cante. (Inaudível) desmanchava três locomotivas para colocar uma operacional e processos 
como esses de tirar (inaudível) a rede ferroviária para recuperar (inaudível).

Fizemos o governo dentro do processo de privatização da ferrovia. Um processo que... Eu 
trabalhei em 94 e a privatização (inaudível) ocorreu no final de 96, eu trabalhei na rede em 
94. Era impossível que nesse período a gente conseguisse construir na rede ferroviária um 
ambiente de controle e a discussão de um modelo. Na época, em 94, existia discussão se 
iria ou não privatizar a rede, tanto que não tinha discussão (inaudível) o processo. E a partir 
de 95 se tomou a decisão e se fez. E uma coisa que foi muito comentado na época é que 
foi a privatização mais rápida do mundo, a privatização da rede ferroviária. E, de fato, no 
fim de um ano e meio a gente conseguiu começar a conceder; em 98 foi a última, que foi a 
FEPASA, que passou para o Governo Federal no meio desse caminho, e também foi privati-
zado de uma forma rápida.

Nós temos (inaudível) e isso meta do processo de avaliação da malha, quando se fez 
a avaliação da malha você tinha um quadro de uma empresa que gera um déficit de 200 
milhões e que constituiu uma alternativa de com o tempo passar a superar os 300 milhões, 
que era o valor do arrendamento. Então, na avaliação das malhas não se considerou, para 
que isso tivesse gerado um arrendamento substancial, um arrendamento o mais alto possí-
vel, não se considerou nenhum investimento no resgate da ferrovia, na ampliação de capa-
cidade, na modernização, na construção de novos trechos. Quando eu pego o fluxo de caixa 
que foi desenhado e que orientou os novos arrendamentos, ele é absolutamente pobre de 
investimento. É zero. Investimento é para manutenção, para repercussão, (inaudível) e as 
reformas gerais das locomotivas. É absolutamente pobre.

E (inaudível) principalmente na área de patrimônio, em 94, no assunto descontrole, tanto 
que não tinha documentação dos ativos, dos imóveis, você não tinha controle do estoque 
que você tinha no almoxarifado, não tinha controle dos equipamentos, você perdia equipa-
mentos nesse período enorme porque você não controlava a circulação dos equipamentos. 
(Inaudível) da iniciativa privada um sistema em que o estado tinha uma gestão e controle 
que tinha sobre ele, que estava num processo grave de degradação.

E aí foi muito exaltada a rápida recuperação que teve da ferrovia nos primeiros anos da 
privatização pelo incremento, nós tínhamos cerca de 40% da frota de locomotivas parados 
nas oficinas sem peças. Então, era muito fácil você fazer um cálculo de volume de trans-
porte sem realizar (inaudível), recuperar esse (inaudível), recuperar esses vagões e colocar 
(inaudível). Então, nós tivemos um salto de produção muito grande. Eu até falo que quando 
a gente (inaudível) o salto é a gente (inaudível), mais ou menos, no final dos anos 70, por-
que a produção nos anos 70 atingiu níveis (inaudível) e esse salto (inaudível), mas em rela-
ção ao que era São Paulo ficou (inaudível).

Tive a oportunidade de assistir (inaudível) a questão dos empregados, principalmente 
os empregados da FEPASA que tinham benefícios (inaudível). Realmente, foi considerado 
na privatização os recursos para indenização desses trabalhadores para tentar pôr numa 
redução drástica e tem muitos critérios, muitos desempregados, que não seja a cultura 
ferroviária nesse processo de passagem do poder público para a iniciativa privada. E (inau-
dível) especialmente em São Paulo, especialmente na FEPASA. Nós tínhamos uma série de 
ramais e trechos ferroviários que estavam desativados, que estavam fora de operação e que 
foram (inaudível) da iniciativa privada (inaudível) fora o compromisso da iniciativa privada 
em torno desses contratos.

Nós tínhamos uma tarifa ferroviária máxima que era a referência (inaudível), que era 
uma tarifa absolutamente exagerada porque ela refletia não os custos ferroviários, mas 
uma defesa que a estatal Rede Ferroviária e FEPASA tinham em relação ao processo (inaudí-
vel). (Corte na gravação)

(Inaudível) Já tinha como sobreviver e aumentar (inaudível).
Eu estou pegando essa pergunta, porque talvez você falou de várias coisas que o senhor 

conhece até melhor que eu, conhece mais por dentro, só que nós não (inaudível) se nós não 
compreendermos a causa delas. Ou seja, de onde elas se originam, o que gera esse proble-
ma e como a gente pode reverter essa questão.

mente ligado, o Deputado Mauro Bragato se especializou na área, enfim, certamente, não 
chegaremos à metade do conhecimento que o senhor tem ou tempo de vida que o senhor 
se dedicou a esse tema que é da malha ferroviária.

E aí são muitas as situações que nós passamos e ouvimos, talvez com mais ou menos 
propriedade, com mais ou menos veracidade. Nós estamos... Exatamente a CPI tem esse 
escopo de fazer essa – podemos chamar de investigação para podermos entender melhor 
e dar retorno a quem de direito nos cobra. Por isso que foi feita e instalada esta CPI. Não 
foi da cabeça de um deputado, não foi pensamento de uma pessoa, mas de um grupo de 
pessoas.

Então, nós temos aqui o contrato de concessão da malha viária paulista que nós conhe-
cemos, senão com todos os detalhes, uma coisa que sempre ficou em dúvida para todos 
nós: quer dizer, está sendo cumprindo ou não? E se está sendo cumprido à risca, o que sem-
pre é difícil, porque contrato seja do que for e numa área como essa extensa, às vezes pode 
ter falhas, mas falhas técnicas, e esperamos que nenhuma criminosa. Exatamente isso que 
eu queria perguntar ao senhor, ao Sr. Bernardo, Deputado Vinicius Camarinha, se está sendo 
cumprido à risca e se nunca a ANTT recebeu alguma denúncia por parte da falha, se é que 
houve, da ALL, por não cumprimento desse contrato.

Era um pouco isso que eu gostaria de tirar de dúvida, desde que a CPI se iniciou, se o 
contrato está sendo cumprido ou não e se nunca ou se alguma vez a ANTT recebeu alguma 
denúncia com relação à má gestão da ALL com relação à malha ferroviária.

Muito obrigada, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Muito obrigado, Deputada Célia Leão.
Tem a palavra o Diretor Geral da ANTT, Sr. Bernardo Figueiredo.

O SR. BERNARDO FIGUEIREDO – Deputada Célia Leão, eu estou pretendendo não inter-
romper para não me alongar e eventualmente falar as coisas do interesse direto da Assem-
bleia, mas não é resistência a falar, porque se eu tenho um defeito é falar mais do que às 
vezes é necessário.

Mas a questão do contrato de concessão, eu acho que tem aspectos do contrato que 
ela não cumpre, tanto que a agência tem feito diversas autuações por descumprimento de 
cláusulas contratuais. A ALL especificamente tem alguns pesos e algumas condutas por exa-
tamente tentar sanear aspectos que não são punidos do contrato. Então, eu poderia dizer 
que há um cumprimento (inaudível) do contrato.

O que a gente precisa encaminhar é que nós temos um contrato e é um contrato tam-
bém muito frouxo no que se refere a deixar claro quais são os compromissos da concessio-
nária. E nós temos aspectos que às vezes são cumpridos, mas não encaminham o objetivo 
do serviço público que é a questão do serviço adequado. Então, nem sempre o fato de estar 
sendo cumprido quer dizer que nós temos um resultado bom na rua. Então, eles cumprem 
parte e dentro desse aspecto a agência dentro dos seus limites tem tido uma atuação incisi-
va com relação ao descumprimento, ela faz autuações, ela encaminha soluções.

Existe um aspecto grave também que é o fato de cumprir as obrigações e isso não gerar 
um serviço adequado para o usuário. Hoje buscamos um novo modelo em que há neces-
sidade de a gente prever aspectos desse contrato é nesse sentido. Quer dizer, às vezes ela 
está cumprindo e isso não está encaminhando uma boa qualidade exigida. Isso também 
preocupa tanto quanto o descumprimento. Inclusive no caso do descumprimento a gente 
tem uma ação coercitiva, de multar, podendo chegar até ao processo de caducidade. Mas 
no caso do cumprimento que não encaminha o serviço adequado aí é uma situação mais 
grave e isso a gente está procurando também corrigir, criando as condições para que nós 
possamos ter uma direção mais adequada do contrato e fazer interpretações do contrato 
que encaminhem soluções efetivas dos problemas que a gente observa.

Quanto a receber denúncias, muitas. E eu recebo isso, não no período que eu estou na 
ANTT, mas desde antes da ANTT, sempre foi uma relação difícil e não adequada que as 
concessionárias têm com a sociedade. E tem coisas que a sociedade reclama porque ela 
não compreende. Às vezes, a concessionária está cumprindo as obrigações e pelo fato de 
a sociedade não estar recebendo a prestação de serviço adequado, ela reclama disso como 
se não estivesse havendo o cumprimento. Então, a gente não só recebe essas reclamações, 
como dá encaminhamento a elas.

Eu estou discutindo já há quase um ano com todos os segmentos de usuários uma reso-
lução para garantir o cumprimento dos direitos do usuário. É lógico que são todos segmen-
tos que utilizam ou potencialmente possam utilizar a ferrovia. Eu tive a oportunidade de, 
em São Paulo, participar de diversas reuniões com a sociedade, com as lideranças políticas, 
prefeituras, deputados, vereadores, das questões dos ramais que estão desativados em São 
Paulo; estamos encaminhando soluções para isso, não é um problema novo, é um problema 
antigo, em que a agência não encaminhava objetivamente uma solução. Nós hoje estamos 
encaminhando uma solução para a exploração desses ramais. Portanto, o processo de cons-
trução de uma ferrovia adequada é um processo doloroso, mas que nós precisamos traba-
lhar com o empenho que estamos trabalhando.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Obrigada, senhor Presidente. Obrigada, doutor Bernardo.

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o nobre 
Deputado Edson Giriboni.

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Eu queria, Deputado Vinicius Camarinha, aproveitar esta 
audiência com o Dr. Bernardo, e explicar que a convocação, o convite ao Dr. Bernardo deu-
se, principalmente, até foi um requerimento de minha autoria, pela recusa do Presidente 
do ALL em comparecer a esta CPI. Foi um gesto deselegante, descortês e eu entendo até 
antiético do Presidente da ALL ao desrespeitar o Estado de São Paulo ao se recusar a estar 
presente nesta CPI.

Mas eu queria, Dr. Bernardo, dizer ao senhor que a concessão feita da antiga FEPASA 
ela desagradou aos funcionários da ferrovia. Nós recebemos aqui representantes dos sin-
dicatos relatando a coerção; falta de respeito aos direitos trabalhistas; o não cumprimento 
dos acordos ocorridos, o não pagamento de indenizações aos funcionários demitidos, essas 
indenizações tiveram desconto no valor da concessão, porque a concessionária, ao demitir, 
deveria pagar aos seus funcionários, porque ela já deixou de pagar o valor da concessão, 
desagradando aos ferroviários, os que estão trabalhando e os que foram demitidos; desa-
gradar às prefeituras do Estado de São Paulo. Nós recebemos prefeitos das regiões servidas 
pela ferrovia, todos descontentes com o pouco caso com que a ALL trata as nossas prefei-
turas, os nossos municípios. O Governo do Estado de São Paulo também muito descontente.

Esta CPI é em função disso. É a falta de uma visão de aumento do transporte ferroviário, 
ramais mal conservados, ramais abandonados; pouco transporte ferroviário no Estado de 
São Paulo, quase nada, com origem aqui no Estado de São Paulo, sobrecarregando as nos-
sas rodovias; clientes possíveis, potenciais clientes descontentes com o modelo de gestão.
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O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Como no início eu não tive oportunidade de levantar 
algumas questões, se for possível, eu gostaria de ter essa oportunidade, neste presente 
momento, até em função da fala do doutor Bernardo.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Perfeitamente, deputado.
Antes, eu gostaria de aproveitar o alto quorum que nós temos, tendo em vista que o 

prazo se encerra no dia 25, de convocar uma sessão para amanhã, sugiro o horário das 15 
horas, para nós iniciarmos a leitura do Relatório Final elaborado por V. Exa., tendo em vista 
que na quinta-feira, deputado, eu imagino que o prazo seja curto. Mas se V. Exa. entender 
que é possível, eu estaria sugerindo o horário das 15 horas para amanhã, para nós iniciar-
mos a leitura do relatório e, se possível, a aprovação ou não. Fica em aberto na CPI para nós 
já pensarmos em convocarmos essa sessão para definir esse tema.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Da minha parte, nenhum problema, Presidente.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o nobre 
Deputado José Zico Prado.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Eu quero me inscrever, mas gostaria de ver ainda. Eu 
acho que não tem problema nenhum. Eu acho que, primeiro, o nosso relator precisa dizer se 
amanhã ele já tem condições de estar colocando todas as questões debatidas aqui hoje já 
no relatório para ser minimamente estudado e apreciado pela comissão.

Por isso, eu queria me inscrever depois do Deputado Mauro Bragato para que a gente 
possa dar continuidade na nossa teleconferência.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Então, Deputado Mauro Bragato, rela-
tor, fica o indicativo e aguardamos uma posição de vossa excelência.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Eu tenho plena consciência de que amanhã eu vou 
ter que começar a ler o Relatório Final, até porque nós temos um prazo até o dia 25. Não é 
verdade?

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – É verdade. Tem que ser amanhã.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Tem que ser amanhã.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Para quinta-feira, às 11 horas da 
manhã, pode ser? (Inaudível)

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Vamos fazer amanhã, às 15 horas.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Sr. Presidente, há um consenso aqui de começarmos 
amanhã, às 15. Se precisar, na quinta nos reuniríamos novamente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Então, vamos realizar duas convoca-
ções. A primeira convocação agendada amanhã, às 15 horas, e uma segunda convocação 
quinta-feira, às 11 horas da manhã.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Ok.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Então, eu passo a palavra ao Relator 
Deputado Mauro Bragato e, em seguida, ao Deputado José Zico Prado.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Sr. Presidente, Sr. Bernardo, na verdade, eu não tenho 
nenhuma pretensão de demonizar, como o senhor disse, a América Latina Logística, até por-
que a gente sabe o papel da Agência Nacional, papel de fiscalização, de acompanhamento 
no cumprimento daquilo que foi estabelecido pelo Governo no ato de concessão.

Agora, o que nos preocupa bastante, de fato, é o descaso que essa empresa faz, pratica, 
aqui em São Paulo. O senhor já se referiu ao ramal de Panorama, ao ramal de Presidente 
Prudente, Presidente Epitácio – região onde eu vivo, e Cajati. E a gente sabe o trabalho 
praticamente de destruição da malha ferroviária, de abandono e de criar dificuldades para 
que os empresários possam utilizar o sistema ferroviário. O senhor já esteve em Panorama, 
se não me falha a memória também em Presidente Epitácio. Eu estou dizendo esses dois 
exemplos para não dizer outros exemplos.

Na verdade, essa constatação, como já foi dito pelo Presidente da nossa Comissão, é 
produto não só de matérias de jornais, de vivência, mas, acima de tudo, de depoimentos 
na nossa Comissão. Então, a gente imagina que nós vamos ter que buscar um caminho 
para construir um novo modelo em São Paulo, um novo modelo que passa também pela 
concorrência, mas que passa também, no meu entender, por um investimento do orçamento 
paulista na recuperação da malha viária. Eu defendo isso. Correto?

Agora, como está moldado, como está efetivamente a coisa fica meio complicada e 
bastante difícil. Então, queria voltar a perguntar ao senhor. Daquilo que existe: denúncias; 
agora essa operação da Polícia Federal que o senhor, pelo que eu entendi, tem conhecimen-
to; do descumprimento de parte do contrato; essa postura arrogante de o próprio Presidente 
da ALL não comparecer aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O senhor imagina 
que a agência poderia ajudar o Ministério dos Transportes, o Governo do Estado de São 
Paulo, poderia articular com a Assembleia Legislativa um novo modelo de concessão? Até 
porque a gente sabe que na Justiça, no Ministério Público, existem denúncias às dezenas 
de descumprimento, denúncias graves que envolvem gente da ALL com gente da Ferroban, 
passando por gente da Rede Ferroviária. O senhor acredita que seja possível nós pensarmos, 
a partir desta CPI, um novo modelo, baseado, é claro, na legislação existente, baseado nos 
limites que nós temos na legislação? Essa é a preocupação que nos move aqui na Assem-
bleia Legislativa de São Paulo.

Nós queremos que o sistema ferroviário seja um sistema que seja à altura do Estado de 
São Paulo. Nós queremos que a concessão cumpra o seu papel. Ninguém está advogando a 
saída da ALL. Simplesmente, nós estamos levantando essa possibilidade da saída da empre-
sa do estado, da mudança da concessão, em função das barbaridades, dos absurdos que ela 
vem praticando aqui no Estado de São Paulo, para não dizer nos outros estados. Então, que-
ria perguntar para o senhor, que tem uma responsabilidade grande na agência, como é que 
nós, terminada aqui a CPI, como é que nós poderíamos operar essa saída de fazer a malha 
ferroviária paulista a melhor do Brasil?

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Dentro da pergunta de V. Exa., apoia-
do com alguns documentos que eu tenho em mãos, inclusive eu tenho um inquérito da 
Polícia Federal aqui comigo. E eu queria, dentro da vossa pergunta, mostrar ao Bernardo 

Com relação também, eu tenho participado, em São Paulo, do ramal de Cajati e do ramal 
de Panorama, das discussões com prefeitos e empresários sobre a recuperação desse ramal. 
Aí o senhor como conhecedor... (Corte na gravação)

(Inaudível)
Um contrato que gere em condições operacionais, reconstituir as condições em que ela 

foi absorvida, isso dá à ferrovia de São Paulo uma competitividade, dá condições de entrar 
no mercado de uma forma mais competente, mais competitiva, para que São Paulo tenha 
uma malha rodoviária de primeira grandeza, líder de ciência, será que um trem circulando a 
20, 30 ou 40 quilômetros por hora, um trem (inaudível) no transporte, será que isso vai fazer 
um transporte competitivo? Não basta obrigar a concessionária a recuperar o trecho que 
ficou abandonado, a instalar ali (inaudível) e resgatar a condição de trafegabilidade. Nós 
temos que fazer uma modernização dessa malha ferroviária.

Eu estive agora na China, no Ministério de Ferrovias Chinesas, e o Ministro estava expli-
cando como é o processo de ferrovia na China. Eles tinham um caso muito parecido com o 
nosso nos anos 70, nos anos 80, que era uma malha antiga, com condições precárias depois 
de ter feito (inaudível) de análise (inaudível) teve alto desempenho. Quer dizer, eles têm 
uma ferrovia das mais modernas do mundo.

Então, não basta essa coisa de recuperar ou de manter a questão dos vagões que é obje-
to dessa ação da Polícia Federal. Nosso problema não é só repor o vagão da forma como ele 
existia. Eventualmente esse vagão não virou vagão, virou container. A ferrovia nunca teve 
vagão que é container. As locomotivas de 30 anos atrás não são mais tão competitivas. A 
gente precisa trabalhar isso, não só pela ótica (inaudível), a ótica da observação, da (inaudí-
vel) de relações contratuais, mas a gente tem que (inaudível) que as ferrovias é um (inaudí-
vel) ativo. Se ela é um (inaudível) ativo, a ferrovia não vai resolver a questão de São Paulo.

Nós estivemos em São Paulo na reunião em que estive com o (inaudível), ele falou dessa 
questão. São Paulo virou (inaudível) de passagem. A carga de São Paulo não é de São Paulo, 
(inaudível) em São Paulo é carga que vem lá do centro-este. A FEPASA assinou contrato com 
direito de passagem com a Ferronorte e hoje é um transporte (inaudível). Mas isso contratu-
almente demora a ser feito. O contrato que a FEPASA fez com a Ferronorte não interfere na 
privatização (inaudível). Isso tira a capacidade malha paulista? Tira. Agora, não é o caso de 
falar que eu vou proibir as cargas da Ferronorte de circular nas vias paulistas. Não é isso. É 
preciso duplicar a malha paulista.

Nós estamos desenvolvendo um projeto da Ferrovia Norte e Sul que antes era uma 
ferrovia de bitola larga que chegava (inaudível), e, portanto, não cumpria a sua função de 
integrar o Brasil Norte e Sul, isso foi mudado e hoje ela chega até Estrela D’Oeste, em São 
Paulo, exatamente na (inaudível) paulista. E digo isso porque isso amplia a área de influên-
cia de São Paulo, é positivo, São Paulo pode buscar insumos na área de Goiás e Tocantins, a 
gente vai voltar a ter trechos ferroviários de Santa Fé do Sul até Campinas e praticamente 
duplicar. Quer dizer, não basta você reconstituir as condições originais das ferrovias, nós 
temos é que fazer com que haja ampliação da capacidade dos trechos, nós temos que 
modernizar esses trechos, eliminar os pontos críticos, fazer com que possam circular trens 
mais eficientes, maiores. Nós tivemos a Ferronorte que comprou trens modernos, a malha da 
FEPASA foi o gargalo de circulação desses trens, porque a malha não suportava trem com 
aquele peso, com aquele tamanho.

Então, a ALL, eu acho que ela teve comportamento inadequado, extremamente inade-
quado na Assembleia Legislativa, acho que ela tem um comportamento inadequado em 
várias questões relativas à concessão, acho que eles têm pouca consciência do que é ser 
concessionário público, acho que não teve uma atuação absolutamente de transigência des-
sas questões com eles (inaudível).

(Inaudível) da ALL, porque se a gente tomar a concessão da ALL nós vamos encaminhar a 
solução do problema ou nós vamos gerar uma disputa judicial se a gente fizer isso de uma 
forma motivada, consubstanciada, fundamentada (inaudível)? É esse o melhor caminho 
para ter a ferrovia ou o melhor caminho é construir um bom contrato, é criar condições de 
esse contrato dar o comprometimento necessário e não para remover (inaudível), mas para 
ter o serviço que São Paulo precisa hoje? Esse é o caminho mais adequado.

Essa é a discussão que estamos tendo, considerando que a agência é uma agência 
reguladora, ela não pode extrapolar (inaudível). Nós estamos fazendo esse debate. Na 
questão dos serviços, nós estamos criando no site da ANTT um espaço para os clientes 
encaminharem online, sem identificação, porque o cliente hoje tem medo de denunciar 
porque tem medo da retaliação, então ele tem medo de o poder público não ser suficiente 
para garantir a ele que não haja retaliação. Então, nós estamos criando um site para ter 
uma denúncia online (inaudível) para que a gente possa fazer uma atuação rápida e verifi-
car (inaudível).  Não é que eu vou multar ou penalizar. Mas nós queremos saber isso para 
resolver o problema de uma carga (inaudível) no terminal e não foi atendido. (inaudível) Ela 
pede um aumento prévio e ela pode contratualmente fazer esse aumento prévio. Agora, o 
fato de poder contratualmente cobrar uma tarifa ferroviária alta é uma situação adequada? 
Não. Quando o poder público constrói ferrovias é porque quer dar uma alternativa de custo 
muito mais baixo ao usuário. Ele não precisa ser motivo para que o concessionário (inaudí-
vel). E isso está acontecendo e é (inaudível), porque não está infringindo o contrato. Mas 
não é adequado do ponto de vista da prestação do serviço adequado ao usuário. Então, nós 
temos que criar um ambiente competitivo nas ferrovias.

Nós temos que levar a MRS a disputar com a ALL a carga da ALL. Nós temos que abrir 
para operadores (inaudível). Nas discussões em Panorama e de Cajati nós temos estimulado 
e assessorado com isso para que eles (inaudível) o direito de passagem da malha. Embora 
a lei garanta a exclusividade (inaudível) no contrato, mas essa exclusividade deve ser consi-
derada a um serviço adequado e o direito de passagem é uma forma de exploração. Então, 
nós estamos explorando em macro as brechas contratuais e as brechas legais para a gente 
conseguir um ambiente que vai levar à (inaudível) para a ferrovia e a ferrovia (inaudível) e 
nós precisamos.

Ferrovia dá trabalho. O acordo a gente interpreta (inaudível) da ANTT e está uma discus-
são. (Inaudível) Se o melhor caminho se revelar (inaudível), nós vamos fazer. Mas com isso a 
gente precisa ter clareza de que esse é o melhor caminho. Nós achamos que hoje o melhor 
caminho é construir um ambiente competitivo na ferrovia, é criar condições para que os 
investimentos retornem à ferrovia, (inaudível) e isso é que vai gerar o atendimento ao 
cliente. Eu falo isso com muita tranquilidade, peito aberto, porque eu não acho que a gente 
precisa (inaudível) o tempo todo aqui. Eu quero receber contribuições, críticas para aperfei-
çoar meu trabalho, mas nós (inaudível) porque as coisas acontecem e tomar cuidado para 
que elas não aconteçam mais. É nisso que eu acho que este debate contribui, o debate que 
a Assembleia fez com todas (inaudível), mas nós não podemos (inaudível). Não! Eu posso 
(inaudível) e não ter a ferrovia que eu quero. Então, não melhorou em nada. (Inaudível)

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o nobre 
Deputado Relator Mauro Bragato.
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isso. Eu tenho um trilho (inaudível) que é um trilho que suporta um nível de peso e uma uti-
lização de uma forma precária. Vou botar um trilho melhor? Melhor para o sistema ferroviá-
rio e ela pode pegar aquele antigo que ela substituiu e vender como sucata. Então, a venda 
de sucata não é em si um fato que é indevido. A gente tem que ver se ele não está sendo 
indevido na sua utilização.

E, Deputado Bragato, eu queria me colocar à disposição. Nós estamos hoje fazendo, 
talvez a gente precisasse aí de uns dias a mais, mas nós estamos fazendo um debate muito 
intenso da criação de um novo modelo ferroviário e de criar um regulamento do transporte 
ferroviário que crie um ambiente em que a agência possa mudar algumas coisas fundamen-
tais para o nosso contrato.

Por exemplo, nós temos as metas de produção e elas são fixadas de uma forma global 
no passado. Você tem que cumprir oito bilhões de toneladas. Se ela transportar esses oito 
bilhões de toneladas em 10% da malha dela, ela cumpriu a meta, só que em 90% da malha 
ele não transportou nada. Então, nós estamos criando as condições, nós vamos criar a meta 
por trechos. Então, assim: ela vai ter uma meta de transporte em Panorama, uma meta de 
transporte em Presidente Epitácio, uma meta de transporte em Cajati. Em todas as malhas 
nós vamos fixar uma meta de transporte. Só que o contrato diz que essa meta tem que ser 
pactuada, então ela pode discordar. Nós estamos criando o seguinte: se ela não quiser, se 
ela quiser fazer menos do que é a capacidade do trecho, essa capacidade excedente nós 
podemos oferecer no mercado, ou para outra concessionária, ou para um operador logístico, 
ou para um operador independente ou para os clientes, que passa a ter direito de organi-
zar e utilizar essa capacidade que ela não está utilizando. Isso é uma forma de obrigá-la a 
explorar mais adequadamente a malha.

Mas nós estamos pensando uma coisa que vai além disso, que é de separar. Aliás, o 
nosso modelo de privatização de ferrovia no Brasil seguiu muito o modelo americano, e nós 
queremos agora trazer elementos importantes do modelo que é adotado em outras partes 
do mundo, especialmente na Europa, em que a gente separa a via permanente da prestação 
de serviços. Então, é assim: uma coisa é eu manter a via permanente, eu gerar disponibili-
dade, eu fazer investimento na ferrovia e eu abrir essa ferrovia para o uso público e aberto. 
Quer dizer, quantos operadores quiserem se habilitar, quantos clientes quiserem se habilitar, 
atendidas determinadas condições, eles podem utilizar a ferrovia.

Então, se tiver interesse da Assembleia Legislativa e do Deputado Mauro Bragato, eu 
teria muito prazer de levar o que é a nossa proposta, por exemplo, quais são os elementos 
principais, tanto da mudança do modelo do que é hoje já concedido quanto ao do que vai 
ser concedido nessas novas ferrovias. Então, eu tenho o maior prazer, levo, faço apresen-
tação do que a gente está propondo e debater isso, e talvez, daí, enriquecer o nosso e dar 
alguns elementos novos para que São Paulo desenvolva seu próprio modelo. Então, me 
coloco à disposição para fazer isso.

Eu queria abordar a questão do investimento. O senhor falou da necessidade de o estado 
ou do Governo Federal de investir nas ferrovias. É uma outra questão contratual que precisa 
ser tratada. Porque hoje – e o TCU já alertou sobre isso, por exemplo, o Governo Federal 
vinha fazendo investimento em contorno ferroviário – estou fazendo lá em Araraquara, 
estou fazendo em outros locais, a cidade, a ferrovia virou um elemento estranho ao meio 
urbano que cerceia o crescimento e a mobilidade dentro desses centros urbanos e precisa 
fazer um contorno ferroviário. Isso gera um resultado, tem investimento público ou privado? 
É o concessionário que paga? No contrato, ele não tem essa obrigação, então o poder públi-
co vai e fala: eu tenho a cidade, ela precisa fazer isso, eu vou fazer o contorno ferroviário. 
Mas isso gerou um ganho de eficiência, gerou um ganho de produtividade, gerou um ganho 
eficiência operacional para a concessionária, então eu tenho que apropriar isso e cobrar 
isso dela, porque aquele investimento gerou um aumento de produtividade dos vagões, das 
locomotivas, e nós temos que rever o arrendamento considerando que ela passou a ter uma 
condição melhor de operação. Só que isso é uma coisa complicada, porque eu tenho que 
negociar antes, porque se eu fizer depois, isso é pactuado.

Então, uma outra questão que talvez nessa discussão do modelo a gente possa levar 
porque também é uma questão que nós estamos debruçando é como é que nós podemos 
tratar a questão do investimento na ferrovia concedida. Tanto quanto é o caso. Tanto assim: 
qual é a possibilidade que eu tenho de exigir que esse investimento da ampliação de capa-
cidade, na solução de problemas sociais críticos, de controle ferroviário e tal, como é que eu 
posso exigir que a concessão faça isso ou em que condições que o estado pode fazer e a 
concessionária tem que se adequar a isso. Então, essa também é uma questão delicada que 
a gente está tratando. Eu acho que daqui uns 15 ou 20 dias, nós teremos isso bem amadu-
recido e eu terei o maior prazer de ir na Assembleia e fazer esse debate com os deputados e 
apresentar o que nós estamos pensando.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Seguindo a ordem de oradores inscri-
tos, nós passamos a palavra agora para o nobre Deputado José Zico Prado.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Obrigado, Presidente.
Primeiro, cumprimentá-lo pela videoconferência; cumprimentar o Dr. Bernardo pela bri-

lhante exposição que vem fazendo, que tem nos enriquecido aqui no debate. Até já estamos 
comentando aqui das propostas e eu tenho a oportunidade de conhecer o Dr. Bernardo já 
em várias outras oportunidades.

Mas, quero aqui dizer, Dr. Bernardo, que a gente precisa mesmo de um debate mais apro-
fundado aqui, porque eu estou aqui na Assembleia Legislativa desde o tempo da FEPASA 
quando ela foi entregue pelo Governo do Estado ao Governo Federal para pagamento da 
dívida do estado. Foi isso, naquela época, a discussão que se teve aqui na Assembleia. E na 
contramão da minha proposta que era a da concessão. Eu acho que foi um erro a concessão 
das ferrovias no Brasil inteiro para a iniciativa privada, mas estamos vendo que em parte 
nenhuma do Brasil está sendo a contento, não sei no Norte ou Nordeste, não conheço, o 
senhor pode falar isso melhor do que eu. Mas a privatização das ferrovias não melhorou em 
nada. Ao contrário. Aqui no Estado de São Paulo foi um desastre para todos os municípios.

Eu tenho visto falar da questão das falhas no contrato, o senhor mesmo disse. Eu queria 
fazer uma das primeiras perguntas. O que seria um bom contrato, hoje, para que a gente 
pudesse sair dessas amarras que nós temos? A segunda questão é que foi falado que 
também foi um contrato muito frouxo. Eu quero lembrar aqui que na época da discussão 
na Assembleia Legislativa nós fizemos um debate e já constatávamos isso, que o contrato 
deixava muito a vontade a concessionária. E para que esse contrato seja mais arrochado, o 
Governo Federal ou o governo estadual pode ou não pode investir, fazer investimento e des-
contar, como o senhor já disse, na questão de Araraquara, da companhia, da ALL?

E essa questão da privatização, eu lembro que na época quem falava contra as conces-
sões, as privatizações, era dinossauro, não estava aqui no Brasil, porque a modernidade 
era vender o patrimônio público, e isso nós estamos vendo as consequências, agora. Todo 
mundo sabe o quanto transtorno colocou isso para os funcionários da FEPASA da época. O 
Deputado Giriboni, na época, lembra e era funcionário da rede.

Então, eu quero dizer, Dr. Bernardo, que eu acho que fazer investimento numa ferrovia, 
que nós temos aqui, a malha que nós temos aqui no Estado de São Paulo é urgente fazer 
uma nova reformulação no contrato e investimento lá. Agora, isso não é uma decisão que a 

algumas coisas que são fundamentais. É o inquérito instaurado, inclusive quem compare-
ceu à delegacia foi um policial ferroviário federal e aqui consta que a Polícia vem instaurar 
inquérito policial, a fim de apurar a autoria e possível responsabilidade criminal pela práti-
ca, em tese, de crime de dano qualificado, apropriação indébita e disposição de coisa alheia 
como própria, previstos nos artigos do Código Penal.

O agente da Polícia Ferroviária Federal, Antonio Vitor Alexandre da Silva, acompanhado 
de um colega, compareceu nesta instituição – qual seja, a Delegacia de Polícia Federal, para 
relatar o seguinte. Serei breve. Que na data de hoje, em razão da referida denúncia anô-
nima, deslocaram-se até o antigo pátio da oficina de solda dos trilhos da extinta FEPASA, 
situada no município sobredito, que é, na verdade, o Município de Iperó, com sete pessoas 
que estavam efetuando o corte de vagões com maçarico, ao passo que um trabalhava como 
motorista de um caminhão basculante e dois eram ajudantes, contratada pela empresa ALL. 
E quem era o responsável pelo grupo era o Sr. José Carlos, fulano, aí descreve o nome das 
pessoas. Mas o que me chama atenção é desse fato que até o dia aproximadamente 71 
vagões haviam sido cortados naquele momento. E que, no último levantamento feito pelo 
declarante, Antonio Vitor, em 2006, apurou-se que no pátio da oficina de solda, no pátio 
da estação, ambos de Iperó, havia 820 vagões e os declarantes esclarecem que tendo em 
vista a extinção da Rede Ferroviária Federal, por força da Medida Provisória números tais, os 
bens terão de ser inventariados pela União, por meio de inventariante da extinta rede, para 
só então serem alienados, se o caso, por meio de processo licitatório. Que os declarantes, 
durante diligência, informaram – presta atenção, Srs. Deputados – os declarantes informa-
ram às pessoas que se encontravam no local que deveriam paralisar as atividades, até que 
a documentação que foi apresentada pelo engenheiro Robson fosse devidamente analisada. 
Agora que eu queria chamar mais atenção: que os declarantes que estavam cortando os 
vagões esclareceram, por fim, que deixaram de efetuar as prisões em flagrante, ou seja, a 
Polícia Federal, porquanto alegaram que possuíam autorização da ANTT – Agência Nacional 
de Transportes Terrestres.

Eu estou pondo isso, Presidente, Sr. Diretor Geral Bernardo Figueiredo, que essa é de fato 
apenas uma de tantas outras documentações e denúncias e reclamações e coisas graves 
que chegaram ao nosso conhecimento, com vasta documentação. Então, ou seja, funcio-
nários da ALL cortando os vagões, vagões esses que ainda estavam na inventariança, nem 
poderiam ser alienados, e aqui eu chamo a atenção da Controladoria que gentilmente veio 
aqui, o Sr. Wagner, estava cerrando esse bem público e fazendo a venda.

Até entrego aqui ao Sr. Bernardo um contrato que existe entre a Ferronorte, Ferroban e 
Ferrovia Novoeste, então Ferroban e hoje ALL, um contrato de disponibilização de materiais 
para corte que resultam em, aproximadamente, 25 mil toneladas de sucata. Então, são 
denúncias, Sr. Bernardo, que saltam aos olhos. Mostram a preocupação de todos nós pela 
dilapidação desse patrimônio público. Portanto, acrescentando, dentro da sua pergunta, 
deputado relator, fiz questão de apresentar aqui, pessoalmente, ao Diretor Geral e à Contro-
ladoria Geral da União.

O SR. BERNARDO FIGUEIREDO – Deputado Bragato, eu vou começar pelo Deputado Vini-
cius Camarinha só para facilitar meu raciocínio.

Eu li o inquérito policial. O fato de a concessionária ter um contrato com empresas de 
sucateiros e o fato de ela estar cortando vagão ou trilho e estar vendendo isso como sucata, 
não é um fato, isso pode ser um fato criminoso, pode ser um fato que afronte o contrato 
como pode não ser. Não é isso em si que é evidência.

A ANTT pode autorizar a uma transformação de vagão? Pode. Por quê?  Tinha vagões 
de 1970, que eram vagões fechados, da época que você transportava açúcar em saco, que 
hoje não se prestam mais ao transporte a granel, por exemplo. Então, é possível pegar esse 
vagão e transformá-lo num vagão de container, num vagão plataforma, apto a...? Pode! 
Então, eu posso autorizar essa transformação e ela pode fazer o uso da sucata gerada nessa 
transformação para vender, e isso é previsto contratualmente e é uma possibilidade contra-
tual. O que não quer dizer que neste caso não esteja havendo alguma irregularidade, como 
de fato ocorreu, tanto que foi objeto de diversas penalidades, multas, pela ANTT, porque ela 
estava fazendo isso sem autorização. E aí, neste ponto, a gente autuou e está fazendo.

E outra questão é a seguinte. A gente precisa ter claro como é que a gente autoriza a 
fazer isso. Quer dizer, você vai trocar um vagão velho por um vagão novo. Ele não precisa 
reconstituir o vagão do jeito que ele era em 1970, ele pode fazer um vagão moderno, nas 
condições atuais. E a gente precisa estabelecer uma equivalência entre uma coisa e outra 
para que a gente possa garantir o que o contrato exige, que a capacidade de transporte, o 
número de vagões, a capacidade desses vagões seja preservada e ela não pode reduzir essa 
capacidade por esse ato.

Então, do ponto de vista do contrato é isso. Nós estamos acompanhando, estamos par-
ticipando, estamos... Já assessoramos a Polícia Federal nesse trabalho, estamos alinhados e 
se tiver alguma coisa errada nós estamos atentos e se passou alguma coisa vamos recom-
por. Mas o que eu pude apurar lá dentro da IPT e é um processo que já vinha, quando eu 
entrei, já vinha se processando lá dentro e que resultou numa assinatura de um TAC, é um 
processo que o que houve de erro já foi penalizado, já foi tratado e hoje tem um ajuste de 
conduta que vai encaminhar para uma solução definitiva.

Nesse inquérito policial que o senhor está colocando tem um outro passo que esse tam-
bém é preocupante, talvez seja mais preocupante e talvez aí esteja realmente o crime que é 
a dilapidação do patrimônio público. Quer dizer, ao mesmo tempo em que você privatizou a 
malha, você colocou a rede em processo de extinção, você desestruturou a rede e ela tem a 
responsabilidade de guardar um patrimônio que se espalha no Brasil inteiro, você desativou 
a Polícia Ferroviária Federal, não existe mais, não está aparelhada. Então, o estado não tem 
controle sobre esse patrimônio, a extinção da rede, com certeza, agravou essa situação e eu 
não tenho a menor dúvida de que pode estar havendo, realmente, dilapidação desse patri-
mônio, porque ele não é efetivamente guardado.

Agora, talvez também haja – e isso não é um processo simples, o que talvez possa estar 
havendo é uma, da mesma forma quando o senhor leu, para mim que conhece a coisa ferro-
viária, eu distingo o momento em que o policial estava falando do patrimônio da rede e no 
momento em que ele estava falando do patrimônio arrendado, mas isso pode se confundir 
e se confundir até por conveniência de quem quer esconder o que esteja acontecendo. Quer 
dizer, de repente é conveniente para as pessoas responsáveis pela guarda desse patrimônio 
que esse fato seja atribuído à ALL e não a ele. E aí essa confusão no que é um patrimônio 
que é patrimônio público e está sendo dilapidado e o que é um patrimônio que está arren-
dado, que tem que ser preservado, tem que ser mantido e que pode ser transformado...

Então, assim. Nós estamos à disposição para fazer os debates, os esclarecimentos e ir 
fundo nesse processo, que nos interessa também. Nós não temos uma estrutura que eu 
possa chegar e falar: eu não preciso da ajuda de ninguém. Eu preciso da ajuda de todo 
mundo que puder ajudar, inclusive da Polícia Federal. Então, esse trabalho não é contra a 
agência, é a favor da agência. Então, somos... Eu só acho que tem que ser elucidado e com 
muita clareza. E acho que às vezes, na parte em que eu li do processo, às vezes as coisas 
estão meio embaralhadas. Então, cabe esclarecer.

Tem problema a ALL vender trilho? Nenhum, desde que ela tenha reposto aquele trilho 
no campo e de preferência com um trilho mais adequado. O Deputado Giriboni conhece 
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Mundial, com o apoio do Banco Mundial, devemos ter ainda mês de abril finalizada essa 
contratação.

Hoje, do ponto de vista da agência e do ponto de vista do Governo Federal, São Paulo 
precisa de qualquer solução, seja ela o Ferroanel, a segregação, o sul ou norte. Qualquer 
solução é melhor do que continuar do jeito que está. E como São Paulo quer ainda ver o 
resultado desse trabalho para tomar uma decisão, nós estamos aguardando a decisão de 
São Paulo sobre esse assunto, mas a decisão que for adotada em comum acordo de São 
Paulo será implementada.

E aí vem: quem é que vai fazer isso? É a MRS? É a ALL? Ou é o Governo Federal? Então, 
esse por ser um projeto de uma grandeza é importante ser significativo, ser um investimen-
to significativo, eu acho que é um bom caso, e isso faz parte também do trabalho que está 
encomendado ao Banco Mundial, para a gente discutir uma melhor modelagem para ele, 
porque pode ser um investimento público em que você vende o direito das concessionárias 
de passar por ele e elas pagam um pedágio igual na rodovia. E essa pode ser, eventual-
mente, a melhor forma até de você estimular um intercâmbio de uma concessionária com a 
outra. Então, isso é uma coisa aberta e acho que esse é um caso bom para se desenvolver, 
Deputado Bragato, esse novo modelo. Eu acho que a gente pode começar (inaudível) a San-
tos também que é uma questão importante. Então, eu acho que a gente tem um trabalho 
grande. Nós estamos trabalhando e isso faz parte desses elementos que eu ofereci de apre-
sentar aí para a Assembleia Legislativa de São Paulo.

A questão do valor do frete eu já abordei. Quer dizer, nós temos hoje um teto tarifário 
muito acima do que seria razoável. A ANTT está fazendo um estudo de custo ferroviário 
porque o contrato, embora tenha anexo uma tabela de tarifa de referência que é uma tabe-
la elevada, o contrato permite que a gente reveja os custos ferroviários, reveja essa tarifa 
olhando os custos ferroviários. Como a agência não tinha essa informação, não tinha traba-
lhado isso, não existia na agência nenhum estudo de custo ferroviário, nós contratamos com 
a Universidade de Santa Catarina e vamos ter, até o final do ano, o primeiro trabalho sobre 
isso e eu quero ver se até o ano que vem a gente já tem uma nova tabela olhando os custos 
ferroviários e não a tabela lá que era da rede ferroviária lá atrás.

Mas, além disso, isso não é suficiente. Além disso, é necessário, conforme eu já falei, criar 
um ambiente competitivo da ferrovia, é necessário que o cliente seja disputado, porque isso 
é que vai trazer o frete para um patamar justo e competitivo. Então, nós queremos que a 
MRS dispute com a ALL os clientes lá na malha da ALL; nós queremos que o cliente tenha a 
possibilidade de organizar seu próprio transporte; nós queremos que os operadores logísti-
cos tenham condição de organizar serviços para oferecer de uma forma autônoma para os 
clientes. E isso cria um ambiente de disputa pelo cliente que eu acho que é saudável para 
melhorar a condição de preço e a qualidade de serviço.

Sobre o transporte de passageiros também é uma preocupação que o Presidente pediu 
inclusive que isso fosse tratado de uma forma adequada no novo regulamento de trans-
porte ferroviário, hoje, as concessionárias têm a obrigação de permitir a passagem de dois 
pares de trens por dia – dois trens indo e vindo. Isso é insuficiente, isso não garante a 
possibilidade de fazer um transporte ferroviário de qualidade para transportar passageiros; 
como também não adianta, nós temos agora uma experiência do Pantanal que ANTT rece-
beu uma crítica direta do Presidente porque ele foi usar o trem do Pantanal turístico e ele 
reclamou da qualidade do trem, porque é um trem que anda com uma velocidade reduzida 
e em condições de conforto inadequadas, então não adianta a gente querer fazer transporte 
de passageiros com uma linha do jeito que está, com a qualidade e o nível de segurança da 
ferrovia.

Eu estive na China, agora, e eu andei em trens na linha de carga rodando a 170, 
180km/h. Na malha que nós estamos construindo nova, nós temos condição de botar trens 
circulando a essa velocidade, mas na (inaudível) dela com a malha antiga nós não temos. 
Então, nós temos que fazer a modernização da malha antiga para que ela tenha condições 
de ter um transporte de passageiros adequado, mas nós também precisamos criar condições 
contratuais para que a gente traga operadores de transporte ferroviário para esse sistema; 
hoje não tem. Então, é uma questão que faria parte desse novo modelo que a gente tem 
que construir as condições para isso.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Só pela oportunidade, Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o Deputa-
do José Zico Prado.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Primeiro, eu queria agradecer ao Dr. Bernardo pela expo-
sição. Eu acho que foi brilhante a exposição, da forma que ele coloca.

Eu só tenho uma dúvida, porque sempre esses contratos foram, Dr. Bernardo, muito bem 
amarrados, principalmente a favor das concessionárias. É só pegar as concessionárias das 
rodovias e a gente tem visto que lá sempre a favor das concessionárias esses contratos.

Queria saber se a ANTT tem avançado uma discussão ou uma proposta que possa ser 
viável nessa questão de mudança do contrato, porque nas rodovias é muito difícil, visto que 
o Requião fez no Paraná tentando mudar algumas cláusulas do contrato.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Tem a palavra o Sr. Bernardo Figueire-
do.

O SR. BERNARDO FIGUEIREDO – Deputado, o contrato ferroviário ele tem um atributo 
que o diferencia dos outros, porque ele é ruim para todo mundo, inclusive para as conces-
sionárias. Então, ele é um contrato que todo mundo, é unanimidade – o cliente acha que 
tem que ser mudado, a agência acha que ele tem que ser mudado, o Governo acha que ele 
tem que ser mudado e a concessionária acha que ele tem que ser mudado. Então, isso cria 
uma coisa especial porque é assim: ninguém tem dúvida de que esse contrato tem que ser 
mudado. Então, o que nós estamos é tentando criar uma condição regulatória maior, tipo 
uma constituição das ferrovias, que faça com que o contrato tenha que se adequar a con-
dição, que é o regulamento do transporte ferroviário. Então, nós queremos criar um marco 
macro maior que vai orientar essa repactuação do contrato. Agora, existe um ambiente pro-
pício porque ele é ruim para todo mundo, então todo mundo quer mudá-lo.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Obrigado, Dr. Bernardo.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Esta Presidência consulta os Srs. 
Deputados se há mais oradores inscritos para fazer uso da palavra ou que tenha desejo de 
arguir e poder dirimir algumas dúvidas aqui com o nosso Diretor Geral da Agência Nacional 
de Transporte Terrestre.

Eu, então, gostaria, senhores deputados.

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Pela ordem, senhor Presidente.

gente pode tomar. Mas, hoje, aqui no Estado de São Paulo, com as concessões também da 
rodovia, aqui para nós tem o produto da agricultura e produto que é beneficiado no interior 
do Estado de São Paulo chega nos grandes centros com valor muito alto para a população, 
e isso tem prejudicado o Estado de São Paulo. Eu acho que a ferrovia deve ser compartilha-
da entre rodovias de passageiros, não sei como está essa questão, se isso no contrato pare-
ce que não tem mais condição de fazer isso.

E essa questão do investimento pobre que o senhor disse para nós, se ela não está cum-
prindo o contrato nessa questão dos investimentos, porque para nós isso é muito importan-
te. Quanto que ela está deixando de investir diante daquilo que era o contrato?

E, para terminar, tinha aqui na Assembleia um debate muito grande que era a questão 
do Ferroanel, que ia ser construído aqui em São Paulo, chegamos a fazer esse debate na 
Comissão de Transporte, e não se falou mais nisso, porque também tem a mesma questão 
do que o senhor já disse lá de Araraquara, que faz o investimento, eu não sei se a conces-
sionária está pagando esse investimento todo ou vai pagar esse investimento todo que o 
Governo Federal e o Governo Estadual possam fazer.

Eu quero aqui cumprimentar os nobres deputados. Deputada Célia Leão, Deputado 
Mauro Bragato, Edson Giriboni e o Deputado Davi Zaia, que esse debate nós temos que 
fazer sem paixão partidária, porque quem está sofrendo com isso é a população do Estado 
de São Paulo. A gente que viaja pelo estado vê esse trem a 20km/h. Quem que põe uma 
mercadoria lá em Presidente Prudente, lá em Panorama, Epitácio para chegar em São Paulo, 
se for frango, chega podre, se for laranja, ninguém sabe como que ela chega. Essa é uma 
questão que nós vamos fazer um debate, porque não adianta modernizar uma ferrovia 
quando ela não tem competitividade com a rodovia.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Obrigado.
Tem a palavra o Dr. Bernardo Figueiredo.

O SR. BERNARDO FIGUEIREDO – A questão do bom contrato. O nosso conceito é que o 
bom contrato é aquele que gera um bom serviço, um serviço adequado para o usuário.

As agências foram criadas na época que o Brasil iniciava processo de privatização e ela 
sempre teve um viés de ter uma leitura das pessoas – e eu falo de jornalistas, do jornalismo 
especializado, de cobrar muito, porque a agência era uma proteção ao investidor. A agência 
foi criada para criar um ambiente que traz conforto ao investidor e garantir ao investidor 
que ele podia realizar o seu investimento e ter assegurado de que as regras iriam ser cum-
pridas até o final.

A reflexão que a gente faz hoje é que o investidor, o concessionário, tem um contrato 
com o poder público. Agora, quem tem... O que a gente tem que estar zelando é pela qua-
lidade do serviço que está chegando para o usuário, é essa que é a função verdadeira da 
agência. Eu tenho que estar olhando se o usuário está sendo atendido, se o cliente está 
tendo o serviço com o padrão de eficiência e de qualidade que ele precisa ter.

O contrato tem duas coisas: tem obrigações e tem direitos. E eu tenho que respeitar isso, 
a gente tem que respeitar o contrato. Mas se essas obrigações e esses direitos sejam pre-
servados, sejam cumpridos, não geram um serviço adequado, esse contrato não é um bom 
contrato. E é o que acontece com o contrato de ferrovias. Ele não permite encaminhar a 
prestação de um serviço adequado, portanto, precisa ser revisto.

Nós temos uma brecha no contrato que o fato de ele não ser um bom contrato, ele gera 
oportunidades também, porque ele é subordinado ao regulamento do transporte ferroviário, 
e o regulamento do transporte ferroviário é um decreto do Presidente da República. E o 
Presidente Lula, e a gente pode ver isso pela ação que ele tem feito na ferrovia com a cons-
trução de novos trechos ferroviários, ele tem uma preocupação grande e muito intensa com 
a questão ferroviária e ele mobilizou o governo e provocou a agência e nós encaminhamos 
uma proposta de mudar o regulamento de transporte ferroviário ao qual o contrato de 
concessão está subordinado. Então, se a gente mudar o instrumento que rege o contrato, o 
contrato vai ter que se adequar a esse regulamento, e essa é a via que a gente está buscan-
do para criar um ambiente em que obrigue o contrato a ser um contrato mais adequado. A 
questão do bom contrato é isso.

E aí nós vamos tirar os elementos de frouxidão do contrato, por exemplo, não tem obri-
gação de investimento, ele tem uma meta de transporte. Então, o que se dizia, os formula-
dores do modelo, era que a obrigação de investimento era decorrente da meta. Assim, se eu 
estabeleço uma meta de transporte, ele vai ter que investir para cumprir aquela meta. Essa 
é a obrigação dele. Só que a meta reflete o que é a capacidade da ferrovia, porque também 
ele não tem obrigação de fazer a expansão dessa capacidade. A meta é global. Então, ele 
investe num trecho, faz a meta daquele trecho e o resto ele não tem obrigação de investir e 
cumpriu a meta. Então, esse é um elemento importante.

Então, nós queremos ter, a exemplo do que tem na rodovia, que ele tenha um programa 
de investimentos que seja contratual e que seja definido. Na rodovia, a gente chama pro-
grama de exploração de rodovia. Nós queremos ter um programa de exploração de ferrovia 
e que tenha um conjunto de investimento que ele se obriga, além da obrigação de manter 
um serviço adequado. Então, essa mudança nós estamos discutindo nessa nova regulamen-
tação do transporte ferroviário e essa regulamentação criará um ambiente jurídico propício 
a fazer as alterações que precisam ser feitas no contrato.

A questão... O governo não pode investir porque é um bem arrendado, aquela ferrovia 
está arrendada, então ela está sob a gerência e a gestão da iniciativa privada e a iniciativa 
privada não tem obrigação de investir, então se cria um impasse. Isso é questão de você 
descobrir a forma de construir juridicamente que é o que nós estamos trabalhando. E eu 
quero pegar como exemplo disso um Ferroanel. Nós trabalhamos – e eu estou falando nós, 
o governo, de uma forma geral, nessa questão do Ferroanel. É um absurdo a maior cidade 
do Brasil, a ligação do estado que é o principal estado produtor do Brasil com centros con-
sumidores como Rio de Janeiro e Belo Horizonte só poder acontecer de duas às quatro da 
manhã porque não tem uma transposição adequada. Quer dizer, não dá para a gente, Depu-
tado Bragato, querer fazer um modelo ferroviário em que a transposição de São Paulo seja 
um gargalo dessa natureza. Então, a gente vem discutindo inclusive com o Governo de São 
Paulo essa questão.

O Governo de São Paulo tinha como prioridade o estudo do Ferroanel. Eu participei pes-
soalmente dessa discussão. Nós achávamos que a gente tinha que tratar o Ferroanel não 
como sul e norte, mas como um Ferroanel inteiro, talvez estabelecendo prioridade de exe-
cução para um ou para outro. Depois, São Paulo evoluiu para uma outra proposta que era 
a segregação da ferrovia dentro de São Paulo que permitiria, talvez com um investimento 
mais barato, conviver o transporte de carga e passageiro, pelo menos num médio prazo, o 
que resolveria, pelo menos a médio prazo, o problema da disposição de São Paulo. O gover-
no chegou a colocar no PAC o Ferroanel como uma obra prioritária, um investimento priori-
tário. Chegamos a desenvolver com o BNDES um estudo de viabilidade e uma modelagem 
para fazer o Ferroanel. Estamos discutindo com São Paulo a melhor solução.

Tivemos aí no final do ano passado uma reunião com o Governo de São Paulo em que o 
Governo de São Paulo propôs que nós contratássemos um trabalho que identificasse qual a 
melhor solução ferroviária para São Paulo, nós estamos contratando isso através do Banco 
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Depois o Dr. Wagner, a Controladoria Geral da União, no que diz respeito a essas denúncias, 
o que pode ser feito, se há algum trabalho realizado.

Então, tem a palavra o Dr. Bernardo, mais uma vez.

O SR. BERNARDO FIGUEIREDO – Eu queria, primeiro, deputado, agradecer a oportuni-
dade de estar aqui depondo, finalmente, nesta CPI. Eu falo de transporte com muito prazer, 
então não é uma coisa que para mim, às vezes até falo mais exageradamente assim com 
empolgação, mas é um assunto que eu gosto e que eu faço com muito amor, a questão do 
transporte.

Queria dizer à Deputada Célia Leão que eu não sei se a China é um modelo jurídico. Eu 
falo da ferrovia, por isso que eu falei de engenheiro, mas eu acho que qualquer cidadão 
que queira ver o sistema e que tenha interesse – e os deputados têm, pelo próprio trabalho 
que estão fazendo, eu acho que é um sistema que tem que ser visto, porque não é só um 
sistema regional – é o sistema de passageiro, de alta velocidade, de média velocidade e sis-
tema metroviário, as estações. A China está fazendo um trabalho, inclusive, ambientalmente 
correto, nos investimentos novos, em todas as estações é energia solar. É uma coisa que eu 
acho que vale a pena ser conhecida por qualquer cidadão, independente da profissão.

Eu me coloco sinceramente à disposição de fazer quantos debates forem necessários e 
a discutir esse assunto que eu faço com prazer. Não me custa nada isso como prática da 
minha vida.

Deputado Camarinha, as questões. Nós temos muita convicção das coisas que nós esta-
mos fazendo na agência. Nós estamos tentando construir um contrato melhor. São Paulo, 
pela própria natureza, não pode ficar fora disso e as questões mais importantes deste novo 
contrato estão em São Paulo. Quer dizer, as questões ligadas a trechos abandonados, as 
questões mais importantes estão em São Paulo, as questões dos investimentos públicos 
(inaudível) estão em São Paulo. Então, eu não diria que essa rediscussão do contrato seja 
voltada para São Paulo, mas, com certeza, São Paulo é o fator motivador porque é a princi-
pal economia do país, então não é concebível que São Paulo não tenha um sistema ferrovi-
ário eficiente.

Eu agradeço, então, mais uma vez a oportunidade e me coloco à disposição.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Sr. Presidente, só pela oportunidade, é que no convite 
que nós estamos fazendo para o Dr. Bernardo que ele possa também falar, porque eu ouvi 
a exposição dele em Guarulhos sobre o trem de alta velocidade do Rio de Janeiro até Cam-
pinas. Que pudesse também a gente reservar um espaço de tempo para que a gente possa 
ouvir essa parte da exposição dele, na oportunidade em que ele vier para a Assembleia 
Legislativa. No convite que nós vamos fazer para a exposição dele na Assembleia Legislati-
va.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Sem dúvida, Deputado Zico Prado.
Passo agora a palavra, antes de nós encerrarmos, ao representante do Ministro, nesta 

oportunidade, o Sr. Dr. Wagner Rosa da Silva, Diretor de Auditoria da Área de Infraestrutura.

O SR. WAGNER ROSA DA SILVA – Boa-tarde, senhoras e senhores.
Na CGU nós não temos conhecimento de denúncia específica sobre essas questões, mas 

estamos acompanhando em auditoria da inventariança da rede, devemos (inaudível) este 
ano, e nesse acompanhamento de autoria, como não é exigida auditoria anual pelo Tribunal 
de Contas, nós vamos estar levantando essas questões de denúncias, de utilizações, de des-
fazimento desses bens e consolidando isso nesse relatório. Então, esse trabalho deve estar 
começando logo e ainda não temos assim elementos para dizer se há denúncias que estão 
sendo apuradas no âmbito da rede, da inventariança da rede ou não. E vamos interagir tam-
bém, no que for possível, com a ANTT e com outros órgãos do Governo Federal que tenham 
esses elementos e, concluído o trabalho, estaremos encaminhando ao Tribunal de Contas e 
dentro do interesse dos senhores também para a Assembleia.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Sr. Deputados, então aproveitando a 
oportunidade, relembro da convocação para o dia de amanhã, às 15 horas, e também a con-
vocação para quinta-feira, às 11 horas da manhã.

Eu, na verdade, gostaria de agradecer muito esta nossa audiência que é inédita num 
trabalho de parceria entre os Legislativos. E, na verdade, com o único objetivo de poder res-
ponder ao povo que nos deu a oportunidade de estarmos aqui que são, na verdade, contri-
buintes que nos custam e pagam para que nós possamos prestar um bom serviço. Então, na 
verdade, fazemos isso com satisfação. Eu acho que esta inteiração, Dr. Bernardo, foi muito 
produtiva e este é o objetivo da nossa CPI.

Queria dizer a todos que me sinto muito satisfeito por estar hoje aqui. Agradecer ao Dr. 
Bernardo que não manchou a sua biografia, não desonrou a sua história, de poder estar 
hoje aqui e por prestar contas ao povo, não a Assembleia, mas ao povo de São Paulo, 
aos brasileiros, paulistas, mineiros, nordestinos, gaúchos, que se encontram por lá. Então, 
agradeço muito, em nome do nosso estado, de poder prestar contas ao povo de São Paulo. 
Da mesma forma, à Controladoria Geral da União, e a todos os senhores que colaboraram 
muito com este nosso trabalho. Ao Marcos Expedito que também gentilmente já esteve 
conosco no início dos nossos trabalhos. Enfim, a todo esse grupo de trabalho que tem por 
objetivo dar um respaldo e responder às questões do povo.

Em nada mais havendo a se tratar, Srs. Deputados, está encerrada esta presente sessão.
Obrigado.

     *      *      *

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - SISTEMA FERROVIÁRIO
(Transcrição realizada pela empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. )

24/03/2010

 O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Reabertos os trabalhos.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o Deputa-
do Zico Prado.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Presidente, devido a conversas aqui nesse tempo que 
a gente pediu de suspensão dos trabalhos, conversando com o Relator que está aberto a 
discussão e a conversa, e como recebemos o documento agora, nós estamos propondo que 
amanhã a gente fizesse a votação do relatório.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o nobre 
Deputado Edson Giriboni.

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Eu gostaria, até aproveitando o depoimento do Dr. Ber-
nardo e conversando rapidamente com os deputados aqui, se a China serviria de exemplo 
ou a China implantou um novo modelo que possa ser aplicado ao Brasil. Pelas informações 
do Dr. Bernardo, parece que a China conseguiu, em pouco tempo, evoluir bem na questão 
do transporte ferroviário.

Se, eventualmente, algum modelo que foi implantado na China poderia servir de referên-
cia aqui ao Brasil.

O SR. BERNARDO FIGUEIREDO – Eu voltei da China e eu acho que todo engenheiro de 
transporte e toda pessoa interessada em transporte deveria ir à China, porque realmente é 
uma coisa que... E a gente foi com várias empresas de engenharia, vários empresários...

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Quem não é engenheiro também gostaria muito de ir, 
doutor Bernardo, para conhecer o sistema ferroviário da China.

O SR. BERNARDO FIGUEIREDO – E foi... Inclusive vários deputados da Comissão de 
Transportes da Câmara Federal foram nessa visita e é uma unanimidade. A tecnologia chine-
sa hoje é a tecnologia de ponta em todos os segmentos de transporte, em todos – o ferrovi-
ário de alta velocidade, o ferroviário de média velocidade, o ferroviário de carga. Em termos 
de modelo, a China tem uma característica que a diferencia dos demais – ela é toda do 
estado, tem o Ministério das Ferrovias, e o Ministério das Ferrovias gerencia toda a malha 
ferroviária da China. Embora, eles tenham administrações regionais, é todo centralizado no 
ministério. O Ministério das Ferrovias tem um centro de operações em que ele acompanha 
a operação ferroviária na China toda. As empresas consultoras são estatais, as empresas 
operadoras são estatais.

Então, do ponto de vista do modelo, extraída a questão da estatização, privatização, de 
quem faz o que, eu acho que é um exemplo que nós deveríamos observar, inclusive porque 
a trajetória deles é muito parecida com a trajetória que nós temos que fazer no Brasil. Eles 
tinham uma malha ferroviária em condições muito parecidas com as nossas há muito pouco 
tempo atrás. Nós fizemos o caminho inverso. Eles evoluíram e nós involuímos.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – A Presidência consulta novamente se 
há oradores com desejo de fazer uso da palavra.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra a nobre 
Deputada Célia Leão.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Na verdade, somente para agradecer primeiramente a V. 
Exa. pelo trabalho que vem desenvolvendo. Como eu disse no início dos nossos trabalhos 
da reunião de hoje, um trabalho incansável, obviamente dos membros também, mas lide-
rado por V. Exa., pelo nosso relator que a partir de amanhã já começa a fazer uma leitura, 
entre aspas, dinâmica, no sentido de podermos encerrar esta CPI com o resultado de um 
bom trabalho para São Paulo e para o Brasil.

Agradecer ao Dr. Bernardo também por essa participação que muito nos auxiliou. Depois 
desta reunião, eu falo por mim, mas tenho certeza que o sentimento também é dos demais 
membros da CPI, temos uma condição melhor de avaliação do que de fato está ocorrendo 
com a nossa malha viária, com os descasos que aqui foram colocados de forma genérica, 
mas que, lamentavelmente, é uma verdade no nosso estado. Então, agradecer ao Dr. Bernar-
do por isso.

E comentávamos aqui, entre um intervalo e outro muito rápido das perguntas de um 
deputado ao Dr. Bernardo, que é bastante interessante a posição do nosso Diretor Geral de 
se colocar à disposição de vir a São Paulo, uma vez que não pôde vir. A CPI encerra o seu 
trabalho porque temos prazo regimental, mas ficamos muito aliviados e, mais do que isso, 
atendidos, se eu puder usar essa expressão, Presidente, Deputado Vinicius Camarinha, de 
que ele possa vir, a caminho, obviamente, não seria diferente, para numa reunião mais dire-
ta, embora essa seja, a tecnologia nos permite isso, conhecer de perto outros projetos, como 
ele mesmo disse.

Então, eu queria, da minha parte, agradecer muito. Semana passada quando se pensou, 
e alguns deputados deram essa sugestão para que fizéssemos essa reunião, se de forma 
como já havíamos convidado não foi possível, por videoconferência, e acabou dando certo. 
Me parece, se eu não estiver equivocada, que deve ser a primeira CPI que trabalha de vide-
oconferência e até agora, neste momento, no que diz respeito aqui a São Paulo, os nossos 
assessores, o pessoal da técnica, os deputados presentes, ela foi absolutamente bem enca-
minhada. Diz que perfeição não existe, mas eu poderia arriscar e dizer a V. Exa. que o nosso 
trabalho hoje chegou à perfeição.

Então, agradecer e aguardar um momento que na agenda do Dr. Bernardo a gente possa 
recebê-lo aqui com muita alegria.

Quero só fazer coro com o Deputado Zico Prado e perguntar se advogado também pode 
ir para a China para conhecer um pouco da malha ferroviária de lá que é tão conhecida e 
falada no mundo todo.

Muito obrigada, Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Obrigado, Deputada Célia Leão.
Eu queria, já para finalizarmos os nossos trabalhos, Dr. Bernardo, e algumas dúvidas que 

nos restam. Recentemente o Jornal O Estado de São Paulo, salvo engano, fevereiro ou janei-
ro, publicou uma matéria muito interessante que dizia que o Governo determinou à ANTT 
ou a ANTT assim decidiu que iriam ser feitas revisões gerais nos contratos de concessões. E, 
nesse contexto, queria saber se São Paulo está embutido nessa revisão geral de alguns con-
tratos de concessões que não estavam cumprindo. Eu achei interessante essa matéria que 
trouxe à tona esse tema.

E também, aproveitando a Controladoria Geral da União, perguntar ao Sr. Wagner se 
há na Controladoria Geral da União alguma denúncia, algum encaminhamento, algo que 
possa nos ajudar nesse trabalho que nós estamos realizando, ajudar a ANTT a poder realizar 
esse trabalho de agência reguladora e fiscalizadora, porque, de fato, nos chegou ao nosso 
conhecimento, Dr. Bernardo e Dr. Wagner, que a ALL vende como sucata os vagões que, na 
verdade, são vagões que estariam em plenas condições de uso, porque, na verdade, não vai 
repor sucata, eles vendem como sucata podre. Então, parecem pormenores, mas que de fato 
não são. São vários indícios, Dr. Bernardo – corta vagão ali, corta ali, depois vende aqui, faz 
um rolo ali, é pego em flagrante, e o flagrante é difícil de fato de ser, na verdade, realizado, 
por causa estrutura da própria Polícia Ferroviária Federal que foi desmanchada.

Então, Dr. Bernardo, eu gostaria de ouvir, por fim, o senhor nessa questão dessa revisão 
dos contratos de concessões que me parecem que foram todos no Brasil só em São Paulo. 
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apoio policial para cumprir as diligências em Brasília, tanto pela Polícia Civil do Distrito 
Federal, quanto pela Polícia Federal, e isso ficou claro, porque houve as negativas.

Eu acho que foi uma boa vontade, entre aspas, do Diretor Geral da ANTT, porque no 
ofício que nós encaminhamos ao Diretor Geral da ANTT nós requisitamos o apoio da Polí-
cia Federal para cumprir as diligências. Então, eu imagino que o Diretor Geral da ANTT por 
algumas dúvidas ou por temer essa ação dessa força acabou indo, mas foi negado. E aí eu 
quero deixar uma sugestão para que a Assembleia, o Estado de São Paulo pudesse de algu-
ma forma firmar convênios com a Polícia Federal ou com a Secretaria de Segurança Pública 
do Distrito Federal para no caso de algumas diligências nós podermos usar as prerrogativas 
que esta CPI obtém por força da Constituição Federal. Fica um primeiro indicativo, não sei 
se faríamos isso no relatório, acho que não é o caso porque nós fugiríamos do mérito, mas 
ficaria um indicativo da própria Mesa Diretora, a Presidência, a 1ª Secretária que pertence 
ao PSDB e ao PT, para a gente estudar essa possibilidade de a gente não acabar num fiasco 
de pedir essas coisas e essas coisas não acontecerem.

E, para surpresa nossa, Srs. Deputados, eu queria informá-los que ontem chegou no 
nosso gabinete, nós tínhamos feito algumas convocações na última reunião. Nós convo-
camos o Diretor Geral da ANTT e presidentes de alguns fundos – que foi a Funcef, Petrus 
e a Previ. Chegou ontem, Deputado Mauro Bragato, Zico Prado, Deputado Hamilton, uma 
notificação ao nosso gabinete de uma liminar, através de mandado de segurança, nos mes-
mos moldes do Presidente da ALL, que também permitia a esses presidentes desses fundos 
a não obrigatoriedade de estarem aqui na nossa CPI. E, por coincidência, quero informar a 
esta CPI e ao deputado relator, o escritório de advocacia dos fundos é o mesmo do da ALL. 
Isso é interessante, é uma coisa que salta aos olhos. É no mínimo estranho que o escritório 
de advocacia que presta serviços aos fundos presta também serviço a uma empresa privada 
concessionária. Então chegou para a gente esses dois mandados de segurança, as pessoas 
estão...

E, por incrível que pareça, Hamilton, Zico e Bragato, nós ouvimos diversas autoridades, 
até o BNDES veio aqui, os senhores se lembram disso; a nossa assessoria foi até buscar o 
representante, não era o representante, era o próprio Diretor do BNDES, Dr. Henrique, veio 
do Rio de Janeiro, se dispôs, participou, era o representante do BNDES no Conselho da 
ALL, veio aqui; o Presidente do DNIT veio aqui; a SPU também veio. E é estranho que esses 
senhores aqui usem dessas medidas para fugir de dar explicações a esta CPI.

Então, são informações que eu acho relevante passar a todos, que aconteceram nesses 
últimos dias, dois mandados de segurança e a negativa da força policial lá em Brasília, que 
é uma forma de nós pensarmos alguma forma de nós buscarmos essas parcerias e convê-
nios com outros estados.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Sr. Presidente, eu acho que, da mesma forma como 
registrou aqui o Deputado Zico Prado, de que a conferência se mostrou como uma inovação 
que nós poderemos, e todas as CPIs da Casa poderão usar doravante, eu acho que também 
as dificuldades devem ser registradas, como essa que V. Exa. acaba de expor, e essa infeliz 
coincidência, entre aspas, de um mesmo escritório de advocacia que conseguiu obter uma 
liminar para evitar a presença aqui do Presidente da ALL ser o escritório que presta serviços 
também para outros agentes governamentais. Eu acho que valeria a gente apensar a este 
relatório uma pequena observação jurídica, a assessoria técnica aqui da Comissão poderia 
fazer isso, no sentido de advertir às futuras CPIs que vão se instalar e tudo mais...

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Também acho, deputado.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Sobre essas dificuldades que nós encontramos, inclusi-
ve essa falta de apoio dos órgãos policiais às CPIs que se instauram na Casa.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Muito embora, Deputado Hamilton, 
haja essa oportunidade, Zico, de nós termos a videoconferência, o grande problema é o 
convocado ir até a videoconferência; não é às vezes fazer o convocado vir a São Paulo, 
porque nós entendemos que às vezes é uma grande dificuldade, mas o que nós pedimos é a 
condução dessa pessoa até a videoconferência, na Câmara Federal, Zico; não era para fazer 
a condução até São Paulo, era para facilitar esse trabalho. Mas não houve. E o Presidente da 
ANTT acho que não sabendo dessa negativa, acabou indo para não ter problemas maiores 
ou pensar que isso poderia acarretar realmente essa condução coercitiva.

Enfim, foram coisas que aconteceram que eu acho importante nós ressaltarmos. E acho 
também, Deputado Bragato, se possível, fica uma sugestão ao relatório, relatar essa coisa 
do mandado de segurança até por esse escritório de advocacia, que é no mínimo estranho; 
às vezes pode ser uma coincidência, mas o que não me parece.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Eu queria fazer uma sugestão. Eu acho que o relatório 
tem que se ater um pouco mais às decisões políticas e à prestação de serviço que a CPI 
fez. Eu acho que essa é uma sugestão que a gente tem que fazer, como V. Exa. disse, para 
a Mesa, porque como assim nós fomos muito bem, e não é a primeira vez numa CPI que a 
Procuradoria da Casa presta esse serviço à CPI, eu já participei de outras CPIs que eles esti-
veram aqui e a gente só tem que agradecê-los pelo empenho pessoal de cada procurador 
da Casa, nesse serviço. Mas eu acho que era estudar uma forma de que a Assembleia Legis-
lativa não passasse por esse constrangimento. Porque não é o fato de ir ou não ir. O fato é 
que é um desprezo pela Assembleia Legislativa.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – É o descumprimento da ordem jurídi-
ca, deputado. E é claro isso. Prerrogativa do Judiciário à CPI.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – As assembleias legislativas são de segunda, terceira, sei 
lá, categoria, então, não tem que se dar. Então, eu acho que enviando isso à Mesa, para que 
também a Procuradoria da Casa possa fazer uma orientação para todas as Comissões, as 
CPIs que desenvolvem nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – E a observação que eu faço, Relator, 
Deputado Bragato, é que como nós estamos investigando e às vezes dá a impressão de que 
algumas agências fiscalizadoras estão muito pacientes com a ALL e, coincidentemente, os 
fundos e a ALL com os mesmos escritórios de advocacia, eu acho que convém V. Exa., de 
alguma forma, relatar esse acontecimento, esse último acontecimento, que eu acho impor-
tante, porque não é uma coisa normal, é no mínimo estranho.

Então, passo a palavra a vossa excelência.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Com essas informações, vamos apensar e fazer um 
acréscimo ao relatório e com a ajuda da assessoria da CPI, nossos procuradores.

Mas o que é importante, Presidente, é que a CPI fez o seu trabalho, fez o seu trabalho. 
E o fato mais grave que eu posso dizer é a ausência do presidente da ALL – América Latina 
Logística. E o fato mais grave é esse e eu posso dizer também que lamento a postura do 
Tribunal de Justiça que, mais uma vez, em relação à Assembleia, tem um procedimento 

O Relator está disposto, nós vamos dar uma lida mais aprofundada, está disposto à 
incorporação ou à retirada de algum trecho. E essa ponderação para nós do PT, tanto eu 
como o Hamilton, para nós satisfaz. E, amanhã, a gente podia fazer com duas convocações, 
para as 14:00h e 14h30min.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Está bom. Esta Presidência não há 
óbice desse entendimento que eu acho positivo e frutífero para os nossos trabalhos.

Eu queria agradecer muito, Srs. Deputados, o apoio de ontem de todos os deputados. 
Nós fizemos um trabalho inédito. Primeira vez que a Câmara Federal recebeu uma CPI de 
Assembleia, no Brasil, e foi a nossa, justamente a nossa CPI, onde nós tivemos a iniciativa 
e não nos acomodamos diante de um problema que nós estávamos enfrentando que era a 
não vinda de autoridades federais a esta CPI, com argumentos jurídicos, mandados de segu-
rança, questionamentos de toda monta. E foi muito positivo e conseguimos atingir êxito, até 
porque nós conseguimos ouvir o Diretor Geral da ANTT. Estou muito realizado, o sentimento 
dever cumprido. Queria, em público, agradecer a todos os deputados, onde nós obtivemos 
um quorum aqui, Zico, importantíssimo, nós tínhamos sete deputados aqui naquela oportu-
nidade, ontem, mais a nossa presença lá em Brasília.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Só para concluir, Deputado Hamilton, 
foi muito simbólica a presença da Assembleia lá na Câmara Federal, a gentileza do Senado. 
Eu achei que foi uma coisa inédita e queria dividir essa alegria com todos os parlamentares, 
porque nós não poderíamos sair, encerrarmos esta CPI sem nós concluirmos os nossos tra-
balhos devidamente como concluímos.

Portanto, eu agradeço e passo a palavra ao Deputado Hamilton Pereira.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Presidente, ontem nós havíamos inclusive nos com-
prometido a acompanhá-lo a Brasília, já havia inclusive adquirido a passagem e, por uma 
excepcionalidade de agenda, eu tive que me locomover pelo interior, por uma excepciona-
lidade de agenda mesmo. Liguei para V. Exa. me justificando, não pude ir, mas eu gostaria 
de cumprimentar aqui a todos os Pares desta Comissão que participaram dessa oitiva. 
Cumprimentá-lo de forma até mais especial pela determinação, foi para Brasília, participou 
lá, os companheiros aqui na ponta da linha dessa conferência.

Enfim, por tudo que eu ouvi aqui daqueles que participaram, foi uma oitiva muito bem 
sucedida, uma audiência muito bem sucedida, e que acredito corroborará inclusive para a 
elaboração final do nosso relatório aqui por parte do Relator.

Gostaria de parabenizar a todos, mais especialmente a V. Exa. pela determinação e por 
essa determinação de cumprir o dever que nos foi aqui outorgado a partir da instalação 
desta CPI.

Então, parabéns a V. Exa. e a todos os Pares aqui.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – A todos nós, Hamilton.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Por tudo que fizeram ao longo desta CPI e aqui para o 
nosso Relator, Deputado Mauro Bragato.

Eu fiz uma leitura dinâmica do relatório. No entendimento aqui, achamos por bem nós 
deixarmos para votar esse relatório amanhã. Mas, já verifiquei o relatório e está bastante 
consistente e quero, portanto, congratular-me a todos pelo trabalho realizado por esta CPI.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Muito obrigado, Deputado Hamilton 
Pereira. Esta Presidência agradece a V. Exa. que esteve em todas as reuniões.

Queria fazer aqui até um agradecimento em público. O Deputado Hamilton Pereira foi 
um grande colaborador. E aproveitar e estender a todas as equipes que nos auxiliaram, às 
assessorias, aos nossos procuradores que, gentilmente, não mediram esforços para poder 
nos acompanhar, estiveram em Brasília conosco, ontem também. Nós saímos cedo, cinco 
horas da manhã, nos acompanhou o tempo todo, voltamos à noite. Então, agradeço ao Dr. 
Galha e ao Dr. José Roberto por apoiar esse trabalho que não é só profissional, mas nós per-
cebemos uma dedicação pessoal dos nossos procuradores aqui da Casa. Então, ficam aqui 
registrados, em nome de todos, os nossos agradecimentos.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o Deputa-
do José Zico Prado.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Só para confirmar eu acho que essa questão, eu fui um 
dos deputados que não compareci constantemente. Sempre estava informado com minha 
assessoria...

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Estava bem representado aí pelo 
Hamilton.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – E o Hamilton junto com a assessoria dele a gente sempre 
tem conversado e acompanhado a CPI.

Mas eu quero aqui, eu acho que a teleconferência de ontem serve para abrir uma nova 
página aqui da Assembleia Legislativa.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Um novo modelo.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Que a gente talvez não precisa fazer esses gastos todos 
para ir para Brasília, muitas vezes com uma comitiva tão grande. Dá para fazer isso por tele-
conferência, porque a de ontem comprovou isso.

O Dr. Bernardo foi muito solícito, colocou não só do ponto de vista pessoal, mas do 
ponto de vista político do governo sobre essa questão das concessões todas, fez compara-
ções, deu explicação e disse a posição que o governo está tomando a respeito disso. E, pela 
olhada que eu já dei aqui no relatório, o Deputado Mauro Bragato foi muito fiel nessa ques-
tão e nessas colocações.

Portanto, só agradecer ao Deputado Mauro Bragato e a V. Exa. por atender esse pedido 
da nossa bancada, e tenho certeza que eu falo em nome do Deputado Hamilton Pereira, 
de que nós pudéssemos aprofundar um pouco mais na leitura, para que amanhã a gente 
pudesse votar com a consciência mais tranquila, tanto do ponto de vista político-partidário, 
também como a questão mais técnica do relatório.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Sem dúvida, deputado.
Eu queria passar algumas informações à CPI. Nós tivemos algumas dificuldades, até 

como sugestão, não sei se no relatório, Deputado Bragato. Por exemplo, foi nos negado 
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O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – 2.2?

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – No Item 2.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Considerações sobre o instituto da 
concessão.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Exatamente. Da privatização da FEPASA. Foi dito que já 
a guarda e fiscalização...

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Espere aí, deputado. Só uma observa-
ção.

Na página 26, no Item 2.2?

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Não. Final do Item 2, final do Item 2. É o parágrafo 
final do Item 2.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Item 2. Certo.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Exatamente. Onde está dito que já a guarda e fiscali-
zação que estava a cargo da extinta Rede Ferroviária Federal passou para o Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DNIT. No entanto, a realidade é que a fiscaliza-
ção passou para a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, e a guarda dos bens 
passou para a Secretaria do Patrimônio da União – SPU.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – É só uma questão de entendimento.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Desse modo, nós sugerimos que seja alterado então 
esse ponto do relatório.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Eu não vejo nenhum problema de se acrescentar isso. 
É uma correção.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Exatamente.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Nosso procurador aí que... Vamos ver aqui. Havia uma 
grande evasão fiscal. E a guarda... Como ficou?

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Aqui está. Já a guarda e fiscalização que estavam a 
cargo da extinta Rede Ferroviária passou para o DNIT. Nós estamos propondo o seguinte: 
a fiscalização passou para a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, e a guarda 
dos bens passou para a Secretaria do Patrimônio da União.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Tudo bem. Depois a gente redige o português.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Deu para entender?

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Deu, deu. Eu entendi. Está bom. A guarda para SPU e 
a fiscalização para o DNIT. Está certo. ANTT.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Precisa colocar em votação?

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Eu acho que para garantirmos a lega-
lidade. Então, vamos submeter à votação esse adendo a essa modificação ao Relatório Final. 
Então, em votação a observação e a correção requerida pelo Deputado Hamilton Pereira. 
Esta Presidência solicita se há oradores inscritos. (Pausa.) Não havendo oradores inscritos, 
em votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. 
(Pausa.) Aprovado o requerimento verbal de alteração do Relatório Final, apresentado pelo 
Deputado Hamilton Pereira.

Mais alguma observação, senhores deputados?

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Sim, sim.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós gostaríamos de incluir; a sugestão aqui é de uma 

inclusão onde couber, nós não definimos. Mas achamos importante nós registrarmos a 
inclusão dos seguintes parágrafos.

A precariedade dos mecanismos...

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Onde seria incluído, deputado?

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Onde couber, onde couber.
A precariedade dos mecanismos que possibilitam uma fiscalização mais ostensiva por 

parte do poder concedente só está ocorrendo porque a modelagem apresentada, quando da 
licitação, foi inadequada, sem previsão de direito de passagem por outras companhias na 
malha paulista. Não garantiu investimentos, o preço das tarifas de transportes... Ou melhor, 
não estão garantidos os investimentos, o preço das tarifas dos transportes de cargas foi 
muito elevado, entre outros.

É isso. Onde couber, gostaria de fazer essa observação.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Você tem uma cópia?

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Em votação mais essa observação.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Em votação esse parágrafo?

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Em votação a observação do deputa-
do para nós incluirmos no relatório.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Da minha parte, nenhum problema.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Vamos fazer então todas as observa-
ções e então a gente faz uma votação única. Pode ser? Então, vamos lá.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Mais uma inclusão. Aí nós pusemos: onde couber. 
Certo? Também está vinculado a esta alteração, a esta inclusão mais um item.

Sugerimos a inclusão no relatório das considerações expostas por meio de videoconfe-
rência pelo Diretor Geral da ANTT, Dr. Bernardo Figueiredo, que não constou.

equivocado. A Assembleia Legislativa merecia da parte do Tribunal de Justiça mais respeito, 
porque, na verdade, o que nós estamos fazendo, é um trabalho que as urnas nos conferiu, 
e, infelizmente, o Tribunal de Justiça criou um obstáculo, porque pode ter certeza que muita 
coisa que não está aqui poderia ser colocada em função da presença do Presidente da ALL. 
Mas, de qualquer forma, nós temos instrumentos suficientes para dizer ao Brasil, porque o 
Estado de São Paulo já tem essa consciência, a população e os seus representantes, de que 
a América Latina Logística não é bem-vinda no estado. Isso é importante.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Muito obrigado.
Eu quero agradecer ao Deputado Mauro Bragato, nosso Relator, também pelo seu empe-

nho, pelo seu trabalho. Enfim, V. Exa. diz com objetividade, mas com muita verdade. Nós 
fizemos de tudo que estava ao nosso alcance. Ouvimos todas as pessoas que achávamos 
que deveríamos ouvir, desde o funcionário, desde um empregado da FEPASA, dos sindicatos, 
até o mais alto escalão, o Presidente da ALL, o Diretor Geral da Agência Reguladora, ANTT, e 
passamos um pente-fino no que nós achamos que deveríamos fazer. Então, acredito que nós 
todos saímos com uma missão e com o sentimento de dever cumprido aqui nesta CPI. Nós 
sabemos às vezes as dificuldades que as CPIs encontram, mas, eu, em particular, digo com 
satisfação que me surpreendeu o avanço que nós fizemos, montamos um quebra-cabeça 
que era então muito para todos nós uma incógnita do que realmente estava acontecendo 
com o transporte ferroviário e isso pôde dar à Assembleia e a nós uma certa tranquilidade 
de respondermos futuros questionamentos. Então, eu agradeço muitíssimo mais uma vez.

Convocando novamente esta CPI, conforme solicitações de V. Exas. para, amanhã, a pri-
meira convocação às 14 horas e a segunda convocação às 14h30min, com o objetivo de nós 
votarmos o Relatório Final do Deputado Mauro Bragato.

Portanto, em nada mais havendo a se tratar, está encerrada esta Comissão.
Muito obrigado.

    *      *      *

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - SISTEMA FERROVIÁRIO
(Transcrição realizada pela empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. )

25/03/2010

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Sob a proteção de Deus, iniciamos os 
nossos trabalhos.

Havendo número regimental, declaro aberta a 21ª Reunião da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, constituída pelo Ato n. 59, de 2009, com a finalidade de apurar a atual situação 
do sistema ferroviário do nosso Estado de São Paulo.

Registro, com muito prazer, a presença dos nobres deputados. Deputado Mauro Bragato, 
Deputado Davi Zaia, Zico Prado e Hamilton Pereira.

Solicito à Secretaria que faça a leitura da Ata da reunião anterior.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o nobre 
Deputado Hamilton Pereira.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Solicitar a dispensa da Ata da reunião anterior.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – É regimental o pedido de vossa exce-
lência. Está dispensada a leitura da Ata da reunião anterior.

Antes de nós iniciarmos a Ordem do Dia, queria dizer neste último dia de trabalho, rei-
terar os nossos agradecimentos a todos os deputados, colegas, companheiros. Dizer que me 
sinto com a sensação do dever cumprido nesta CPI. Agradecer muito aos Srs. Deputados que 
nos ajudaram a fazer com que esta CPI obtivesse sucesso, Deputado Hamilton Pereira, como 
nós obtivemos.

Inclusive, hoje, a Folha de São Paulo trouxe no painel, não sei se os senhores tiveram 
oportunidade, até pediria à assessoria se alguém puder trazer a Folha de São Paulo para 
a gente, de hoje, três quadros dedicados à não vinda do Presidente da ANTT, inclusive os 
mandados de segurança também dos fundos de pensões foram destacados no jornal de cir-
culação nacional. Então, fico honrado. Ainda que no fim, Deputado Hamilton Pereira, mas a 
grande imprensa trouxe alguma nota do nosso trabalho. Então, eu quero dividir essa alegria 
com todos os companheiros, muitíssimo obrigado a vocês que nos ajudaram a obter sucesso 
nesta nossa CPI.

E, agora, encaminhar, Deputado Mauro Bragato, esse nosso trabalho a todas as autori-
dades. Inclusive vai uma sugestão, Deputado Bragato, encaminharmos à Comissão de Trans-
portes da Câmara Federal, tendo em vista a não vinda do Presidente da ANTT aqui, para 
que eles tomem as providências convenientes naquela comissão federal. Não é, Davi Zaia? 
Acho que fica uma boa sugestão.

Então, Ordem do Dia. Discussão e votação do Relatório Final. Esta Presidência consulta 
se há oradores inscritos para nós discutirmos o Relatório Final.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o nobre 
Deputado Hamilton Pereira.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Sr. Presidente, saudar aqui os nobres Pares desta 
Comissão: o nosso Relator, Deputado Mauro Bragato; Deputado Davi Zaia; Deputado José 
Zico Prado; e vossa excelência.

Dizer que foi providencial a decisão tomada ontem de que nós marcássemos uma nova 
audiência desta Comissão para hoje, porque nós pudemos verificar aqui alguns reparos ou 
verificar no relatório a necessidade de alguns reparos, que nós gostaríamos de expor para 
ver se nós caminhamos aqui para a finalização deste relatório com esses reparos que nós 
sugerimos, a partir deste momento.

Então, estamos apresentando aqui uma proposta de alteração ao Relatório da CPI do 
Sistema Ferroviário do Estado de São Paulo.

Nas fls. 26, na página 26, melhor dizendo, do relatório.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – 26, deputado?

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – 26. Primeiro parágrafo final do Item 2. Primeiro pará-
grafo do Item 22. É isso?
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O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Aqui já está tendo uma discussão mais de fundo. Cor-
reto? Eu estou propondo aqui a intervenção, correto? V. Exa. está colocando a intensificação 
do exercício da fiscalização.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Mas não é o rompimento. O Deputado 
Bragato não está propondo o rompimento ou a extinção do contrato.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Eu estou propondo um avanço nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – É indicar um membro que o Governo 
Federal até vai indicar para que possa ser cumprido. Eu acho que é um termo até bom, acho 
que é até bom. Se for nesses termos, Deputado Hamilton, acho que a gente poderia, na 
minha modesta opinião, já que nós não iríamos retirar a ALL do contrato, mas sim o Gover-
no ou a ANTT ou quem de direito indicar um interventor nesse processo todo para poder a 
coisa realmente...

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
No meu entendimento, quando o Dr. Bernardo falava da intensificação das multas e da 

fiscalização, ele caminha para o ponto de vista a que eu me referia anteriormente, porque, 
na medida em que a empresa... Porque só colocar um interventor para legalizar ela, para 
devolver depois, pelo que eu estou entendendo, segundo o relatório, devolve novamente. 
Quer dizer, eu conserto o que eles estragaram e dou de graça?

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Mas não é nesse sentido, deputado. Não é devolver. 
A preocupação é que nós tivemos aqui um trabalho; foi nos apresentado inúmeras irregu-
laridades. O que se está propondo, no fundo, é que o poder público possa botar a mão, em 
função até porque está com a mão dentro. Quer dizer, há um financiamento público nesse 
sentido.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Bota a mão e não tira mais ou tira num determinado 
momento? É isso que eu quero entender.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Não, não. Olha, tem aqui o ritual do contrato. A cláu-
sula 14ª, da Intervenção. A concedente poderá intervir na concessão para assegurar a pres-
tação do serviço concedido, bem assim para fazer cumprir as cláusulas contratuais, normas 
regulamentares e legais. A intervenção, § 1º, far-se-á por decreto da concedente que desig-
nará um interventor a prazo da intervenção com os objetivos e limites da medida. Segundo, 
a intervenção poderá ser concluída no prazo de 180 dias. Cessada a intervenção, se não for 
extinta a concessão, a administração do serviço deverá ser devolvida à concessionária, pre-
cedida a prestação de contas pelo interventor.

Esse aqui é um contrato... Vamos buscar aí um texto que possa...

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Deputado Bragato, eu acho que é de 
fato um... Deputado Hamilton, acho que para a CPI propor até uma sugestão que existe de 
uma cláusula jurídica pré-contratual acho que seria um ganho, porque V. Exa. assistiu aqui o 
desrespeito que há com a ANTT, o desrespeito que há com o poder público, diversos termos 
de ajustamento de conduta. Acho que se a gente não propor uma coisa mais firme e só para 
a gente ficar nessas penalidades acessórias...

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Nós estamos propondo, no meu ponto de vista, nós esta-
mos propondo uma coisa firme. A questão da intervenção não é uma intervenção para você 
legalizar a ALL. É para você definitivamente tomar a rédea na mão e dirigir a empresa e tirar 
a ALL. É o que está sendo discutido: qual é a forma melhor de se colocar isso. Porque nós 
não podemos aqui ficar... Porque no contrato, pode ser que eu tenha entendido errado, ele 
abre uma brecha para que você, depois de 180 dias, não havendo intervenção...

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Mas, deputado...

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Pela ordem, senhor Presidente.
Sr. Presidente, eu gostaria de sugerir aqui a suspensão dos trabalhos por cinco minutos, 

para a gente verificar. Eu gostaria até de verificar esse contrato que o Deputado Mauro Bra-
gato está apresentando, para ver em que termos está previsto no contrato...

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela conveniência da ordem, a Presi-
dência...

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Antes da suspensão dos trabalhos por cinco minutos, eu 
não cheguei desde o primeiro minuto, acho que cheguei no sexto ou sétimo e algumas 
coisas já tinham sido debatidas aqui e nessa suspensão dos trabalhos agora eu vou me 
inteirar daquilo que parcialmente eu estou entendendo, mas, de qualquer forma, eu queria 
deixar para uma avaliação da Comissão e de V. Exa. que a gente pudesse. Eu, ontem à noite 
e hoje, reli o nosso relatório oferecido pelo Deputado Mauro Bragato, eu queria sugerir que 
nós pudéssemos, até porque eu recebi um e-mail hoje com novas denúncias, eu não sei se 
outros deputados receberam; de qualquer forma o relatório já está formatado, eu gostaria 
de sugerir aos membros da CPI que o relatório fosse mantido de forma original. Obviamen-
te, os deputados têm a liberdade de querer modificá-lo e na votação inclusive, mas eu gos-
taria de propor que ele fosse votado da forma original apresentada pelo relator.

De qualquer forma, na suspensão nós vamos conversar e talvez algum adendo possa ser 
feito, mas a minha sugestão agora é de votação na forma original.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Fica a sugestão da Deputada Célia 
Leão, posteriormente nós iremos discutir. Mas para nós, por conveniência da ordem, suspen-
demos por cinco minutos os nossos trabalhos.

A reunião está suspensa por cinco minutos.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Reabrindo os nossos trabalhos, a con-
clusão é de que nós vamos buscar o entendimento para agregar os dois expedientes jurídi-

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Não há nenhum problema. Da videoconferência. Não 
há nenhuma dificuldade, nenhum problema. A preocupação maior é que tem que fazer a 
transcrição. É que nós temos uma série de coisas para incluir. Vai ser tudo público, não é, 
senhor Presidente? Tudo que aconteceu aqui na Comissão será publicado. Não é isso?

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Será publicado. Consulto aqui a asses-
soria se o acontecido aqui nesta CPI será publicado o relatório na íntegra e como está essa 
publicação? Todas as atas também?

A assessoria nos informa que tudo será publicado. No entanto, por conta da dificuldade 
da qualidade do som, a Taquigrafia nos pediu um tempo para poder digitar isso e fazer a 
devida publicação.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Então, uma indagação aqui para a nossa assessoria 
técnica. Essas considerações que foram expostas por meio da videoconferência com o Dire-
tor Geral da ANTT, Dr. Bernardo Figueiredo, foram registradas e vão ser transcritas. É isso? E 
vão contar, poderão ser incluídas aqui no relatório. É isso?

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – O DVD também, pelo que a assessoria 
me informou, será anexado também ao relatório.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Podemos avançar?

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Deputado Hamilton Pereira, V. Exa. 
tem a palavra.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Proposta de alteração na parte 5. Conclusões sobre as 
propostas desta Comissão Parlamentar, nas conclusões, na página 36.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Esta Presidência quer registrar a 
presença, mais uma vez, nesta Comissão, da nobre Deputada Célia Leão. Muito obrigado, 
deputada.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Srs. Deputados e Sra. Deputada.
Na parte 5ª, das conclusões, nas fls. 36 do relatório, em sua parte 5ª, conclusões, sugeri-

mos as seguintes alterações nos itens declinados.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Qual é a página, deputado?

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Página 36, na parte 5ª, das conclusões.
Tem um texto aí. Então, nessa parte 1 onde está escrito: a intervenção por parte da con-

cedente sobre a concessão da ALL para apuração minuciosa de todas as irregularidades e 
ilegalidades – nós estamos propondo a substituição desse texto por um texto que julgamos 
mais adequado. Estamos propondo o seguinte texto: intensificação do exercício da fiscaliza-
ção do poder concedente sobre os atos da concessionária, com sugestão de instauração de 
processo administrativo de inadimplência, com vistas à verificação da inexecução total ou 
parcial do contrato de concessão, por parte da América Latina Logística – ALL, em face das 
ilegalidades aqui levantadas.

Por quê? Porque nós julgamos que esse termo intervenção num contrato que já está 
dado é um termo muito pesado e diria quase inexequível, uma intervenção.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – A preocupação, Deputado Hamilton 
Pereira, é que já há processos administrativos e um trabalho administrativo da ANTT em 
relação à ALL. No entanto, há até, segundo depoimentos aqui daquele senhor que esteve 
conosco, Marcos Expedito, representante da ANTT, no que diz respeito às ferrovias, ele disse 
que há cinco milhões em multas e diversos termos de ajustamento de conduta. Então, nós 
iremos pedir o que eles já estão fazendo. Eu acho que nós devíamos encontrar um meio 
termo entre essa opção que está aqui, que é a intervenção, que seria até uma forma mais 
bruta, e um termo mais “light”.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Exatamente. É isso que nós estamos propondo.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Porque já existe esse trabalho realiza-
do pela ALL de Termo de Ajustamento de Conduta, de multas. A gente precisava achar uma 
coisa que avançasse mais.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o Deputa-
do Zico.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – No contrato, o que está entendido é que qual é a forma 
que você pode extinguir o contrato – por falência. Acho que tem três itens que colocam isso. 
E um deles é a decretação da falência. Se ela fiscaliza e vai colocando as multas, provavel-
mente ela irá à falência e aí justifica a retomada da empresa.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Eu acho que poderia sugerir mais 
vigor nas investigações.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Eu estou sendo informado aqui que o termo jurídico 
legal previsto no contrato, da lei de concessões, é instauração de processo administrativo de 
inadimplência. Por isso, como ele consta da Lei de Concessões...

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Que é uma finalidade a mais.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Utilizando um instrumento previsto na Lei de Conces-
sões, por isso que nós estamos sugerindo. Processo administrativo de inadimplência com 
vistas à verificação de inexecução total ou parcial do contrato de concessão por parte da 
América Latina Logística em face das ilegalidades aqui levantadas. Porque aqui nós adequa-
ríamos o texto àquilo que consta da Lei de Concessões.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Deputado Hamilton, o nosso Procu-
rador está nos informando que o termo intervenção está previsto no contrato das partes. E 
que, na verdade, significa apenas a inclusão de um funcionário federal indicado pelo ceden-
te para que possa dar cumprimento ao contrato. Na verdade, não é retirar a ALL do contrato 
e sim apenas incluir ou indicar um administrador federal para que possa ser cumprido o 
contrato.
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O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Eu também sugeri já ao Relator que 
se encaminhe à Controladoria Geral da União, porque até eles estão aguardando esse rela-
tório, porque haverá no começo do primeiro semestre uma ampla investigação, aqui em São 
Paulo, pela Controladoria Geral da União.

E também, Deputado Mauro Bragato, sugerir a V. Exa. que também possa acrescentar 
solicitando à SPU que tome todas as providências para agilizar toda aquela angústia que 
nós assistimos dos prefeitos e da população por conta dos prédios, juntamente com a inven-
tariança. Foi um item que não consta no relatório, mas achava importante nós sugerirmos 
à SPU e à inventariança para que tome medidas administrativas para que se tornem mais 
ágeis as doações e todos aqueles pedidos dos prefeitos, para nós não deixarmos, de fato, o 
abandono total das estações, que foi um item, um tema importante que nós ouvimos aqui 
na CPI. Fica, Deputado Bragato, uma sugestão que eu acho extremamente oportuna nós 
também enviarmos esse relatório à SPU para que tome as providências para agilizar o não 
sucateamento de todo imobiliário existente das nossas ferrovias.

Pela ordem, tem a palavra o Deputado Hamilton Pereira.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Sr. Presidente, já estamos encaminhando aqui para a 
finalização do texto. Eu gostaria de, no rol das sugestões, a inclusão do item com a seguinte 
redação – sugestão: a reativação da Polícia Ferroviária Federal com a finalidade de retomar 
as suas atribuições originais, com o retorno dos policiais que estão em desvio de função, 
atualmente prestando serviços à CPTM, órgão do Governo do Estado.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Da minha parte nenhum problema.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Sugestão ao relator.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Isso.
E, por último, da nossa parte, na última página do relatório, no Item 5º da última página, 

onde está escrito Controladoria Geral da República, apenas por uma questão de texto, de 
redação, trocar por Controladoria Geral da União.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Perfeito.
Mais alguma sugestão? Só essas?
Então, eu acho que, por conveniência da ordem, nós poderemos suspender os trabalhos 

por 20 minutos, ao tempo de nós redigirmos isso, essas alterações, e aprovarmos o Relatório 
Final. Tudo bem?

Então, por conveniência da ordem, nós suspendemos os trabalhos por 20 minutos.

A reunião está suspensa por 20 minutos.

 O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Reabertos os nossos trabalhos.
Já com os acordos e todas as observações postas no Relatório Final, esta Presidência 

gostaria de perguntar, primeiro, se há oradores inscritos novamente para discussão do rela-
tório. Pois não.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Eu gostaria de cumprimentar o Deputado Mauro Braga-
to pela disposição de negociação, de conversação, para que a gente pudesse chegar a um 
entendimento, porque acima de qualquer interesse está o interesse do povo do Estado de 
São Paulo e da União, com certeza.

Queria cumprimentar V. Exa. pelo desempenho, pela garra que foi para a CPI chegar nes-
ses termos.

Eu quero aqui também cumprimentar o Deputado Davi Zaia pelo empenho, pela coerên-
cia que a gente teve.

E cumprimentar o Hamilton que acompanhou muito mais do que eu, esteve sempre pre-
sente nas reuniões. Eu acompanhava através dele e da assessoria dele.

E queria também cumprimentar aqui a Deputada Célia Leão que sempre esteve na 
Comissão, estava sempre pronta e preparada para fazer as perguntas e sempre disposta a 
fazer.

Então, eu queria cumprimentar a todos os membros da CPI, assessoria, os nossos procu-
radores aqui da Casa que não mediram esforços, a nossa assessoria.

E queria, por último, agradecer à nossa assessoria de hoje. Em nome da Ana e do Vladi-
mir cumprimentar todos pelo empenho dessa Redação Final.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Muito bem, deputado, nós agradece-
mos também.

Eu também encerro, agradecendo mais uma vez, foi uma honra ter trabalhado com os 
senhores. Obrigado pelo apoio. Nós temos as limitações políticas que existem à CPI, mas 
fizemos o máximo para dar uma resposta à sociedade, ao povo paulista, a respeito de um 
tema importantíssimo que é o sucateamento, o abandono de um transporte tão fundamen-
tal, tão querido, tão histórico quanto o transporte ferroviário. Então, muitíssimo obrigado, 
Deputada Célia, Deputado Davi, Deputado Mauro Bragato, Hamilton Pereira e Zico Prado.

Portanto, em votação o Relatório Final.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra a nobre 
Deputada Célia Leão.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Antes da votação, mesmo que rapidamente, só também 
para fazer coro com os demais deputados desta Casa e lembrando todos os membros desta 
CPI, dar os parabéns a V. Exa. pela magnífica conduta desta CPI em todos os momentos, 
os mais fáceis, os mais conturbados, e dizer que V. Exa. de fato não surpreende, porque já 
conhecemos a maneira com que trabalha, a competência.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Obrigado, deputada.

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Um parlamentar obcecado para fazer as coisas com serie-
dade e dar um bom resultado. Eu acho que a mostra disso é o relatório que nós vamos votar 
daqui a poucos minutos.

Eu queria parabenizar também o Deputado Zico e Deputado Hamilton, que, na figura 
deles dois, eu quero aqui fazer justiça de que democracia é exatamente o que se instalou 
no Brasil com figuras assim, que mesmo na oposição, mesmo – eu nem diria diferentes 
ideias, porque, ao final, as ideias são convergentes, mas a forma às vezes de se expressar e 

cos, que é, na verdade, a intervenção juntamente da abertura do processo administrativo 
por inadimplência.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – E a intensificação da fiscalização.
O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – E a intensificação da fiscalização, 

porque, realmente, de fato, a intervenção se faz necessário para nós cessarmos, de imediato, 
a dilapidação do patrimônio público, tendo alguém, algum interventor dentro da empresa; e 
também o processo administrativo por inadimplência também se faz necessário para fazer 
uma averiguação geral da situação. Então, a sugestão que fica para que nós possamos agre-
gar esses dois expedientes jurídicos ao relatório.

Dando continuidade, Srs. Deputados, vamos sugerir aqui, aliás, solicitar à assessoria que 
prepare já o texto para nós já submetermos a votação. A Procuradoria...

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Tem mais algum...?

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o Deputa-
do Davi Zaia.

O SR. DAVI ZAIA – PPS – O Deputado Hamilton ainda está concluindo?

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Só, Sr. Presidente, se a concordância geral sobre o texto 
que nós estamos propondo estaria também já implícito aqui a supressão do Item 3, que fala 
sobre a caducidade. Como nós já tratamos da questão... O 2 e o 3?

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Não. O 2 já teria... Aí já teria outro significado, né?

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Ah! Tá. O 2.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Aí é o reforço do estado em comum acordo com o 
Governo Federal e a iniciativa privada pudesse reassumir. Aí tem que fazer talvez uma nova 
redação.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Mas como ficaria?

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Então, nós estamos propondo a supressão do Item 2.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Porque fica difícil.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Mas nós temos que constar. Eu penso, deputado, que 
nós temos que constar, reforçar que o estado possa, numa situação extrema, assumir. Foi 
um debate que nós fizemos aqui.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Eu, deputado, eu concordo com isso. Só que o Secretário 
de Transportes diz que não tem interesse.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Aí é outra discussão. O Secretário de Transportes pode 
ter essa posição. Eu estou falando como relator...

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Tem que relatar a vontade da CPI.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Relator da CPI. Eu estou sugerindo que o ente fede-
rativo Estado de São Paulo possa numa situação extrema assumir os serviços ferroviários, 
como era no passado. Isso é uma outra discussão.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o Deputa-
do Hamilton Pereira.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Quanto a mim não tem problema. Eu gostaria muito, 
agora precisa ver se...

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Mas essa discussão... Porque nós não estamos 
entrando em discussão, Deputado Zico, com relação em situações concretas. Se o Secretário, 
no futuro, do Estado de São Paulo disser que não tem interesse, é uma outra história, mas a 
Comissão aqui, na medida em que nós fizemos um trabalho sobre a malha ferroviária pau-
lista, nós temos que pensar que numa situação extrema...

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Tudo bem. Isso é consenso entre nós, eu acho. Eu acho 
que é consenso. Agora, é uma sugestão, é uma sugestão para o estado, porque diante das 
colocações que foram feitas aqui é uma sugestão.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Zico, na verdade, se a gente for ao pé da 
letra, tanto o estado como a União devem explicações à sociedade. Não estou negando essa 
coisa. Só estou dizendo que no caso aqui, numa situação extrema, o Estado de São Paulo 
terá, como ente federativo, que assumir a sua responsabilidade.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Esta Presidência consulta os mem-
bros, se não houver mais modificações...

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o Deputa-
do Davi Zaia.

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Não é sugerir modificação. Eu queria sugerir um acréscimo, 
em que pese que com exceção do BNDES que compareceu aqui, os outros dois fundos que 
têm peso na composição acionária, que é a Funcef e a Previ, não tenham comparecido, 
mas como eles têm uma administração que tem uma forte participação dos trabalhadores, 
eu queria sugerir que o relatório aqui, tem aqui a sugestão de que ele seja encaminhado a 
vários órgãos, que ele fosse encaminhado também ao BNDES, à Funcef e à Previ, à diretoria 
e ao conselho desses três órgãos, porque o conselho tem lá uma amplitude maior, para que 
eles possam tomar conhecimento do que a gente apurou e, quem sabe, exercer o seu papel 
e ver onde é que eles estão colocando os recursos e os investimentos.



que nós terminássemos com um texto o mais próximo possível da perfeição, senão da per-
feição, pelo menos daquilo que retrata o que foi esta CPI em todos os seus detalhes.

Agradecer até aos nossos colegas da água e do café, da TV Assembleia, que acompanha-
ram todas as sessões desta CPI.

E dizer que foi uma satisfação muito grande compartilhar com todos esta convivência 
nesta CPI.

Parabéns a todos.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Obrigado, deputado.

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o Deputa-
do Davi Zaia.

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Igualmente, para cumprimentar a todos os deputados aqui da 
Comissão.

Deputada Célia Leão como sempre uma referência para nós já na atuação política e a 
sua atuação aqui nesta CPI, mais uma vez, comprova o respeito que tem pelo Estado de São 
Paulo.

Deputado Hamilton, deputado também aqui com a sua experiência, assim como o Depu-
tado Zico Prado, sempre presentes, e atuando aqui para que a gente pudesse fazer desta 
CPI um instrumento importante, não só para investigar irregularidades no contrato.

O Deputado Giriboni também, acho que registrar que ele não está presente hoje, mas 
sempre esteve muito presente.

E, com a relatoria do Deputado Mauro Bragato e a presidência de V. Exa., acho que nós 
pudemos fazer desta CPI um instrumento que não só investigou o que era o objeto princi-
pal, as irregularidades no contrato de concessão, mas também apontando, através de todo 
debate que esta CPI produziu, a importância da valorização, da retomada, poderíamos cha-
mar até do transporte ferroviário no nosso estado, para fazer frente à demanda de neces-
sidade de infraestrutura, que garanta ao nosso estado a possibilidade de que ele continue 
crescendo e as pessoas continuem, através do transporte de carga de um lado, oferecer 
melhor infraestrutura para o desenvolvimento e para o crescimento econômico e, através do 
transporte ferroviário de passageiro que também é fundamental que retorne neste estado, 
oferecer possibilidade de deslocamento e melhores condições para toda nossa população.

Eu acho que esta CPI se superou, porque cumpriu o seu papel de investigar o contrato 
vigente, mas também recolocou na ordem do dia, com o espaço que merece, a discussão da 
importância do transporte ferroviário para o nosso estado e da necessidade do transporte 
ferroviário, eu diria, para que a gente possa continuar sendo um estado que cresce e que se 
desenvolve e que oferece qualidade de vida para o nosso povo.

Então, parabenizar a iniciativa que foi de V. Exa. de propor; o Deputado Mauro Bragato 
pelo relatório que produziu, buscando abarcar a grandeza que foram os debates aqui. E a 
Presidência sempre exercida com muita democracia, mas com muita firmeza.

Parabéns a todos. Parabéns a vossa excelência.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Muito obrigado, Deputado Davi Zaia.
Tem a palavra o nosso Relator, Deputado Mauro Bragato.

O SR. MAURO BRAGATO – PSDB – Eu queria, Presidente, em rápidas palavras agradecer 
aos colegas pelo trabalho, fizemos um trabalho bastante positivo, e também às assessorias, 
pois sem as assessorias não seria possível chegarmos a um consenso. E agradecer, na cer-
teza de que nós vamos ter que, num futuro não muito distante, na nossa agenda da Assem-
bleia, nós vamos ter que, efetivamente, começar a pensar a questão da ferrovia como uma 
nova opção para o Estado de São Paulo. Esgotou-se esse modelo rodoviarista. Nós temos 
que pensar a alternativa ferroviária como uma saída não só para o povo que reside em São 
Paulo, na Região Metropolitana, mas, acima de tudo, para o povo do interior.

Então, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e senhores assessores. Chegamos 
aonde chegamos porque houve respeito e união entre todos nós.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Srs. Deputados, eu também agra-
deço. E deixo aqui a sensação de que nós precisaríamos de mais tempo, tínhamos muito 
mais campo para trabalhar, mais coisa para fazer. E, muitas vezes, a gente realiza algumas 
missões e alguns trabalhos em que às vezes não produz, não prospera, por alguns temas, 
por alguns motivos até alheios à nossa vontade. Mas eu sinto que esta CPI produziu muito. 
Tanto é que faltou tempo, faltou tempo para a gente avançar em tantas outras questões.

Portanto, parabéns a todos. Muitíssimo obrigado. Acho que saímos todos daqui com a 
sensação do dever super cumprido com um tema fundamental para o Estado de São Paulo.

Em votação o Relatório Final do nobre Deputado Mauro Bragato da nossa CPI do Siste-
ma Ferroviário do Estado de São Paulo.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Pela ordem, tem a palavra o nobre 
Deputado José Zico Prado.

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Eu queria, primeiro, aqui dizer que acho que deveria ser, 
não ter votação nominal, para que fique registrado que todos que trabalharam, que não 
puderam, não é porque não querem, não estão aqui presentes, mas que a gente não fizesse 
votação nominal e declarasse o relatório com voto de unanimidade da CPI.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Da minha parte, sem problemas. Mas 
eu tenho que pôr em votação. Eu vou pôr em votação e aí todos nós... Eu não sei como nós 
vamos regimentar...

Então, em votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se 
encontram. (Pausa.) Aprovado, como queria o nobre Deputado José Zico Prado.

Senhores, muitíssimo obrigado. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
Está encerrada, definitivamente, esta CPI.
Muito obrigado.
    *      *      *

de defender ideias, mas são figuras que de fato mostram que o que vale numa sociedade, 
numa busca de respeito, de justiça, é o comportamento do Deputado Zico e do Deputado 
Hamilton Pereira, que, aliás, a mim não surpreendem, porque já tive nesta Casa outras opor-
tunidades de estar com eles em CPIs, em comissões, e o resultado sempre foi esse.

Dizer do Deputado Davi talvez suspeita porque é da minha região, somos da mesma 
cidade, já tivemos embates muito próximos juntos, não separados, e, portanto, também 
reconhecer aqui.

Deputado Mauro Bragato, ser relator de uma CPI como esta – malha viária, estradas, 
trânsito, que hoje acho que é a primeira fala na ordem do dia em todos os lugares, particu-
larmente em São Paulo, capital, as dificuldades, a poluição, os gastos, enfim. Quando se fala 
em malha ferroviária se espera quase que como um sonho reativar aquilo que nós vivíamos, 
V. Exa. é muito jovem, mas quando nós vivíamos com cinco, 10 anos, a malha ferroviária no 
Estado de São Paulo, e Campinas, que eu conheci, e para fazer uma viagem até Sumaré a 
gente fazia uma verdadeira preparação durante a semana para sair de Campinas até Suma-
ré de trem.

Então, tudo isso, não só a saudade, mas que isso de fato traz uma diferença na vida 
social e que tudo isso foi muito perdido. Eu não vou dizer que tudo foi perdido, mas o rela-
tório está mostrando isso.

Então, parabenizar a todos. E não esquecer também dos demais membros e, particular-
mente, o Deputado Edson Giriboni, que também teve um papel fundamental nesta CPI e 
ele falou, na última reunião, algo que nos dá vigor para votar este relatório. Um relatório 
isento de perseguições políticas ou político-partidário, absolutamente isento, eu tenho essa 
tranquilidade e sei que os membros também, porque tudo que foi mostrado aqui, lamenta-
velmente, foi a mais pura verdade.

E conta o Deputado Edson Giriboni de que esteve na Kaff que é uma empresa que faz 
trens na Cidade de Hortolândia, Sumaré, aliás, vizinha a Campinas, nós estivemos presentes 
com a presença do Sr. Governador, na inauguração da fábrica, agora, tem 15 dias; e, para 
surpresa nossa todos os vagões de última geração, lindos, potentes, certamente não bara-
tos, pela qualidade, eles serão transportados para onde tiverem que chegar, São Paulo ou 
outro destino, pela malha rodoviária, virão de caminhão.

Para mim, particularmente, que não sou da área, não sou ferroviária, não tive familiares 
na ferrovia, mas me inteirei um pouco pela questão de Campinas e região, talvez, para mim, 
Deputado Hamilton Pereira, tenha sido uma das notícias mais fortes com relação à dificul-
dade da nossa ferrovia. Ou seja, eles mostraram, em números, que fica muito mais barato 
transportar por caminhão um trem, um vagão, uma máquina, do que levar pela ferrovia. 
Quer dizer, então não faz sentido, em casa de ferreiro, o espeto é de pau.

Com essas minhas palavras eu queria parabenizar a todos e agradecer por ter podido 
participar e com V. Exas. aprender muito durante esse período.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Muito obrigado, Deputada Célia.
Estava inscrito o Deputado Mauro Bragato. Eu vou deixá-lo por último, por ser o nosso 

relator.
Eu acho que é conveniente o Deputado Hamilton Pereira.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Sr. Presidente, para saudá-lo e parabenizá-lo pela con-
dução da CPI.

Dos mais dedicados desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Muito obrigado.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – E a demonstração disso foi que, inclusive, agora, ante-
ontem, quando da ida para Brasília, nós não pudemos, infelizmente, acompanhá-lo, mas V. 
Exa. foi lá e conseguiu cumprir aquilo que era da nossa atribuição.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Missão quase impossível.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Exatamente.

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – Arrancar o Diretor Geral da ANTT do 
seu gabinete. 

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Parabéns!

O SR. PRESIDENTE VINÍCIUS CAMARINHA – PSB – A gente agradece.

O SR. HAMILTON PEREIRA – PT – Parabéns, Deputado Vinicius Camarinha.
Quero parabenizar aqui o nosso Relator da CPI, Deputado Mauro Bragato.
Nobre Deputado Davi Zaia.
A Deputada Célia Leão sempre muito generosa nas palavras e nas considerações dela.
Esse grande companheiro, companheiro José Zico Prado. E, praticamente, desde que eu 

cheguei a esta Casa esse companheiro se dedica à causa do transporte aqui no Estado de 
São Paulo, na Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, figurando também como 
representante desta Casa na Agência Reguladora dos Transportes aqui do Estado de São 
Paulo.

Fazer uma menção aqui também ao Deputado Edson Giriboni que foi sempre muito pre-
sente nesta CPI.

Deputado Davi Zaia já mencionei.
Eu quero, ao mesmo tempo, agradecer à Rose, assessora de V. Exa., que acompanhou os 

trabalhos aqui o tempo todo, muito presente.
À Fátima, essa colega de trabalho que muito nos ajudou.
À Deise, muito obrigado por tudo que vocês fizeram.
Agradecer ao Evaristo, assessor para os assuntos de transportes, da Bancada do Partido 

dos Trabalhadores, da nossa liderança.
Este grande companheiro e meu Chefe de Gabinete, Dr. Vladimir Belizário.
À Ana, também nossa assessora na liderança.
Dr. Galha e Dr. (inaudível), os nossos procuradores, o tempo todo aqui conosco, nos 

orientando.
Enfim, agradecer a todos que contribuíram para que nós chegássemos a esse desfecho, 

com um relatório muito bem feito, demonstrando aqui a abertura de todos, inclusive, para 
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