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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. – ME 

 

COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

APROVAÇÃO DE PROJETOS E ESCLARECIMENTOS COM 

A DIRETORIA DO DERSA 

15.12.2015 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Declaro aberta a 

14ª Reunião Ordinária da Comissão de Transportes e Comunicações da 1ª Sessão 

Legislativa da 18ª Legislatura.  

Gostaria de agradecer a presença dos Srs. Deputados José Zico Prado, Luiz 

Fernando Teixeira, Aldo Demarchi, Rogério Nogueira, Chico Sardelli, Roberto Morais 

e Ricardo Madalena. Agradeço também a presença do deputado, sempre presente na 

Comissão, Edmir Chedid. Solicito ao secretário a leitura da ata da reunião anterior. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS – Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputado Roberto Morais. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Solicito a dispensa da leitura da ata 

anterior. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É regimental o 

pedido de Vossa Excelência. Estando todos os Srs. Deputados de acordo, está 

dispensada a leitura da ata considerada como aprovada.  

Item número um, apreciação de pauta. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Peço a palavra, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra o 

deputado Luiz Fernando Teixeira. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO  - PT - Eu queria pedir vistas do item um. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É regimental o 

pedido de Vossa Excelência. Alguém pede vistas conjunta? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Quero também, Sr. Presidente, em relação ao 

item seis, do qual eu fui relator, informo que é um projeto do deputado Mauro Bragato e 

que eu falei com a secretaria da comissão hoje. O DER nos respondeu que esse trevo já 

foi nominado, mas o deputado Mauro Bragato acha que há um erro do DER. Como o 

nosso parecer, em virtude da resposta do deputado, do DER, é de que não pode ser 

nominado, nós demos um parecer contrário. Mas eu queria sugerir a alguns dos nobres 

pares que pudessem pedir vistas desse item, para que a nossa secretaria, pela última vez, 

checasse ao DER para que não houvesse prejuízo. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra, o 

deputado Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Gostaria de pedir vistas do item 20. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Só um minuto. Nós 

ainda estamos deliberando sobre o seis. É concedido vistas ao item número seis. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Número seis e item 20. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É regimental o 

pedido de Vossa Excelência. Pela ordem o deputado Chico Sardelli. 

 

O SR. CHICO SARDELLI - PV - Gostaria de pedir vista conjunta do item um, 

de autoria da deputada Célia Leão, de pedir vistas de acordo com o autor do projeto no 
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item três, deputado Coronel Camilo. E eu gostaria, Sr. Presidente, no item 21, em vez de 

convocação, que fosse transformado em convite.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mais algum 

deputado requer vistas a algum projeto? 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. O item número 

16 tem o mesmo problema que o deputado Luiz Fernando falou, o DER diz que já tem 

denominação, por isso que o meu parecer é contrário, porque já tem nominação. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Esse deputado 

requer vistas, então. Com a palavra deputado Edmir Chedid. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Gostaria de agradecer essa oportunidade e de 

cumprimentar os Srs. Deputados. É só para duas comunicações, para acompanhamento 

da Comissão, e um pedido.  

Primeiro, para solicitar a aprovação do projeto da pauta de número 11, é uma 

denominação que estamos dando ao pai do deputado Roberto Morais. Nós já 

conversamos com o governo, DER, Artesp, então solicito a aprovação deste projeto no 

dia de hoje. 

Em segundo, quero agradecer, Sr. Presidente. Eu estive aqui algumas semanas 

atrás e como sempre o senhor me dá oportunidade de fazer o uso da palavra, os Srs. 

Deputados também, para agradecer a equipe do doutor Laurence. Eu critiquei 

construtivamente aqui as balsas de Ilhabela, a ponte, o levadiço que dava acesso e, em 

uma semana, arrumaram tudo, fizeram as quatro pontes novas, recuperaram tudo. Eu 

quero cumprimentá-lo. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Nessa velocidade 

nós vamos nomear o senhor como embaixador da Comissão, para começar a resolver o 

problema de todos aqui, porque é uma exceção, não tinha essa informação. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Conta comigo. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Tenho o apoio, não 

é, Zico? 

 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - É que não custou tão caro, foi uma coisa mais 

barata e o governo passa dificuldade. Nós temos que agradecer o gesto, a rapidez, a 

determinação de todos. A balsa ainda precisa trocar, precisamos arrumar. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Eu tenho algumas demandas, queria ver se 

depois o senhor pode representar para nós. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - É com prazer, nós vamos juntos lá, mas nem 

precisa. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Eu vou começar 

pedindo para eles assumirem a balsa de São Bernardo, João Basso, que hoje é da Emae, 

já que tem essa tamanha qualidade, fazer um apelo para que o Dersa assuma ela. Vou 

mandar um ofício para o seu gabinete, deputado Edmir Chedid. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Estamos à disposição. Se puder ser útil, V. 

Exas. sempre me ajudam em tudo que eu peço, um colega ajuda o outro aqui, 

independentemente de partido.  

Senhor Presidente, o outro é para parabenizar a Comissão de Transportes, na 

terça-feira passada, eu, por acaso, participei da entrega de uma rodovia importante lá em 

Campinas. Eu estava passando, vi que tinha muita polícia, o governador estava 

inaugurando uma parte do Rodoanel Magalhães Teixeira em Campinas, uma obra de 

200 milhões de reais. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Aquela que caiu 

cimento na cabeça do deputado Roberto. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Não, em cima do meu carro. 
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Estava inaugurando, uma obra linda, 

maravilhosa. Eu até encaminhei um filme para o deputado Rogério Nogueira que 

presidiu a última sessão, para os senhores terem conhecimento de uma obra magnífica 

que precisa ter prosseguimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Se tiver o filme, 

vamos exibi-lo, pedir para o pessoal preparar. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Sr. Presidente, vamos solicitar à Comissão de 

Transportes um debate importante. A Artesp lançou mão agora, o governador fez o 

decreto da licitação de todo o transporte coletivo por ônibus, do estado. São 4.100 

ônibus das linhas que eram do DER. Audiências públicas já estão acontecendo, 

terminam terça ou quarta-feira. Acho que era importante essa comissão ter o 

conhecimento, pedir para alguém vir aqui explicar como vai funcionar, como vai ser a 

tarifa, que tipo de ônibus vai se utilizar. São 4.000 ônibus que fazem todo o transporte 

do estado, pelo que eu pude ver. É importante a Comissão tomar conhecimento como 

tomou nas licitações da EMTU também.  

Obrigado pela oportunidade e desculpe por tomar o tempo dos senhores. Parabéns 

pelo trabalho. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Agradeço a 

participação do deputado Edmir Chedid, que sempre foi um deputado atuante, 

principalmente aqui nesta Comissão. Solicito a V. Exa. para que um dos seus pares do 

Partido dos Democratas apresente esse pedido para que possamos deliberar. Caso a 

Assembleia Legislativa não entre em recesso esta semana, teremos reunião na próxima 

terça-feira e já apreciaremos o requerimento. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - A licitação é em março. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Teremos tempo, 

mas peço que alguém apresente o requerimento, ou o deputado Rogério, ou o deputado 

Aldo, que são colegas do seu partido. Com a palavra o deputado José Zico Prado. 
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O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu acho que o deputado Edmir Chedid 

passou uma informação que eu não tinha. Acho que vale a pena, é uma proposta que 

estamos esperando há anos aqui na Assembleia. Se eu não me engano, desde 1994 que 

não tem uma licitação no estado. 

 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O último decreto foi em 1989. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - O último decreto foi em 1989. Em 2004 

tinha possibilidade, apresentou-se proposta, projeto e agora tem. Eu acho que se tem 

todo esse tempo, a nossa Comissão, Sr. Presidente, precisa ficar bem informada, porque 

isso vai acarretar problema nos pequenos, nos médios municípios. Hoje tem município 

de pequeno porte em que nenhuma linha de transporte quer trabalhar lá. Às vezes as 

pessoas pegam carona da própria condução da prefeitura, mas eu acho que o estado tem 

que prestar um bom serviço. Eu gostaria de termos, de forma clara, todas essas 

informações dessa transformação que vai ocorrer no estado de São Paulo. 

 

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

deputado Roberto Morais. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - O deputado Edmir Chedid esteve no 

Colégio de Líderes como o segundo secretário da Casa. Há assuntos importantes para 

deliberar, não entramos ainda na votação. Eu faria o agradecimento no momento, espero 

que o item seja aprovado. O deputado Edmir, quando chegamos aqui em 1999, foi um 

dos primeiros deputados que fizemos a relação, ele me conhece, me visitou em casa e, 

vendo a obra no entorno de Charqueada não denominada, por sua sugestão ele acabou 

fazendo essa denominação.  

Também agradeço à deputada Ana Perugini, que apresentou essa denominação. 

Ela não sabia que eu sou de Charqueada, o meu pai ali morreu, ali está sepultado. Ela 

foi muito solícita quanto à autorização da mudança dessa lei. Agradeço à bancada do 

PT, à deputada Ana Perugini, que hoje está em Brasília e, particularmente, o deputado 

Edmir Chedid por essa homenagem que ele fez ao saudoso, àquele que é o verdadeiro 

Roberto Morais. Ele passará a ser denominado nessa obra que foi inaugurada no final do 
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ano passado pelo governador Geraldo Alckmin e pelo secretário Clodoaldo Pelissioni, 

na época secretário de Transportes. Obrigado, deputado Edmir. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Vamos dar 

sequência à pauta. Este deputado requer vistas ao Item nº 2.  

Item nº 4, Projeto de lei nº 1.254, de 2015, de autoria do deputado Luiz Fernando 

Machado: altera o disposto na Lei nº 13.296, de 2008, que estabelece o tratamento 

tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. 

 

O SR. - Eu peço vistas, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É regimental o 

pedido de Vossa Excelência. Está concedido o pedido de vistas.  

Item nº 5, Projeto de lei nº 144, de 2015, de autoria do deputado Roberto Engler: 

dá denominação de “Dr. Heráclito da Motta Luiz” ao trevo localizado ao quilômetro 

124 mais 50 metros da SP-345, Rodovia Prefeito Fábio Talarico, com a confluência da 

estrada vicinal Joaquim Garcia Franco, em Guaíra. O relator foi o deputado José Zico 

Prado, que foi favorável ao projeto com emenda apresentado pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação.  

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Com a palavra o deputado Roberto Morais. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Vista conjunta do Item 4. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É regimental o 

pedido de Vossa Excelência. Está concedido o pedido de vistas.   

Item nº 7, Projeto de lei nº 445, de 2015, de autoria do deputado Mauro Bragato: 

dá denominação de “Antonio Zaia” ao pontilhão, passagem inferior, localizado no 

quilômetro 7 mais 230 metros da Rodovia Orlando Quagliato, SP-327, em Santa Cruz 

do Rio Pardo. O relator foi o deputado José Zico Prado, favorável ao projeto na forma 

de substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  
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Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Item nº 8, Projeto de lei nº 599, de 2015, de autoria do deputado Pedro Tobias: dá 

denominação de “Romilda Fachetti Gonçalves” ao viaduto localizado no quilômetro 

346 mais 850 metros da Rodovia Cezário José de Castilho, SP-321, em Bauru. O relator 

foi o deputado Marcos Neves, que exauriu seu pareceu favorável.  

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Projeto de lei nº 631, de 2015, de autoria do deputado Luiz Turco: dá 

denominação de “Laudemira Maria de Jesus” ao complexo viário localizado no 

quilômetro 453 da rodovia Feliciano Sales da Cunha, SP-310, e em Euclides da Cunha, 

SP-320, em Mirasol. O relator foi o deputado Campos Machado, favorável ao projeto na 

forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Item nº 10, Projeto de lei nº 797, de 2015, de autoria do deputado Campos 

Machado: dá denominação de “Maximo Cecato” ao dispositivo de acesso e retorno SPD 

309/304 da Rodovia Deputado Leonidas Pacheco Ferreira, SP-304, em Jaú. O relator foi 

o deputado José Zico Prado, que foi favorável ao projeto na forma do substitutivo 

apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Projeto de lei nº 816, de 2015, juntado ao Projeto de lei nº 04, de 2015, de autoria 

do deputado Edmir Chedid: dá denominação de “Roberto de Morais” ao contorno de 

Charqueada, SP-191, Irineu Penteado, naquele município. O relator foi o deputado 

Rogério Nogueira, que foi favorável ao projeto na forma do substitutivo apresentado 

pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  
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Com a palavra o filho do homenageado, o deputado Roberto Morais. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Mais uma vez, agora para agradecer toda a 

Comissão pela aprovação dessa denominação. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - A Comissão que 

agradece em poder fazer essa justa homenagem a essa pessoa que eu não conheço, mas 

conhecendo o filho, eu tenho certeza de que só tem essas qualidades porque teve a 

melhor formação possível que foi dada pelo seu pai, o homenageado, o Sr. Roberto de 

Morais. Receba aqui os nossos cumprimentos a sua família, que passará a ter o seu pai 

como homenageado. Parabéns, deputado. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Projeto de lei nº 

818, de 2015, de autoria do deputado Barros Munhoz: dá denominação de “Cantoneiro 

Raimundo de Souza” ao dispositivo de acesso e retorno localizado no quilômetro 132 da 

Rodovia Governador Ademar Pereira de Barros - SP 340, em Jaguariúna. O relator foi o 

deputado José Zico Prado, favorável.  

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Item 13 - Projeto de lei nº 863, de 2015, de autoria do deputado Pedro Tobias.  Dá 

a denominação de “Emy Cezarino - Eny” ao viaduto localizado no km 237 da Rodovia 

João Batista Cabral Rennó - SP 225, em Bauru. O relator foi o deputado Aldo 

Demarchi, favorável ao projeto com a emenda apresentada pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação.  

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado o projeto com a emenda apresentada pela CCJ.  

Item 14 - Projeto de lei nº 1166, de 2015, de autoria do deputado Roque Barbiere. 

Dá a denominação de “Benedito Reche Jacon” ao viaduto localizado no km 14 + 700 

metros da Rodovia Deputado Jorge Maluly Neto - SP 463, em Bilac. O relator foi o 
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deputado José Zico Prado, favorável ao projeto na forma do parecer expedido pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Item 15 - Projeto de lei 1172, de 2015 de autoria do deputado Rafael Silva. Dá a 

denominação de “Rodovia Antônio Alduino” ao trecho da SP 463 localizado entre o 

entroncamento com a Rodovia Euclides da Cunha - SP 320 em Jales e o entroncamento 

da Rodovia SP 543. O relator foi o deputado Chico Sardelli, favorável ao projeto na 

forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Item 17 - Projeto de lei 1311, de 2015, de autoria do deputado Edson Giriboni. Dá 

a denominação de “Complexo Viário José Galvão Verner Rodrigues” ao dispositivo de 

acesso e retorno com viaduto SPD 263/310, localizado no km 263 + 144m da Via 

Washington Luis - SP 310, em Araraquara. O relator foi o deputado Marcos Neves, 

favorável.  

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Item 18 - Moção nº 81, de 2015, de autoria do deputado Jorge Caruso. Apela para 

a Sra. Presidente da República a fim de que determine, por intermédio do Conselho 

Nacional de Trânsito - Contran, aos órgãos competentes, a realização de estudo para que 

torne obrigatório em todos os veículos automotores o dispositivo sonoro e/ou visual no 

painel de alerta ao motorista da existência de cinto de segurança sem acionamento em 

qualquer dos bancos existentes no veículo, incluindo os traseiros. O relator foi o 

deputado José Zico Prado, favorável.  

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovada. 

Este deputado requer vistas do item 19. Também requeiro vistas para o número 

21. Para ciência, itens números 22 e 23, dos quais os senhores já têm conhecimento pela 

pauta publicada.  
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Convido agora, para que tome assento ao meu lado direito - é o item número dois 

da nossa pauta -, o Sr. Laurence Casagrande Lourenço, diretor presidente do Dersa - 

Desenvolvimento Rodoviário S/A, para esclarecimentos e apresentação do cronograma 

físico-financeiro do Trecho Norte do Rodoanel Mario Covas, dos valores das 

desapropriações, com tamanhos e áreas detalhadas, da prestação de contas do 

andamento da gestão e para demonstrar e avaliar o desenvolvimento das ações 

programadas e das metas do Dersa, conforme artigo 52-A da Constituição Estadual.  

A pedido do Sr. Laurence, convido também - esta Comissão tem o prazer em 

receber membros da sua Diretoria -, para que tomem assento ao meu lado esquerdo, o 

Sr. Pedro Silva, diretor de engenharia, o Sr. Nilson Baroni, diretor de operações, o Sr. 

Benjamin Venâncio, diretor administrativo e financeiro e o Sr. Paulo Marino Lopes, 

chefe de gabinete.  

Sr. Laurence, é um prazer muito grande para esta Comissão receber V. Exa., que 

preside uma das maiores empresas de desenvolvimento rodoviário de São Paulo e, 

consequentemente, do Brasil. De antemão cumprimentamos o senhor e toda a sua 

diretoria pelas realizações feitas no estado de São Paulo. São obras de montas invejáveis 

e de grande serventia e necessidade para o estado de São Paulo. Como foi lido aqui, o 

senhor vem pelo artigo 52-A, segundo o qual os deputados podem questionar sobre 

qualquer assunto e também, por um requerimento aprovado por esta Comissão, para 

falar sobre os andamentos do Trecho Norte do Rodoanel, que eu acredito ser a maior 

obra em execução neste momento e que está sendo conduzida pelo Dersa.  

O senhor tem os minutos que considerar necessários para fazer uma avaliação e 

apresentação prévia. Na sequência passaremos aos questionamentos dos deputados. 

 

O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - Obrigado, deputado 

Orlando Morando. Quero aqui cumprimentar os demais integrantes da Comissão de 

Transportes da Assembleia Legislativa. Estamos honrados de estarmos aqui hoje para 

fazer a prestação e também para poder esclarecer e atender os requerimentos dos Srs. 

Deputados. 

Eu gostaria de iniciar rapidamente uma apresentação acerca da institucionalidade 

do Dersa. Depois vamos fazer uma passagem sobre os nossos empreendimentos e 

negócios e as atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2015. Dentro dessa 

exposição faremos o esclarecimento com relação às questões relativas às 
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desapropriações do Rodoanel Norte que foram solicitadas. Na sequência abriremos para 

as perguntas dos Srs. Deputados. 

Trata-se de uma apresentação institucional da empresa para falarmos um pouco 

sobre suas obras e projetos, depois sobre o serviço de travessias litorâneas e, por fim, 

sobre alguns resultados financeiros.  

No estado de São Paulo, o assunto de transporte está, de uma forma geral, 

distribuído em três secretarias - a Secretaria de Logística e Transportes, respondendo 

mais especificamente sobre as questões de carga, a dos Transportes Metropolitanos, 

tratando mais sobre o transporte de pessoas e a Secretaria de Governo, tratando sobre as 

regulações de concessões e PPPs. O Dersa se localiza dentro da Secretaria de Logística 

e Transportes juntamente com a Companhia Docas, o DER, o Daesp, São Paulo 

Aeroportos e também o Departamento Hidroviário. 

Os nossos diretores estão aqui presentes - Pedro Silva, da engenharia, Nilson 

Baroni, de operações, Benjamin Venâncio, nosso diretor administrativo-financeiro e eu, 

nesse momento com a diretoria jurídica. 

Em meados do ano passado nós mudamos o estatuto do Dersa. O Dersa nasceu em 

1969 como uma concessionária de rodovias. Nessa mudança de estatuto a empresa 

ganhou uma característica multimodal. Essa nova característica, esse novo papel da 

companhia pode ser mais bem entendido quando observamos este quadro que mostra as 

principais alternativas do Estado para incrementar a infraestrutura de transporte, que é o 

uso da concessão tradicional, as parcerias público-privadas ou o Estado atuando como 

empreendedor dentro de um empreendimento público.  

Entende-se que nos casos, principalmente na área de transporte, nas situações 

onde temos oportunidade de fazer esse avanço através de concessões tradicionais ou de 

parcerias público-privadas, são os meios preferenciais que devem ser buscados para os 

incrementos da infraestrutura de transporte. O empreendimento público passa a ser 

alternativa quando essas duas primeiras alternativas não são viáveis. Nesse caso, os 

empreendimentos públicos podem ser empreendimentos que vinculem obras e/ou 

serviços. Dentro desses empreendimentos, alguns têm características complexas porque 

envolvem grandes recursos financeiros, envolvem impactos socioambientais 

expressivos ou uma necessidade gerencial mais elevada, ou vários desses elementos. 

Esse é o universo de empreendimento que o Dersa atua atualmente, nos 

empreendimentos onde o Estado é o empreendedor - empreendimentos de infraestrutura 

e transporte - e com o intuito de viabilizar esses empreendimentos. Nos casos onde a 
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concessão ou a parceria público-privada forem alternativas, o Dersa apoia essas 

iniciativas no sentido de melhorar a posição de negociação para o uso dessas 

alternativas. 

O Dersa atua hoje com três linhas de serviço específicas. Uma é a de cooperação 

técnica e financeira, na qual temos convênios ou termos de cooperação celebrados com 

órgãos do Estado ou de outros entes do governo, inclusive do governo federal. O Dersa 

presta serviço público de transporte por delegação, como no caso das travessias 

litorâneas. Fomos delegados pelo Estado para a prestação desse serviço. O Dersa 

também oferece serviços técnicos especializados, serviços consultivos e opinativos, nos 

quais atua sobre contrato.  

Alguns exemplos de cooperação técnica e financeira. Temos a Rodovia dos 

Tamoios Planalto, um convênio celebrado com o DER cujo fluxo foi aberto em 2014. O 

complexo viário Polo Itaquera é uma parceria entre o estado de São Paulo e a Prefeitura, 

com a construção de um grande conjunto de viadutos e avenidas na região de Itaquera, 

na Zona Leste de São Paulo, cuja abertura ao tráfego se deu em maio do ano passado. 

Temos também atualmente o Ferroanel Norte, onde o Dersa faz o estudo de um ramal 

ferroviário de 52 quilômetros ligando as estações Manoel Feio, em Itaquaquecetuba, e 

Perus, na Zona Norte de São Paulo, uma parceria com o governo federal e com o termo 

de compromisso com a EPL - Empresa de Planejamento e Logística. 

Nos serviços públicos delegados o Dersa administra oito serviços de ferry boats, 

sendo seis balsas de duas lanchas ao longo da costa do Estado. Mais ao norte temos São 

Sebastião e Ilhabela, depois Guarujá e Bertioga, Santos e Guarujá, Vicente de Carvalho 

e Praça da República, também em Santos. No Sul do Estado temos Iguape, Jureia, 

Cananeia Ilha, Cananeia Continente, Ilha Comprida e Cananeia Ariri. Esse é o serviço 

que temos oferecido mais ao sul. 

Na área de serviços técnicos especializados, atualmente o Dersa presta serviços ao 

Daesp na elaboração de projeto de engenharia, cadastro fundiário e licenciamento 

ambiental para a ampliação do Sítio Aeroportuário do Aeroporto de Ribeirão Preto, com 

o intuito de internacionalização daquele aeródromo. Para que o Aeroporto de Ribeirão 

Preto possa ser viável sob o ponto de vista de transporte internacional, ele precisaria 

receber aeronaves de porte maior, e para isso é necessária a ampliação do Sítio 

Aeroportuário, um trabalho que o Dersa faz em parceria com o Daesp. A EMTU 

também contrata os serviços do Dersa de revisão técnica e crítica dos projetos 

executivos no corredor noroeste da região metropolitana de Campinas, e o Dersa 
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também prestou serviços à Secretaria de Logística e Transportes no estudo que 

culminou com opção de se construir um túnel de ligação entre Santos e Guarujá.  

Esses foram trabalhos onde o Dersa foi contratado, são trabalhos de característica 

consultiva e opinativa e também de elaboração técnica que o Dersa trabalha de forma 

contratada. 

Esse ano o Dersa também lançou produtos na área digital, um deles é uma nova 

plataforma de serviço online, o Via Digital. Essa plataforma recebe uma série de 

exercícios digitais e autosserviços, em que o próprio usuário faz uso do serviço em um 

ambiente bastante amigável, simplificado. Começamos com o  

Via Digital no serviço de hora marcada, hoje as pessoas que vão ao litoral e querem 

reservar o horário da balsa podem fazê-lo através do viadigital.sp.gov.br, um serviço 

bastante fácil de utilizar e acessível a partir de qualquer celular.  

Um outro serviço online que começamos a disponibilizar no mês passado, em 

novembro, é o atestado de capacidade técnica digital- que foi a substituição do papel 

utilizando-se arquivos digitalmente assinados, arquivos eletrônicos em PDF, para a 

emissão dos atestados de capacidade técnica das nossas obras. Esse nosso produto é 

bastante interessante porque ele tem, além de toda a conveniência e facilidade, uma 

parceria com o Crea-SP, com a Imprensa Oficial, e tem também a vantagem de inibir 

fraudes nesses documentos, que infelizmente não são tão raras. 

Eu vou fazer uma rápida exposição do Rodoanel Norte para que possamos atender 

também um outro requisito que foi feito por essa Comissão. O Rodoanel Norte de São 

Paulo tem 46% do seu traçado dentro da Zona Norte de São Paulo, em uma área 

localizada entre a zona urbana e o Parque da Cantareira. Ele não chega a entrar no 

parque, mas se aproxima bastante - 47% em Guarulhos e 6% em Arujá. O Rodoanel 

Norte é o último trecho de ligação do Rodoanel de São Paulo, ele vai ligar o final do 

trecho leste, que é o Trevo do Rodoanel com a Dutra, até o Trevo da Raimundo Pereira 

de Magalhães, muito próximo do Trevo da Bandeirantes em uma extensão de 44 

quilômetros, com mais uma ligação de 3.6 até o aeroporto de Guarulhos. As 

características da rodovia - ela é de classe zero, extremamente moderna, tem quatro 

faixas de rolagem por sentido do trecho entre a Raimundo Pereira de Magalhães e a 

Fernão Dias, três faixas de rolagem do trecho entre a Fernão Dias e a Rodovia Dutra. O 

valor do empreendimento é de 6,8 bilhões de reais, a data base desse orçamento é março 

de 2011, a previsão de término é março de 2018, as obras têm avanço de 36% e o 

avanço do empreendimento é de 47,7%.  
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Nós podemos deixar a apresentação à disposição da Comissão, deputado. 

Essa fotografia é um mapa do traçado do lote um onde temos um total executado 

de 27,8% das obras. Ele é composto por um túnel 101, algumas obras de artes, um 

trecho de terraplenagem e a conexão com o Rodoanel Oeste nesse ponto. 

 

 

* * * 

 

- São apresentadas fotos do lote um, lote dois e do embosque oeste e leste do túnel 

101.  

 

* * * 

 

O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - O lote dois tem uma 

execução de 52,5% até esse momento, o contrato desse lote é OAS, a previsão e entrega 

é para dezembro de 2017. 

 

* * * 

 

- São apresentadas fotos do lote dois, a obra de arte 203, o túnel 202, a obra de 

arte 202, 203 e 204. 

 

* * * 

 

O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - O lote três é menor, 

marcado por dois túneis grandes, é o lote mais complexo do Rodoanel, do ponto de vista 

de confecção por causa dos túneis e é aquele que dá velocidade da obra, cuja previsão 

de entrega hoje é de março de 2018.  

 

* * * 

 

- São apresentadas fotos do emboque oeste e leste do túnel 301 

 

* * * 
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O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - O túnel 301 é bastante 

complexo de fazer. A praça de trabalho é bastante apertada, com entrada em viaduto, é 

uma obra difícil de realizar e ele é bastante extenso, ele tem 1.600 metros de 

comprimento, e passa sobre o Parque da Cantareira.  

O emboque oeste do túnel 302 foi feito em parede rochosa, era uma antiga 

extração de rocha.  

O lote quatro é marcado pelo trecho com a Fernão Dias, é bastante complexo, 

como gosta de dizer o nosso diretor de engenharia, “é uma obra dentro da obra”. Esse 

lote tem previsão de entrega em dezembro de 2017 e o contrato é com a Acciona 

Infraestructuras. 

 

* * * 

 

- São apresentadas fotos da obra de arte 469, que é extensa, da terraplanagem e 

corte do aterro 415 e corte 409 e do lote cinco. 

 

* * * 

 

O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - O lote cinco segue a 

pedido da Construcatto Copasa onde temos um túnel e uma obra mais extensa, a divisa 

do lote vai até muito próximo da entrada do aeroporto, mas a entrada do aeroporto não 

contempla o lote cinco. 

 

* * * 

 

- São apresentadas fotos dos trabalhos no lote cinco e dos emboques leste e oeste 

do túnel 501.  

 

* * * 

 

O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - O emboque oeste do túnel 

501 sofreu um acidente em dezembro do ano passado e tem um trabalho em curso do 

IPT no levantamento das causas vinculadas ao colapso que houve da pista interna 
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emboque oeste. A ideia da solução prevista para o ajuste do túnel 501 é que se faça 

aumentar o corte dentro do terreno, se estendendo cerca de 150 metros da pista em 

corte, diminuindo o túnel de 1.040 metros para algo entorno de 880 metros na extensão 

do túnel. 

O lote seis prevê o acesso ao Aeroporto de Guarulhos, e também a conexão com o 

Rodoanel Leste da altura da Via Dutra. Ele tem previsão de entrega para dezembro de 

2017. 

 

* * * 

 

- São apresentadas fotos da obra de arte 603, a drenagem e terraplanagem ao 

longo do trecho e o encontro com o trecho leste. 

 

* * * 

 

O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - Um dos questionamentos 

específicos da Comissão, que pediu para fazermos uma apresentação das questões 

vinculadas ao programa de desapropriação e reassentamento, foi que pudéssemos 

esclarecer esse programa. 

O programa de desapropriação e reassentamento do Rodoanel tem início com o 

decreto de utilidade pública que é feito DER, ele é o dono da via e por isso faz a 

publicação do decreto de utilidade pública e exerce o papel de expropriante.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Presidente, por que 

nessa obra específica é o DER que é o expropriante e não mais o Dersa como foi em 

outras obras? 

 

O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - Tanto no Rodoanel Norte 

quando no Rodoanel Leste, Sr. Presidente, havia no início daqueles dois 

empreendimentos o entendimento que o Dersa seria a concessionária da via. O Dersa, 

por ser uma empresa, recebia o recurso como um aporte de capital - isso era feito com 

uma subscrição de ações ao estado - e esse recurso transformado em um novo ativo que 

era a propriedade dos imóveis que passaram a ser desapropriados. 
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No final de 2009, a Procuradoria Geral do Estado tinha um entendimento 

diferente de que o Rodoanel era uma propriedade da administração direta do estado e 

não mais do Dersa, então ela teve que baixar dos seus balanços todas as propriedades 

que foram incorporadas em função, tanto do Rodoanel Oeste quanto do Rodoanel Sul. A 

partir do Rodoanel Norte, diante desse novo entendimento da administração do Estado, 

a desapropriação já foi feita no nome do real proprietário, que agora é a administração 

direta, portanto a autarquia DER.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Isso vai valer para 

todas as obras que o Dersa vai executar aqui para a frente que estiver desapropriação. 

 

O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - Exceto na eventualidade 

do Dersa vir a ser concessionária. Se ela for apenas a interveniente executora sim, para 

todos elas, isso vale para os contornos, para a Tamoios. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - No DER pode virar 

precatório as aportações?  

 

O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - Se o senhor me permitir 

continuar a explicação acho que o senhor vai entender adequadamente o processo. Do 

decreto de utilidade pública é feito um levantamento cadastral que gera a identificação - 

se o cadastro se trata de um imóvel cuja a propriedade é considerada regular, que é 

aquela que tem a matrícula apropriada registrada no cartório de imóveis competente, ou 

se aquela é uma ocupação de alguma forma irregular, é um imóvel sem matrícula. Se for 

um caso de imóvel regular, o programa adequado para o atendimento para daquele 

proprietário de imóvel é o programa desapropriação. Se é para um imóvel que não tem a 

propriedade fundiária registrada e matriculada em um cartório competente, ele é 

atendido por um programa de compensação social e reassentamento involuntário do 

Rodoanel. O tratamento vamos falar especificamente sobre cada um. 

Antes de entrar em números, deputado, quando o imóvel é regular e ele vai ser 

atendido pelo programa de desapropriação do Dersa, é feito uma avaliação. Ela é feita a 

valor de mercado, usando técnicas de valor de mercado, e esses valores são oferecidos 

ao proprietário. Se o proprietário tiver toda a documentação do imóvel regular e ele 
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concordar com o valor, pode ser feito um acordo administrativo. Fazendo-se esse 

acordo, o pagamento é à vista, na hora a pessoa recebe.  

Se a pessoa não tiver a documentação do imóvel regular, ou mesmo que tenha a 

documentação regular - porque muitas vezes o imóvel ainda passa por um processo de 

inventário ou de sucessão, algum tipo de dificuldade que não permita a imediata 

identificação inequívoca da propriedade do imóvel. Nessas situações ou nos casos onde 

o imóvel dispõe de toda a regularidade possível, mas não há concordância com relação 

ao preço, então a questão passa a ser judicializada. O processo é aberto com o depósito 

em juízo do valor do laudo do Dersa. Feito esse depósito, o juiz nomeia um perito que 

faz o laudo prévio - essa é uma súmula do Tribunal de Justiça de São Paulo. Faz-se um 

laudo prévio e havendo uma diferença desse laudo em relação ao depósito inicial do 

Dersa em favor do proprietário, a diferença é depositada em juízo, imediatamente. A 

partir do depósito em juízo é que o juiz emite na posse para que o Dersa possa ter acesso 

à área. Só há precatório se houver diferença entre o laudo posterior e o laudo do perito. 

Entre o laudo do período do juízo e o anterior está lá equacionada e garante a ação. 

Depois da emissão na posse, pode-se levantar 80% da parte em controversa.  

Esse é o programa desapropriação. Ele prevê uma desapropriação de cinco 

milhões e quase 800 mil m
2
 ao longo do Rodoanel. Nós temos nos lotes um, dois e três. 

O programa praticamente cumprido, vemos que no lote um falta menos de 2% das 

desapropriações necessárias para serem realizadas. Esses três lotes se localizam na 

cidade de São Paulo e nós percebemos que existe muito trabalho de desapropriação para 

realizar nos lotes localizados na cidade de Guarulhos. Lá nós temos enfrentado uma 

série de problemas. O lote quatro é na divisa entre São Paulo e Guarulhos e tem 10%; o 

lote cinco, 16,3%; o lote seis, 30,8%; ainda para desapropriar dentro do espaço do 

programa desapropriação. 

O estado tem uma estimativa que a desapropriação do Rodoanel, daqueles cinco 

milhões e 800 mil m
2
 custe um bilhão 230 milhões. Há uma estimativa em cima dos 

laudos prévios feito pelos peritos da ordem de dois bilhões e 400 milhões. Vale dizer 

que, se nós observarmos aqui no quadro, as diferenças de valores se localizam 

principalmente nos lotes localizados no município de Guarulhos. O lote quatro tem uma 

diferença de 95%, o lote cinco, que é o único integralmente dentro do município de 

Guarulhos, tem 308% em média de diferença, e o lote seis 93% de diferença. Em São 

Paulo nós observamos que as diferenças são menores. Por conta disso, a procuradoria 

geral do estado, percebendo que havia um certo abuso em casos localizado na cidade de 
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Guarulhos, a procuradoria geral do estado fez uma representação ao Ministério Público 

do Estado de São Paulo, que abriu um inquérito civil e investiga esses laudos da cidade 

de Guarulhos. Esses laudos da cidade de Guarulhos estão sobre investigação do 

Ministério Público Estadual a pedido de uma provocação feita pelo procurador geral do 

estado.  

Já foram desembolsados um bilhão e 600 milhões entre os pagamentos feitos 

administrativa e judicialmente, e há uma estimativa de desembolso, se prevalecer essa 

regra, ou seja, não havendo mudança, de até 802 milhões de reais. 

O programa de reassentamento é diferente. Como essas famílias não tem o título 

de propriedade do imóvel, elas passam pelo cadastro e, além da propriedade em si, é 

avaliada também as condições da família atendida. Esse programa mapeou e removeu 

3.329 famílias e em São Paulo, 784 em Guarulhos, e as opções da família era escolher 

uma indenização proporcional ao valor do investimento que elas fizeram no terreno ou 

uma unidade habitacional padrão CDHU Minha Casa, Minha Vida. 47% das famílias 

removidas optaram pela unidade habitacional, 53% optaram pela indenização. 

A partir daqui, tendo em vista que esse era um tema exclusivo da pauta, e para que 

possamos deixar o tempo suficiente para respostas, eu só queria passar rapidamente 

outros empreendimentos do Dersa. O Dersa nesse momento finaliza o projeto Nova 

Tamoios, que tem no Planalto as obras complementares. O aviário principal já foi 

liberado ao tráfego em janeiro de 2014, e a via dos contornos com previsões de entrega 

em fases para julho de 2016, junho 2017 e 2018. O contorno é uma via que liga uma 

nova rodovia - uma via perimetral de 34 quilômetros - e que desvia o trânsito da SP 55, 

do seu traçado atual, para uma perimetral localizada atrás das regiões centrais de 

Caraguatatuba e São Sebastião.  

O Dersa também finaliza trabalhos no trecho Sul, na Jacu Pêssego, e esse ano 

finalizou a ligação do Aeroporto São José dos Campos com a Rodovia dos Tamoios, um 

convênio que tinha com a prefeitura de São José. Nesse momento conduz o processo de 

elaboração do projeto de engenharia e o licenciamento ambiental do Ferroanel Norte - 

cuja parte desse projeto conta com um convênio de sinergia entre o DNIT, ligado ao 

Ministério dos Transportes, e o governo do estado; e outra parte com repasse de 

recursos da EPL, Empresa de Planejamento e Logística do Governo Federal, que apoia 

esse projeto e que deverá ser respondente técnico responsável pela concessão da via no 

futuro.  
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Nós também estamos trabalhando na organização do empreendimento submerso 

que une Santos e Guarujá, esse ano nós tivemos uma paralisação da licitação de obras 

por uma determinação do Tribunal de Contas do Estado, mas que já devolveu a licitação 

e já nos permitiria a publicação do edital. Porém, o estado aguarda uma resposta da 

Secretaria do Tesouro Nacional para ampliação do pedido de endividamento. O pedido 

é de sete bilhões e, dentro desse valor, há a contratação de um financiamento para as 

obras do túnel de um bilhão e 200 milhões.  

Finalizamos o projeto em parceria com o Daesp para o Aeroporto de Ribeirão 

Preto, o corredor metropolitano da EMTU e também um projeto em que somos 

contratados pela Secretaria de Logística e Transportes para a execução de um projeto de 

engenharia para a entrada de Santos, uma parceria entre a Secretaria de Logística e 

Transportes e a Companhia Docas do Estado de São Paulo, autoridade portuária de 

Santos.  

Na área de transportes delegados, o Dersa executa o serviço de travessias 

litorâneas, cumprido em oito serviços específicos que trabalhamos em Vicente de 

Carvalho, Praça da República e também Ariri e Cananéia com serviço de lancha e nas 

demais com serviços de ferry boat, que está no Dersa desde 1990 e continua sendo 

prestado pela empresa. 

Com isso, cobrimos a pauta em uma rápida apresentação, respeitando o tempo de 

pergunta dos deputados. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Agradeço o Sr. 

Laurence Casagrande. Está inscrito para fazer os seus questionamentos o deputado 

Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Cumprimento toda a diretoria do Dersa, 

o Sr. Presidente e o deputado Zico.  

Sr. Laurence, com relação ao Trecho Norte, nós vemos no questionamento que eu 

fiz ao senhor no mês de maio, se não me falha a memória... Temos aqui um prazo inicial 

de 36 meses, ou seja, três anos, se estendendo agora a 52 meses; e temos o lote com 58 

meses, quase cinco anos, e, com 92% do prazo decorrido, temos 26%, 30%, o melhor 

lote com 50% da execução. O senhor atribui esse atraso nas obras a quê? 
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O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - Deputado, as obras do 

Rodoanel Norte se iniciaram em 16 de março de 2013. Nós temos uma série de fatores 

que geraram impactos e que postergaram o cronograma, conforme apresentado. Alguns 

deles, inclusive, quando o senhor era o superintendente do DNIT, nós tivemos 

oportunidade de discutir. O principal fator que atrasou o cronograma do Rodoanel Norte 

foram as desapropriações. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Com relação à desapropriação, nós 

tivemos, no Trecho Sul - no qual eu estive presente do começo ao final, até a sua 

inauguração, como gestor do governo federal -, a desapropriação pela equipe jurídica do 

Dersa e nós vimos que isso era muito mais funcional do que está sendo feito agora em 

convênio com o DER. Por que trazer o DER para dentro desse processo, se nós 

tínhamos uma viabilidade muito maior quando era só o Dersa? 

 

O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - Só finalizando a primeira 

pergunta que o Sr. Deputado me disse, nós tivemos questões vinculadas às 

desapropriações e acho que esse é o principal fator.  

Nós tivemos algumas condições vinculadas também a algumas premissas de 

projeto que precisaram ser revistas dentro desse processo. Vale dizer que o Rodoanel 

Norte é a primeira obra de grande porte que temos na região, na Serra da Cantareira, e 

com uma formação geológica muito distinta da Serra do Mar, sem um conhecimento da 

engenharia nacional instituído sobre isso.  

Nós tivemos nesse período também efeitos relativos a problemas com alguns dos 

nossos contratados, que geraram, em algum nível, impacto sobre o andamento da obra. 

No início desse ano, tivemos um problema muito sério no lote um. A retomada das 

férias coletivas só foi feita depois do carnaval; nós tivemos um problema de 

mobilização sério.  

Nos lotes dois e três tivemos greves de funcionários. Nos lotes cinco e seis, 

principalmente no seis, tivemos um problema de fraude de licitação, um problema 

criminal que, como eu disse ao senhor, vem sendo enfrentado, inclusive com denúncia e 

agora com inquérito civil do Ministério Público. 

A mudança da posição do estado na questão da desapropriação é muito simples. 

Até o Rodoanel Sul, no início dele, se entendia que a pista que seria construída seria um 
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patrimônio do Dersa e assim ela vinha sendo contabilizada. Por isso, a companhia 

recebia esse recurso mediante aporte de capital e incluía isso no seu patrimônio.  

Em 2009, antes de eu chegar no Dersa, o estado entendeu que esse entendimento 

não era adequado para o Rodoanel, uma vez que o Rodoanel não seria operado pelo 

Dersa. Uma vez que o Dersa deixa o papel de concessionária da via e passa a ser apenas 

a interveniente executora, não pode mais cumprir o papel de expropriante, porque se 

expropriasse, por ser uma companhia de capital misto, ela não teria a imunidade 

tributária que tem o DER. Então, ao desapropriar, ela faria a transmissão de todo esse 

patrimônio com incidência de TBI e depois teria uma nova tributação ao ter que passar 

esse patrimônio ao seu real proprietário, que é o estado. Dado o entendimento que o 

estado teve, ficou impossível para o Dersa atuar como expropriante nesse 

empreendimento e isso observamos no Rodoanel Norte, na Tamoios Planalto e estamos 

observando na Tamoios Contorno. 

Nós temos uma questão específica do Rodoanel Norte, onde o problema da 

desapropriação é muito sensível na cidade de Guarulhos. Lá, temos a atuação de uma 

quadrilha, por isso a menção e solicitação de intervenção do Ministério Público no caso 

que vem investigando o fato. Não bastassem os laudos que transformam áreas de nove 

milhões em 135 milhões, coisas que não se justificam - não existe uma área que 

justifique uma desapropriação desse tamanho, principalmente áreas de característica 

rural -, nós tivemos também várias autorizações de saque de 80% do valor total 

depositado e não do incontroverso, contrariando determinações legais que foram 

revertidas depois, em segunda instância, e os proprietários desapareceram na sequência.  

Nós temos um problema que é um caso criminal, por isso a dificuldade. Se 

observarmos o que foi feito na Rodovia dos Tamoios, onde se usou o mesmo esquema 

de desapropriação, nós não tivemos atraso. A Rodovia dos Tamoios era um projeto para 

liberação ao tráfego em 20 meses e nós tivemos oito dias além dos 20 meses previstos 

para entrega: ele deveria ter sido entregue no dia 16 de janeiro e infelizmente nós 

atrasamos e entregamos isso no dia 24 de janeiro de 2014. Lá nós não tivemos 

problemas, assim como não estamos enfrentando esse tipo de problema em 

Caraguatatuba e São Sebastião.  

No caso do Rodoanel, eu reputo o problema de desapropriação que estamos 

enfrentando muito mais a uma articulação de característica duvidosa, beirando a 

irregularidade ou dentro da irregularidade ilícita, ou seja, criminosa; por isso os 

problemas enfrentados nesse empreendimento e não necessariamente os problemas 
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enfrentados com relação ao modelo utilizado. Concordo com o senhor que, de fato, na 

desapropriação do Rodoanel Sul, a desapropriação não foi um problema como tem sido 

no Norte. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - De acordo com o que o senhor acabou 

de me apresentar e com as informações obtidas, além de meu conhecimento de quando 

estive à frente do Trecho Sul, aproximadamente o que foi apresentado em gráfico, eu 

calculo em torno de 80%, 85% até o momento desapropriado, com o valor pago de um 

bilhão, 650 milhões para uma área, cinco milhões e 800 mil de metro quadrado.  

No Trecho Sul, Sr. Presidente, nós tínhamos o dobro - 11,4 aproximadamente -, 

com o total pago de um bilhão e quatro milhões. Nós vemos uma discrepância muito 

grande na atuação do Dersa no momento, e qual o questionamento que o Dersa está 

fazendo disso? Que temos o metro quadrado do Trecho Sul em torno de 90 reais, sendo 

que temos hoje o Dersa executando no Trecho Norte em torno de 420 reais o metro 

quadrado, quase cinco vezes mais. O que o senhor tem a dizer? 

 

O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - Deputado, a grande 

maioria, mais de 90%, das desapropriações do Trecho Norte são judiciais, não são 

administrativas. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - E por que o Dersa já fez o pagamento de 

quase 60, 70% e estão previstos dois bilhões e 500 milhões de um valor inicial, de meu 

conhecimento quando estava no DNIT, de 645 milhões? 

 

O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - O que o Dersa fez foram 

depósitos em juízo. O Dersa depositou exatamente aquilo que foi demandado pela 

justiça. Se você não deposita não tem emissão da posse. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Não foi falta de planejamento? 

 

O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - Discordo completamente. 

O que o Dersa fez foi cumprir a determinação judicial; se não for depositada em juízo, 

não há liberação da terra, não há liberação do espaço. Você cumpre a determinação e o 

estado vem brigando judicialmente para tentar reaver esses valores. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - E por que não foi tentado 

amigavelmente, como foi feito no Trecho Sul, em que com um ano e meio praticamente 

foram zeradas todas as desapropriações? Agora vocês já estão com obra de março de 

2013. Nós já estamos quase em março de 2016, três anos, com 80% e um valor cinco 

vezes maior do que aquele estipulado. 

 

 

O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - O valor estipulado, 

inicialmente, levava em consideração uma avaliação superficial. Eu pegaria como base 

um bilhão e 200 milhões, que é o valor feito nas plantas de valores que balizaram os 

decretos de utilidade pública, aquele que está naquela tabela.  

Se observarmos a tabela, podemos ver que o estado hoje trabalha com o valor 

base de um bilhão e 200 milhões, esse é o valor base, e o que o estado está brigando 

para fechar os pagamentos. O estado já realizou um e 600 por conta de depósitos 

judiciais e esses valores estão depositados.  

O estado briga para poder trazê-los ao patamar da estipulação da planta de valor. 

Essas plantas de valores foram feitas nos planejamentos iniciais. É preciso lembrar que, 

quando negociados os convênios com o DNIT, trabalhávamos em cima de valores 

estimados em 2010 e temos desapropriações que estão acontecendo em 2015. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - O valor que lhe passei do Trecho Sul é 

atualizado. 

 

O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - Do Trecho Sul, sim. O 

senhor falou do valor inicialmente previsto do Rodoanel Norte e esse, não, esse era o 

valor de 2010. O do Trecho Sul está certo. Nós temos aqui a briga do estado em fazê-la.  

Infelizmente, o número de desapropriações feitas amigavelmente, ou 

administrativamente, foi muito baixo tendo em vista, em primeiro lugar, a dificuldade 

de se ter documentação regular. É muito difícil ter documentação regular na região norte 

de São Paulo e Guarulhos. Estamos encontrando muita dificuldade de conseguir 

cadastros que sejam aptos a desapropriações administrativas. Mesmo assim, nos casos 

onde houve documentação regular, houve muita discordância de valor, o que culminou 

na disputa judicial. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Com relação ao prazo, ao cronograma 

físico, ele vai ser aditado, o senhor já disse aqui. A obra estava estipulada em três anos e 

vai para aproximadamente cinco anos. E a questão financeira disso? Será ultrapassada a 

Lei 8.666, que é até 25% o valor de reajuste? 

 

 

 

O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - Nós não entendemos a 

necessidade. As divergências de projeto e de execução que temos observado até agora 

colocam as necessidades de quantidade em percentuais menores. Nesse ponto, se o 

senhor me permite, eu gostaria de pedir ao Pedro Silva, nosso diretor de engenharia, que 

lhe desse mais detalhes para que o senhor esteja devidamente esclarecido. 

 

O SR. PEDRO SILVA - Boa tarde a todos, boa tarde Sr. Presidente da Mesa, Srs. 

Deputados. Hoje, com praticamente 40% da obra executada e 95% do projeto executivo 

já também delineado, estamos com todos os números em todos os lotes, em termos de 

fechamento de obra, dentro dos limites legais, ficando alguns números bem aquém dos 

25 por cento. Nós devemos chegar por volta de junho com todos esses projetos fechados 

e então teremos o número real para fechamento da obra nos seus respectivos aditivos 

contratuais. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Agradeço a sua explicação, engenheiro 

Pedro, que muito fez no Trecho Sul, quando eu estava à frente, o seu trabalho, a sua 

desenvoltura junto ao Dersa. Para finalizar, Sr. Presidente, eu quero que se registre que 

nós chegamos a um valor do Trecho Sul em torno de R$ 90,00 o metro quadrado e 420, 

aproximadamente, o Trecho Norte. 

Acho muito descabível. Independentemente de dizer que é ação judicial, isso é 

depositado em juízo, porque o Trecho Sul também teve depósito em juízo, a maioria foi 

amigável, coisa que não aconteceu agora no Trecho Norte. Na minha concepção, teria 

que ter tentado viabilizar a maior forma possível com relação a se fazer amigável, não 

judicial como vem sendo feito.  

Com relação ao Governo do Estado, nós estamos vivendo um momento de crise 

muito grande em todos os setores, principalmente no setor da Saúde do governo do 
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estado de São Paulo, deixando a desejar muitos hospitais, muitas Santas Casas. E nós 

vemos um valor deste, uma obra que era para se fazer em três anos e vai se fazer em 

cinco anos. A perda disso para o erário é muito grande, para o Governo do Estado de 

São Paulo. Para mim, teria que ter um planejamento maior para se chegar em uma 

economia maior para o Governo do Estado de São Paulo. Fique à vontade. 

 

 

 

O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - Sr. Deputado, com 

relação à questão da terra, como eu disse para o senhor, o valor de referência do estado, 

um bilhão e 230 milhões, essa é a posição que o estado briga para que seja mantida e 

fechada. Nos casos onde houve determinação judicial para depósito em juízo, isso não 

significa que o estado não está disposto a reaver a diferença entre esses valores. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Esse valor já foi disponibilizado? Um 

bilhão e 648 milhões? 

 

O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - Já foi. Contas depositadas 

em juízo. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Do estado para a Justiça. Não que foram 

pagos um bilhão e 600 milhões. Isso está sendo discutido ainda.  

 

O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - Isso está sendo discutido 

judicialmente. Por isso que o estado não utiliza recurso federal para isso, justamente por 

isso.  

Com relação à questão do planejamento, se o Pedro depois quiser complementar 

fique à vontade, até porque é o gestor do empreendimento, mas o que o Dersa envida os 

seus melhores esforços no sentido de prover a ação de um planejamento adequado, de 

forma a se buscar a eficiência e se dar conta dos contratempos e das dificuldades de 

execução que encontramos ao longo do caminho? 

O Rodoanel Norte, só lembrando, era para ser o primeiro trecho do Rodoanel, em 

frente ao tamanho de dificuldades que foram encontradas à época. Isso nos anos 90. Ele 
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ficou por último. Não há menor dúvida de que este é o trecho mais complexo do 

Rodoanel de São Paulo. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Só isso, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Agradeço ao 

deputado Ricardo Madalena. Está inscrito o deputado José Zico Prado. 

 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Primeiramente, cumprimento Laurence e 

Pedro, e em nome de vocês dois cumprimento todos os funcionários do Dersa. Quero 

registrar que Laurence e Pedro foram os dois com quem mais tivemos contato nessa 

questão do Rodoanel Trecho Norte.  

Primeiro, o Dr. Pedro salvou um bairro e esteve lá pessoalmente, porque o Jardim 

Corisco praticamente ia sumir do mapa. Eu quero agradecer muito essa compreensão de 

vocês. Também sei que sou intransigente muitas vezes, brigo bastante, encho as 

paciências, mas acho que valeu a pena, principalmente porque ainda existem lá pessoas 

que estão em bolsa aluguel. Estão sendo oferecidos para as famílias uns apartamentos 

no Sacomã. Eles já estiveram lá, ligaram-me dizendo que não estão nenhum pouco 

confiantes de morar naquele lugar, haja vista que aquilo que era o Corisco onde eles 

moravam. Queremos chegar até lá e resolver definitivamente a situação daquelas 

famílias. 

Existem dois outros problemas. No Jardim Damasceno foi modificado um trecho, 

teve a desapropriação. O Rodoanel passa um pouco distante e ali tinha os agricultores 

com criação e engorda de porcos. Naquele trecho, houve toda aquela movimentação e o 

Rodoanel não vai mais usar aquilo, eles estão abandonados.  

Eles estão praticamente abandonados. Eles não sabem o que será feito com aquela 

área, não tem mais luz, não tem uma série de infraestrutura que eles tinham. Não sei se 

vocês têm conhecimento, mas que nós pudéssemos encontrar uma solução para aquelas 

famílias que vivem daquele pedaço de terra. 

A outra questão, além de agradecer a toda a equipe do Dersa, na Vila Ana Rosa 

tem uma senhora, dona Valdelice que está no meio dos escombros porque não fechou 

um acordo. Mas ela está tentando procurar o Dersa para fechar acordo porque não está 

suportando ficar naquela situação. Ela me pediu para fazer essa intervenção. Eu ia 
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marcar, mas sabia através da comissão que o senhor passaria aqui e queria pedir que 

entrássemos em contato para ver se tiramos a mulher do meio daqueles escombros do 

Dersa.  

No mais, agradeço e muito, por todos aqueles embates que tivemos. Eu, talvez, 

tenha sido algumas vezes indelicado, mas é assim que eu me comporto. Peço desculpa, 

mas também dizer que ainda vou continuar enchendo o saco bastante lá. 

 

 

 

O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - O Sr. Deputado Zico 

Prado tem sido um grande parceiro do Rodoanel, desde antes do início da obra. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Desde dezembro de 2010. 

 

O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - Desde as audiências 

públicas. Tem sido uma presença constante e tem sido um grande contribuidor. Do 

ponto de vista do Sr. Deputado nós conseguimos fazer ajustes importantes dentro do 

projeto de forma a minimizar o impacto social, e da mesma forma agradeço o deputado 

pela atuação apaixonada que tem feito, que soube lutar sempre como bom combatente, o 

jogo sempre foi limpo. Queria também dizer ao deputado José Prado que sentimos 

saudades no começo desse ano, eu fiquei muito feliz quando soube do seu retorno. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Sentiu o amor aqui, 

não é, Madalena? Tucano aqui está totalmente exaurido desse processo. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Mas também só tem V. Exa. de tucano, para 

prestigiar o Pedro e Laurence, devia ter mais tucanos aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Queria registrar a 

presença do Hermes aqui também, acho que ele é tucano ainda, não sei se o Aluízio 

deixou ele lá, mas acho que é tucano ainda. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu não estou me referindo à equipe do 

Dersa, estou me referindo à bancada tucana aqui na casa. 
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O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - Agradeço às palavras 

elogiosas e estamos abertos. Sobre a questão do Damasceno, eu não tenho aqui maiores 

detalhes para dar, não sei o Pedro, mas será um prazer, quando V. Exa. quiser; nós 

sempre tivemos boas conversas e chegamos a boas soluções, por favor, fico à 

disposição. Quando você quiser marcar, nós conversamos sobre o Jardim Damasceno e 

sobre a Dona Valdenice. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Deputado Zico, eu 

vou fazer coro com você. Não acompanhei tão diretamente o Leste, a não ser no trecho 

de Mauá, mas no Sul pode ter certeza que eu não posso reclamar, porque a equipe do 

Dersa sempre atendeu com muita prontidão e respeito. Eu questionei, inclusive, a 

questão do DER porque a experiência com o Dersa em desapropriação e o impacto foi 

muito grande. O senhor não estava na época na empresa, e nós quase que extinguimos 

bairros inteiros em São Bernardo, e o trauma foi pequeno mediante ao tamanho - porque 

realmente faziam isso com muita sensibilidade humana, social, preços justos e corretos, 

que permitiu que as pessoas pudessem comprar outro imóvel, tiveram um 

reassentamento digno. O Pedro estava lá na época, nem era diretor de engenharia ainda, 

eu sei que ele andava pelas obras, nos atendia sempre com muito respeito. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Pedro tem a chapinha de patrimônio do 

Dersa. 

 

O SR. NÃO IDENTIFICADO - O Pedro é o nosso decano, deputado. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra, 

deputado Ricardo. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Quero tecer um elogio. A bancada do 

PT na época me procurou, o deputado Zico lembra disso. 
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O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu fui lá. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Isso, acho que você quem fez o primeiro 

contato. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mais elogio para 

petista. 

 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Elogiar a diretoria do Dersa, porque de 

prontidão eles atenderam, realmente havia famílias lá que iam ser praticamente 

abandonadas. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Ficariam todas isoladas. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Exatamente. Através de uma demanda 

do Dersa, nós fizemos várias reuniões e foram atendidos, nessa época. 

 

O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - O Sr. Deputado Madalena 

nessa época foi um grande parceiro. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu só não sabia que ele ia tirar os meus 

votinhos, que me deixou de primeiro suplente. Só para encerrar, Sr. Presidente. 

Primeiro, para te cumprimentar pela condução dos trabalhos. Desde que eu assumi aqui, 

o deputado Orlando foi muito categórico, muito firme e eu sei da sua luta no Trecho Sul 

- ali não foi pouca coisa - V. Exa. chegou a colocar o seu mandato à disposição. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Esse foi do Leste. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - É, do Leste, exatamente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Para minha tristeza 

eles não entregaram a obra no prazo e para a tristeza deles eu fui reeleito. 
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O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu queria dizer que a dificuldade no primeiro 

trecho do Rodoanel, deputado Madalena, foi muito complicada. Porque a falta, talvez de 

experiência, não sei o que tinha na época, era muito difícil conversar e dialogar. Com 

esse último trecho, acho que o aprendizado de nós todos, tanto do Dersa como da 

Assembleia, enriqueceu muito o processo - porque no primeiro trecho de Osasco já foi 

com muita dificuldade. Mas como eu estou aqui há muito tempo, digo que foi difícil, 

mas aprendemos muito. Acho que vale a pena passar essa experiência para frente. 

Acompanhei um pouco a Rodovia em São José dos Campos, naquele trecho mais 

embaixo, na Rio-Santos, mas também foi solucionado todos os problemas. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Agradeço, deputado 

Zico, não só a sua participação, mas seus comentários em relação a minha conduta 

como presidente da Comissão de Transportes.  

Aproveitando a presença do doutor Laurence, porque é um assunto de interesse 

direto, quando terminaram as obras do Trecho Sul tinham algumas pendências com a 

Prefeitura de São Bernardo, inclusive já tinha um pré-contrato de compensações por 

impacto. Eu não vi nenhuma obra e a última informação é de que o prefeito não 

reconheceu um pré-acordo que tinha do passado. Se evoluiu, parou; teve alguma 

tratativa nova com a prefeitura? Por que eram quase 80 milhões que o Dersa faria de 

obras compensatórias. Acabou se perdendo, passou o mandato do Geraldo e, 

infelizmente, eu sei que não por culpa - a época da Dersa -, mas a Prefeitura não quis. 

Em que situação se encontra isso hoje? 

 

O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - Só faço um 

esclarecimento. À época do Trecho Sul, havia uma dúvida legal a respeito de quem 

atribuía a compensação ambiental, porque a Constituição diz que esse assunto seria 

esclarecido por uma lei complementar. Infelizmente essa lei complementar só foi ditada 

em 2011. O Trecho Sul, licenciamento, teve início em 2004 e a obra começou em 2007, 

e ao longo desse processo foi preciso compor com as prefeituras de todos os municípios 

atingidos a forma de compensação, porque havia uma dúvida se a compensação era 

atribuída pela união, pelo estado ou pelos municípios. Foram feitos vários conjuntos de 

convênios com os municípios onde os municípios e o Dersa tinham obrigações 

complementares para implantação de obras que foram denominadas compensatórias, 
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mas elas não são, ou seja, não estamos falando de plantio, de recomposição natural 

apenas, havia ali também algumas outras intervenções.  

No caso específico de São Bernardo do Campo, no rol de intervenções havia a 

implantação de alguns parques, algumas unidades de conservação como o Parque do 

Riacho Grande, havia a implantação de um parque chamado Parque Billings que era 

uma compensação ambiental específica para um aterro feito no Jardim Nova Canã, 

sobre a represa Billings, e havia também algumas intervenções em viários municipais. 

O Dersa encaminhou um projeto do Parque Billings que foi elaborado em 2010. A 

prefeitura de São Bernardo se manifestou contrária a implantação do Parque. Como o 

parque era uma compensação ambiental específica, uma vez que a manifestação é 

vinculante da prefeitura, ela se manifestando contrária, ela é dispensável, ou seja, não 

pode ser feita mais. Com relação à questão dos viários, havia necessidade de repasse de 

projetos dos municípios, que houve um grande atraso. Assim como também 

enfrentamos uma dificuldade para ir, até hoje não conseguimos passar a municipalidade 

do Parque do Riacho Grande, o que vem nos gerando gastos mensais de vigilância no 

local para impedir a retomada da área, uma vez que ela foi inclusive desapropriada.  

Nós aguardamos. Tivemos algumas tentativas de conversa com o prefeito Luis 

Marinho, ele tem uma posição muito específica sobre a questão do Parque Billings, ele 

acha que o Parque deveria ser convertido em outras obras. Esse não é o entendimento 

daquilo que está escrito no acordo. Diante desse impasse pouco prosperou o andamento 

em São Bernardo do Campo com relação a essas compensações. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas o Dersa não 

nega que tem essa pendência. 

 

O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - Existe uma pendência. Eu 

entendo que existe pendência de ambas as partes. O que o Dersa não concorda é que o 

Parque Billings era uma compensação para um dano específico e precisaria ser feito em 

um local específico, uma vez que a prefeitura não tem a intenção de que aquela 

intervenção seja feita, então aquela intervenção é tirada do rol, as demais permanecem. 

O prefeito tem um entendimento dizendo que deveria se utilizar esse valor em outras 

atividades, e esse impasse impediu o prosseguimento do processo, mas ainda existe 

tratativas em aberto. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Isso não tem prazo, 

não prescreve. 

 

O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - Não tem prazo, os 

convênios têm objeto definido.  

 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Isso deixa claro que 

se tiver um outro chefe de executivo que queira manter esse convênio, ele pode ser 

cumprido a qualquer momento. 

 

O SR. LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO - Ele pode ser, mas é 

preciso que ele seja repactuado, uma vez que para alguns elementos do convênio já 

avançaram nos gastos além daquilo que estava previsto, em especial a vigilância dos 

parques, que se abandonarmos essas áreas serão todas invadidas e todo o investimento 

feito será perdido, precisaria recompor e repactuar isso. Nós conseguimos repactuar na 

cidade de Mauá. Na cidade de Imbú, esses convênios seguem, mas nós tivemos um 

impasse em São Bernardo do Campo.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Senhor Presidente 

Laurence Casagrande Lourenço, ao Sr. Nilson Baroni, o Sr. Pedro Silva, o Sr. Benjamin 

Venâncio, o Sr. Paulo Marinho Lopes, quero agradecer a presença de todos os senhores. 

Os senhores deputados que tinham dúvidas tiveram a oportunidade de esclarecer. E 

desejo uma boa gestão, que continuem trabalhando firme e forte pelo avanço, pelo 

crescimento de São Paulo. O Dersa é uma empresa estratégica do governo do estado e 

todos nós, especialmente aqui da Comissão, tivemos uma preocupação grande com a 

conclusão do Trecho Norte, com o túnel de Santos, responsabilidades que estarão no 

comando de todos os senhores. Quero agradecer os deputados da nossa Comissão. É 

possível que não tenhamos mais reuniões este ano, se votarmos o orçamento dessa 

semana. Então, a todos os funcionários da Comissão, da secretária, um ótimo natal, um 

grande ano. E a todos vocês do Dersa também transmito o desejo de boas festas a todos 

os senhores. Muito obrigado. 
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* * * 

 

 

 

 

 


