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COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 

23.06.2015 

 

 

O SR. PRESIDENTE – CAMPOS MACHADO – PTB – Senhores deputados, 

depois de longos meses, cá estamos nós para eleger o presidente e o vice-presidente da 

Comissão de Transporte. Após longas conversações espero que os pré-acordos sejam 

devidamente cumpridos. Palavra dada é flecha lançada no ponto. 

Havendo número regimental, os trabalhos estão abertos. Membros da comissão, 

se houvesse um pouco de silêncio eu ficaria contente, se possível. Senão eu posso 

recomeçar a conversa.  

Vou começar a abertura dos trabalhos. Havendo silêncio necessário, quero 

cumprimentar os senhores membros da Comissão de Transportes e desejar a cada um, 

um trabalho profícuo. Esse é um ano difícil, dificílimo no qual nós vamos colher na 

política flores e espinhos. Espero que o período das flores se sobreponha à dor dos 

espinhos.  

Indago se algum dos senhores tem algum nome para indicar para presidir essa 

Comissão de Transportes. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – CAMPOS MACHADO – PTB – Pela ordem meu 

nobre amigo, meu querido deputado Massafera.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Eu gostaria de indicar Orlando 

Morando, nosso companheiro, como candidato à presidência dessa comissão.  
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O SR. PRESIDENTE – CAMPOS MACHADO – PTB – Indago aos senhores 

deputados se existe algum outro nome para competir com o deputado Orlando 

Morando. 

Em não havendo nome de maneira rápida e objetiva e havendo manifestação 

uniforme de todos os senhores membros da comissão, declaro o deputado Orlando 

Morando presidente da Comissão de Transportes e convido meu amigo Morando para 

que ocupe o seu lugar já que foi devidamente eleito nesta tarde. 

Por favor, deputado Morando, assuma a presidência. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ORLANDO MORANDO – PSDB – Quero iniciar 

agradecendo todos os deputados membros dessa comissão iniciando pelo deputado 

Campos Machado, deputado que presidiu esse trabalho, que elegeu a mim neste 

momento como presidente. Agradeço ao deputado Roberto Engler do meu partido, o 

deputado Roberto Massafera, também do meu partido, ao deputado Alencar Santana, ao 

deputado Luiz Fernando, ao deputado Aldo Demarchi, ao deputado Rogério Nogueira, 

deputado Chico Sardelli, deputado Marcos Neves, deputado Itamar Borges, deputado 

Roberto Morais, deputado Ricardo Madalena e ao deputado Campos Machado. 

Podem ter certeza que atuarei enquanto presidente aqui com total isenção, 

tranquilidade e respeito, valorizando os mandatos de cada um de vossas excelências, 

usando todos os princípios e prerrogativas inerentes à democracia e principalmente ao 

regimento da Assembleia Legislativa.  

Especialmente quero registrar a minha satisfação, estou há doze anos como 

deputado nessa casa e por unanimidade ser eleito para uma das comissões mais 

importantes num estado tão desenvolvido como é São Paulo, não vou aqui negar a 

minha satisfação, meu orgulho e ao mesmo tempo a minha profunda responsabilidade. 

Podem ter certeza que farei de mim o melhor para poder atender a cada um de 

vossas excelências. Mais uma vez, registro meu muito obrigado a todos vocês pela 

confiança. 
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O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ORLANDO MORANDO – PSDB – Com a palavra o 

nobre deputado Campos Machado.  

 

 O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Senhor presidente, senhores deputados, 

todos sabem que eu tinha um compromisso com o deputado Rogério Nogueira, um 

acordo que fiz com o DEM para disputar a presidência dessa comissão. 

Houve um acordo entre o DEM e os outros partidos na última semana, razão 

pela qual eu quero nessa oportunidade indicar o deputado Rogério Nogueira como 

candidato à vice-presidência dessa comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE – ORLANDO MORANDO – PSDB – Esse é 

exatamente o próximo item, antes eu quero registrar a presença e o total apoio do meu 

líder o deputado Carlão Pignatari a quem eu quero agradecer toda a lealdade par com a 

nossa bancada e em especial para com esse deputado. Muito obrigado Carlão. Pode ter 

certeza de que serei sempre grato à sua lealdade. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA – PT – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ORLANDO MORANDO – PSDB – Com a palavra o 

nobre deputado Alencar Santana. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA –PT – Cumprimentar todos os 

deputados, todos aqui presentes, parabenizar o deputado Orlando Morando pela 

presidência. Quero aqui indicar nosso deputado Luiz Fernando como candidato a vice-

presidente da Comissão de Transportes, bancada do PT. Já foi vice-presidente na 
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legislatura anterior, nos dois biênios da comissão e como nós conversamos com o 

deputado Orlando, a nossa indicação é o deputado Luiz Fernando, assim como 

conversamos também com outros colegas. 

 

O SR. PRESIDENTE – ORLANDO MORANDO – PSDB – Passamos agora 

então à eleição do vice-presidente da Comissão dos Transportes, já indicados aqui dois 

nomes; o do nobre deputado Rogério Nogueira e do nobre deputado Luiz Fernando 

Teixeira. Peço para que me secretarie nessa votação, considerando que temos dois 

nomes, o nobre deputado Campos Machado.  

Primeiramente coloco em votação, como foi o primeiro a ser indicado, o nobre 

deputado Rogério Nogueira.  

Pergunto como vota o nobre deputado Roberto Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ORLANDO MORANDO – PSDB – Com a palavra o 

nobre deputado Roberto Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB – Não compreendi bem o 

encaminhamento de Vossa Excelência. Primeiramente o nome do deputado Rogério 

Nogueira? 

 

O SR. PRESIDENTE – ORLANDO MORANDO – PSDB – Os dois nomes, o 

nobre deputado Rogério Nogueira e o do deputado Luiz Fernando. O senhor vota em 

qual candidato? 

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB – Voto no deputado Rogério Nogueira. 
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O SR. PRESIDENTE – ORLANDO MORANDO – PSDB – Rogério 

Nogueira um voto.  

Como o nobre deputado Roberto Massafera vota?  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Rogério Nogueira, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ORLANDO MORANDO – PSDB – Rogério 

Nogueira dois votos. 

Como vota o nobre deputado Alencar Santana? 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA – PT – Deputado Luiz Fernando. 

 

O SR. PRESIDENTE – ORLANDO MORANDO – PSDB – Um voto para o 

deputado Luiz Fernando. 

Como vota o nobre deputado Luiz Fernando? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT – Eu naturalmente voto, até por um acordo 

que havíamos feito no meu nome. Conhecendo a postura dos demais pares, eu sou 

naturamente Luiz Fernando. 

 

O SR. PRESIDENTE – ORLANDO MORANDO – PSDB – Como vota o 

nobre deputado Aldo Demarchi? 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Rogério Nogueira, senhor presidente. 
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O SR. PRESIDENTE – ORLANDO MORANDO – PSDB – Três votos para o 

nobre deputado Rogério Nogueira. 

Como vota o nobre deputado Rogério Nogueira? 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Voto em mim mesmo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ORLANDO MORANDO – PSDB – Quatro votos 

para o nobre deputado Rogério Nogueira.  

Como vota o deputado Chico Sardelli? 

 

O SR. CHICO SARDELLI – PV – Voto em Rogério Nogueira. 

 

O SR. PRESIDENTE – ORLANDO MORANDO – PSDB – Como vota o 

nobre deputado Marcos Neves? 

 

O SR. MARCOS NEVES – PV – Rogério Nogueira. 

 

O SR. PRESIDENTE – ORLANDO MORANDO – PSDB –  Como vota o 

nobre deputado Itamar Borges? 

 

O SR. ITAMAR BORGES – PMDB – Rogério Nogueira. 

 

O SR. PRESIDENTE – ORLANDO MORANDO – PSDB – Como vota o 

nobre deputado Roberto Morais? 
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O SR. ROBERTO MORAIS – PPS – Rogério Nogueira. 

 

O SR. PRESIDENTE – ORLANDO MORANDO – PSDB – Como vota o 

nobre deputado Ricardo Madalena? 

 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Rogério Nogueira. 

 

O SR. PRESIDENTE – ORLANDO MORANDO – PSDB – Como vota o 

nobre deputado Campos Machado? 

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Rogério Nogueira. 

 

O SR. PRESIDENTE – ORLANDO MORANDO – PSDB –  Rogério 

Nogueira, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez votos para o nobre 

deputado Rogério Nogueira. 

Deputado Luiz Fernando Teixeira, dois votos.  

Eu voto no nobre deputado Luiz Fernando Teixeira cumprindo meu acordo. Eu 

voto no deputado Luiz Fernando Teixeira.  

Três votos para o nobre deputado Luiz Fernando Teixeira, dez votos para o 

nobre deputado Rogério Nogueira, eleito vice-presidente da Comissão de Transportes a 

quem eu convido, já que está no assento para que também ocupe a vice-presidência 

dessa comissão.  

Com a palavra o nobre deputado Luiz Fernando Teixeira. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT – Senhores deputados, senhor presidente, povo 

que nos acompanha. É importante dizer do acordo que foi feito. 
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Havia um acordo entre os demais partidos de que a vice-presidência seria do 

Partido dos Trabalhadores. E todos esses que estão na mesa, com raras exceções 

firmaram esse acordo. É importante que hoje, quero parabenizar o presidente, em 

especial por honrar acordo. Acho que isso é coisa muito importante, porque palavra a 

gente tem ou não tem. E hoje fica clara a postura de muitos pares. Creio que a gente 

tem que tomar cuidado quando algum acordo for feito nessa casa, porque percebi hoje 

que mais uma vez acordos nessa casa não foram cumpridos.  

Quero parabenizar Vossa Excelência pela eleição, parabenizar pela sua postura. 

Infelizmente lamentando de público e que fique constado em ata nosso desapontamento 

com a palavra sendo quebrada nesse auditório. Muito obrigado, senhor presidente.  

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ORLANDO MORANDO – PSDB –  Com a palavra o 

nobre deputado Campos Machado. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Presidente, quero deixar bem claro que 

eu só tinha um compromisso que era de apoiar o candidato do DEM, o candidato 

Rogério Nogueira. Esse era meu único compromisso. Ouvi (houve, ininteligível)  várias 

conversações. No momento que o deputado Rogério Nogueira me procurou dizendo 

que tinha feito um acordo e que nada mais importava, eu disse: ‘se você, Rogério, quer 

assim, assim será’. Nós tínhamos, eu tinha, quero deixar bem claro, apenas um 

compromisso com você, deputado Rogério Nogueira. Cumpri até o final. 

Vossa Excelência fez um acordo e nós achamos que a palavra dada desde o ano 

passado.  

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Pela ordem, senhor presidente. 
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O SR. PRESIDENTE – ORLANDO MORANDO – PSDB – Com a palavra o 

nobre deputado Rogério Nogueira. 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Primeiro eu quero compartilhar e 

parabenizar não só o Campos Machado, mas como também nosso presidente Fernando 

Capez.  

Desde o princípio esse acordo também foi feito para que o DEM assumisse a 

presidência da Comissão de Transportes e isso percorreu alguns dias. Não participei de 

outros acordos, mas sim acordo entre o DEM e o presidente, o Campos o qual eu 

parabenizo. 

O Campos que nessa casa sempre foi bem falado por honrar suas palavras e o 

que ele deixa certo, assim vai até o final. 

Quero parabeniza-lo que esse acordo foi feito semana passada junto com o 

Orlando Morando, que também é candidato a presidente.  

Eu não conversei com o bloco, conversei agora nesse período eu fiz o acordo 

com o Orlando. O Orlando em nenhum momento me prometeu a vice, quero que fique 

bem claro. Ele falou: ‘Rogério, o acordo que nós estamos fazendo é para minha região, 

para a região de todos os deputados para que a gente possa fazer dessa comissão uma 

comissão importante para todos os deputados e que eu possa ter a oportunidade lá na 

frente também, mas a vice eu tenho compromisso com o PT. 

Eu falei, ‘então você me deixa trabalhar e conversar com os outros deputados’, 

foi o que eu fiz, conversei com os outros deputados. 

Quero deixar bem claro aqui também que não tive apoio do Orlando Morando 

para vice da Comissão de Transportes. 

Quero agradecer a todos os membros dessa comissão pelo voto de confiança e 

que a gente possa fazer um trabalho daqui para frente, já atrasados, mas que a gente 

possa fazer um trabalho pelo Estado de São Paulo representando a Assembleia 

Legislativa.  Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE – ORLANDO MORANDO – PSDB – Deputado 

Rogério Nogueira, quero deixar claro em público que eu tenho o hábito, cumpri aqui 

um compromisso, mas que me honra muito ter Vossa Excelência como copiloto nessa 

comissão. Tenho certeza que em momentos importantes Vossa Excelência será sempre 

consultado, terei você não como vice, mas como um grande parceiro nessa comissão 

pela tua experiência, pela prerrogativa. 

Lamento em não poder votar em Vossa Excelência, mas como tinha 

individualmente feito esse compromisso, não poderia mudar. 

Parabenizo por ter atuado, trabalhado e conquistado os votos necessários. Tenho 

certeza que os nossos objetivos aqui são comuns, buscar aquilo que ainda há muitas 

expectativas.  

Teremos muitos desafios. Tanto na questão rodoviário quanto na questão 

ferroviária, na questão fluvial e principalmente nos modais de transporte coletivo, em 

especial sob trilhos, onde São Paulo anseia e tanto precisa. E numa área muito crítica 

que é a área de transportes sob pneus. 

O Brasil escolheu esse modal. O Estado de São Paulo tem a Empresa 

Metropolitana de Transporte Urbano e eu tenho certeza que teremos grandes desafios 

em colaborar para o avanço de toda logística, especialmente desses vinte e dois milhões 

de pessoas que vivem na região metropolitana e que claramente clamam por serviços 

melhores do que os ainda oferecidos.  

De toda forma eu quero agradecer.  

Essa presidência consultará posteriormente individualmente a cada um 

compatibilizando, tentando buscar o melhor dia e o melhor horário para que 

ordinariamente possamos ter as nossas reuniões. 

Consulto esse plenário se tenho autorização para individualmente fazer essa 

consulta. 

Agradeço a confiança e já para a próxima semana marcaremos a primeira 

reunião ordinária. 
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Nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião de escolha de presidente e 

vice-presidente da Comissão de Transportes. 

 

*      *      * 


