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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

28.06.2017 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Havendo número 

regimental, declaro aberta a 6ª Reunião Ordinária da Comissão de Transportes e 

Comunicações da 3ª Sessão Legislativa do 2º Biênio da 18ª Legislatura. Registro com 

muito prazer as presenças dos nobres deputados; Aldo Demarchi, Roberto Morais, 

Edmir Chedid, Edson Giriboni, Enio Tatto e Zico Prado. Solicito ao secretário a leitura 

da Ata da reunião anterior.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Pela ordem, deputado 

Zico Prado. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Para pedir a dispensa da leitura da Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - É regimental o pedido de 

Vossa Excelência. Está dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. A presente 

reunião, Srs. Deputados, senhores e senhoras, foi convocada com a finalidade de debater 

a situação do serviço de travessia por balsa, que serve a Ilha do Bororé, com os 

seguintes convidados. Temos aqui o Sr. Luiz Carlos Ciocchi, presidente da EMAE - 

Empresa Metropolitana de Águas e Energia; Sr. Jean Cesare Negri, diretor de geração 

da EMAE; e o Sr. Pedro Brito, gerente do Departamento Jurídico da EMAE. 

De antemão, quero agradecer a presença dos senhores, que gentilmente acataram o 

convite dessa Comissão para que viessem prestar esclarecimentos. Passo a palavra a 

V.Sa. e ao Sr. Jean, para que em 30 minutos possam fazer suas exposições necessárias.  

 

O SR. LUIZ CARLOS CIOCCHI - Muito obrigado, Presidente. Gostaria de 

agradecer aos Srs. Deputados presentes, aos convidados e a população de Bororé que 

está aqui presente. Nosso objetivo, como nunca nos furtamos, é prestar esses 

esclarecimentos e as informações necessárias à toda comunidade. Nós temos uma 
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apresentação rápida, e acho que consigamos nos ater aos 30 minutos. Só tomaremos a 

liberdade de, para um melhor atendimento de todos os deputados e alguns outros 

assistentes dessa reunião, falar também das outras travessias que fazemos; a Travessia 

de Taquacetuba e João Basso. Nossa apresentação vai mostrar um pouco rapidamente, 

em poucas palavras, de quem é a EMAE, por que realizamos essa travessia, o que já 

fazemos e quais são as condições em que nós operamos essa travessia. 

Passo a palavra ao nosso diretor técnico Jean Negri, que vai fazer a apresentação. 

Eventualmente faço alguma intervenção complementando essas informações. Muito 

obrigado. 

 

O SR. JEAN CESARE NEGRI - Bom dia a todos, vamos à apresentação. Como 

já falou, sou diretor técnico da EMAE e fundamentalmente vamos apresentar os dados 

operacionais e técnicos das travessias, e vamos discuti-los.  

A EMAE é a Empresa Metropolitana de Águas e Energia, uma Sociedade 

Anônima de capital aberto controlada pelo Estado, que tem a maioria das ações da 

empresa. Ela é oriunda de um processo de cisão da Eletropaulo, da qual veio em 

sucessão à Light, realizada em 97 quando houve abertura do setor. Na época a 

Eletropaulo era uma empresa verticalizada e tinha várias atividades de geração, 

distribuição e transmissão. A parte de geração ficou na Empresa Metropolitana de 

Águas e Energia - EMAE. Hoje ela é concessionada em serviço público federal de 

geração, esse é nosso business e trabalho. Se não tivéssemos essa concessão, não 

haveria a EMAE, que hoje trabalha em função do contrato de concessão que tem com o 

poder federal, e é responsável pelo sistema produtor do Pinheiros, Billings e Henry 

Borden, as respectivas usinas implantadas nesses copos d’água.  

A EMAE mantém o transporte de balsas, vamos ver aqui a sequência da evolução 

desse transporte, nas travessias de três braços da Billings - o Bororé, o Taquacetuba e o 

João Basso, todos dentro da Billings. Ali é uma figura do Google, que mostra a 

localização de cada uma dessas travessias. Temos a usina de Pedreira, onde começa e 

termina o Pinheiros - nunca sabemos, depende de para onde ele vai. Mas essa usina é lá 

na ponta. A primeira travessia é na Península do Bororé, a segunda no Taquacetuba e a 

terceira em São Bernardo, a de João Basso. Todas elas variam numa distância de 600 a 

900 metros de travessia aquática. Vamos em frente. 

Essa atividade vem de longa data, tem praticamente cem anos e vem das antigas 

atividades da Light, que surgiram devido ao enchimento do reservatório. Não existia o 
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reservatório da Billings, que foi formada para fazer a geração em Henry Borden, na 

usina externa, e aí com esse enchimento houve o impedimento e foi colocado esse 

serviço de balsa nessa época, em 1930. Na época tínhamos um serviço de balsa de 

madeira, ali tem uma foto de 1937 - era uma balsa para atender comunidades muito 

pontuais que haviam ali. Isso evoluiu. Temos a próxima etapa em 67, já com uma balsa 

metálica. Aí já começou o rigor de certificação, normatização para essa travessia com a 

questão de segurança, meio ambiente e essa coisa toda. 

Em 70 tínhamos outra balsa, e isso foi evoluindo até pela demanda, que foi 

crescendo. Tivemos que adaptar a questão operacional de segurança de transporte para 

essa evolução. Finalmente em 78 a travessia de João Basso, vemos até como era bem 

disperso o transporte. Havia um punhado de pessoas, alguns carros, e o Brasil na época 

não tinha tantos veículos como tem hoje. Hoje temos uma frota de seis milhões só na 

capital. A opção por balsas na época foi definida pela baixa densidade, essa definição 

veio de 1937 quando houve o enchimento do reservatório. Foi definido pela baixa 

densidade fluvial, e sobretudo pela natureza da região. 

Até hoje a região é incompatível com a situação urbana, é uma região de proteção 

ambiental. Hoje tem áreas de mananciais ali. Realmente, qualquer via ou obra estrutural 

ali pode afetar fundamentalmente essa questão ambiental. Em 88 já temos a balsa maior, 

uma demanda maior também - em 2004 tivemos o movimento na travessia de João 

Basso, e depois vamos ver os números, até para calibrar bem onde estão as maiores 

demandas. Vamos para o próximo. 

Em 98, quando foi criado a EMAE, ela procurou melhorar essa condição das 

travessias. Fez uma ampliação da capacidade de veículos e pedestres, essa é uma 

ampliação que se demonstra historicamente e vem sendo ampliado. Trabalhou nessa 

questão de segurança e sinalização, até por conta dos atendimentos e normas da 

Marinha. Estamos sujeitos à toda normalização da Marinha, que de vez em quando vai 

lá e faz inspeções e pede ajustamentos. Isso é frequente. Faz ultrassonografia de casco, 

verifica se as boias estão no lugar, se há salva-vidas nas embarcações, tudo isso. São 

reformas e inspeções periódicas. Periodicamente é necessário tirar uma balsa e fazer a 

docagem, por ordem da Marinha.  

Por isso temos uma balsa sempre a mais mantida em reforma. A equipe treinada e 

certificada também é uma questão da Marinha, não dá para ter quebra-galho aqui, é um 

transporte oficial e regulado, não clandestino. Toda a equipe tem que ser treinada e 

certificada para fazer esse serviço. É uma operação ininterrupta; diferentemente do 
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transporte local, é uma operação que opera 24 horas, sete dias por semana. Ela é 

gratuita, inclusive para veículos leves e pesados que têm atividade comercial. Então 

qualquer veículo hoje que sobe na balsa, é transportado e faz a travessia de forma 

absolutamente gratuita. Essa é a situação de hoje. Temos a travessia de Taquacetuba, a 

de João Basso e a do Bororé - todas penínsulas.  

Aí temos o histórico do transporte, e podemos ver as demandas. Vamos pular para 

2016. Vemos que a maior demanda é na de Bororé, com 460 mil veículos e 375 mil 

pedestres. É uma coisa que até espantou, porque o número de veículos é praticamente o 

de pedestres. Taquacetuba é a de menor demanda, inclusive não temos grandes 

reclamações e demandas da população, é uma travessia que se mantém muito atrelada 

ao passado em seu desenvolvimento ambiental e sustentável. Não teve ocupações 

maiores lá. E a de João Basso é a que extrapola, com o dobro de veículos e sete vezes 

mais pedestres, por isso tem uma balsa maior.  

 

O SR. LUIZ CARLOS CIOCCHI - Só esclarecendo em que municípios estão 

essas travessias; Bororé é de São Paulo, Taquacetuba é intermunicipal de São Paulo-São 

Bernardo do Campo e João Basso é em São Bernardo do Campo. 

 

O SR. JEAN CESARE NEGRI - Então é isso, a demanda de João Basso é a 

maior de todas. Vamos ver agora em seguida as balsas. Uma coisa importante que às 

vezes muita gente que não é técnico não dá bola é o índice de disponibilidade, é o que 

mantém essa balsa em operação. Ele supera os 99%. Dificilmente hoje você tem um 

equipamento de engenharia que mantém uma disponibilidade dessa ordem. Em geral 

você tem dois, 3% de disponibilidade para fazer as manutenções. Isso é a 

disponibilização dessa balsa para travessia.  

Aí temos as ações continuas de melhorias. A EMAE atende as normas e 

especificações estabelecidas, como já foi falado. Temos esse cumprimento das regras de 

operação e um balizamento orientativo por cabos. Eu sou engenheiro naval formado na 

Escola Politécnica, meu primeiro trabalho foi na Hidrovia Tietê-Paraná, em 76. Vim 

para a EMAE há um ano e pouco e estranhei esse negócio de cabo, por que estamos 

usando isso no Tietê-Paraná, não (ininteligível) e empurradores? Por uma questão 

óbvia, ali tem muito evento de neblina. Se eu não tiver cabo, essa balsa não atraca do 

outro lado.  
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Então o cabo dá essa forma de segurança que nem todos percebem, porque ele é o 

guia, e por outro lado também limita a expansão de você colocar uma balsa. Para 

colocar uma segunda balsa, tem que colocar um segundo sistema de travessia paralelo. 

O mesmo cabo não dá para transitar duas balsas, é igual uma linha de trem. As boias são 

colocadas exatamente para sinalizar esses cabos, para que não haja qualquer tipo de 

acidente de embarcações que eventualmente cruzem a represa. 

Aqui está a frota que operamos. São quatro embarcações - três em serviço e uma 

em reserva, aquela que sempre tenho que manter na reserva por obrigação regulamentar 

da Marinha. A balsa quatro que estava em João Basso tinha uma capacidade de 21 para 

238, e hoje está alocada para reserva. Temos na travessia de Taquacetuba uma balsa 

para 11 veículos e 178 passageiros, a mesma para Bororé. A balsa metálica três foi 

recentemente reformada e dobrou a capacidade, que era de 11 para 22. Era 178 e passou 

para 304 passageiros. Essa ampliação foi feita recentemente e abril entrou em João 

Basso, despendendo cerca de R$ 1,1 milhões para fazer essa adaptação. Essa balsa três, 

daqui aproximadamente um ano, vai para Bororé. A 22304.  

A balsa quatro vai virar uma balsa maior, de 44 para 400 veículos, para atender 

exatamente aquela demanda do dobro de veículos, e sete vezes os passageiros de 

Bororé. Essa balda, essa é a condição futura após a docagem, a partir do primeiro 

semestre do ano que vem. Provavelmente mais para o fim do primeiro semestre, e não 

no começo. Tiramos a balsa de Bororé, e ela vai para docagem. Aí entra a balsa três que 

estava em João Basso, de 22 por 304. Essa ampliação da balsa quatro que está em curso, 

em desenvolvimento, vai ampliar e dobrar o número de veículos para 40, e de 240 para 

400 passageiros.  

Chegamos à conclusão. Só para consolidar o que foi falado, a EMAE então 

herdou esse sistema de transportes por balsa nas travessias da Billings. Nas atuais 

condições a EMAE como concessionária de geração não tem competência técnica e nem 

provimento legal regulatório, acho que é importante frisar, para suportar o serviço de 

transporte por balsa. Ela é uma concessionária de geração de energia elétrica com 

contrato de concessão assinado com a União. E a União, em até recentes concessões, e 

isso está mudando, tem até separado essas atividades - vimos isso em Três Irmãos, Jupiá 

e Ilha Solteira quando foram feitos os novos contratos de concessão. 

Além disso ela não aufere receita proveniente do setor e nem do próprio serviço. 

Como foi frisado, o serviço é gratuito. Hoje ela tem uma despesa anual de R$ 10 

milhões, incluindo investimento e serviço de operação continuo. Apesar dessas 
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restrições de todas as demandas existentes, para melhorar o atendimento e não aumentar 

os problemas sociais e ambientais, a EMAE procura oferecer os serviços de travessia 

observando as melhores práticas de segurança operacional, com a questão da Marinha e 

essa coisa toda. E atendendo até muitas reivindicações da própria demanda dos usuários 

- quando entra um ônibus, não entra carro; quando entra ambulância, tem prioridade. 

Uma série de ações que são feitas ali para facilitar o fluxo. 

O atual volume de pedestres e veículos nas travessias caracteriza um completo 

serviço de público, isso é uma coisa importante. O ônibus que chega não está vinculado 

a balsa, porque são empresas diferentes e não se conversam. O ônibus chega e tem os 

passageiros, vão para a balsa, pegam o ônibus do outro lado - isso em João Basso. Ou 

em Bororé, que o ônibus vem e já sobe na balsa. Não tem uma sintonia, um 

planejamento integrado. É isso que colocamos ali, que há necessidade de um 

planejamento integrado entre os dois tipos de transporte. 

Por fim tem o último item. É importante ressaltar, e aí é uma questão social e 

ambiental que deve ser levada em conta, é que todas essas travessias têm opções 

terrestres. Inclusive depois vamos deixar a apresentação, tem no anexo essas travessias 

com estradas não tão bem pavimentadas, mas que são usadas quando há alguma 

disponibilidade na balsa. Normalmente não são utilizadas travessias, só quando tem essa 

necessidade. Acho fundamentalmente era isso. Se quiserem falar qualquer coisa, 

estamos à disposição.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Está joia. Feita a 

apresentação do Jean e do nosso presidente, passo a palavra aos Srs. Deputados para 

algumas indagações.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Pela ordem, deputado 

José Zico Prado. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Primeiro quero cumprimentar V. Exa. e 

agradecer por esse momento, estão aqui também os moradores da Ilha de Bororé, uma 

boa quantidade. Foram os que me levaram a entender e compreender o que era a ilha. 

Eu comecei a me interessar muito pela Ilha de Bororé, e quero dizer que tenho estudado. 
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Tem o advogado aqui da EMAE. Quando vocês disseram para nós depois de cem anos, 

que não é papel da EMAE transportar passageiros. Depois fomos ler o contrato de 97 e 

não é bem assim.  

A EMAE também recebeu, deputado Gileno, essa incumbência. Ela não se opôs 

na época e deixou correu. Agora depois de toda a conversa e discussão com os 

moradores, com a EMAE, na época o deputado Milton Flávio... Essa reforma da balsa 

os senhores sabem que foi feita para atender a Ilha de Bororé, depois com a demanda de 

São Bernardo do Campo é que ela foi para lá. Os senhores sabem perfeitamente que foi 

reivindicação da população da ilha e teve todo esse debate, que gerou a reforma da 

balsa. Quando o deputado Orlando Morando foi eleito prefeito viu que a balsa estava 

boa e quis ir para lá, e como é do governo eu não sei como foram as tratativas. Mas a 

bolsa não ficou para a ilha, que ficou com uma balsa antiga e com todos os problemas. 

Na última reunião que tivemos lá, e por isso apelei para a Comissão de 

Transportes, porque acho que todos os Srs. Deputados aqui da Comissão estão 

interessados em saber qual é o futuro desse processo. Na última reunião disseram que a 

EMAE não vai mais transportar passageiros. E quem vai? Também não ficou definido. 

“Vamos conversar com a prefeitura, com o governo do Estado”. Vamos conversar com 

os deputados da Assembleia. Eu acho que é justo todos os Srs. Deputados saberem dos 

problemas que estão sendo enfrentados com a EMAE. Ela foi constituída há cem anos.  

A ilha tem todo um histórico. Foi a Light que fez aquela ilha, quando São Paulo 

precisava de energia. A Light foi constituída em 1899, e em 2000 ela já estava no 

Brasil. Ela fez a Henry Borden e tem esse nome por causa do engenheiro que construiu 

essa usina para gerar energias de Cubatão. Não estou falando nenhuma asneira aqui.  

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Me permite um aparte, deputado? 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Lógico. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Quero saudar todos os deputados e a 

população. Cumprimenta-lo Zico, porque afinal de contas todo mundo sabe que sou do 

interior e não conhecia esse problema. Estou tomando ciência agora e converso aqui 

com alguns moradores. Mas fiquei assustado. Estamos no estado de São Paulo, ano de 

2017 e estão dizendo que quando tem aguapé a balsa encalha. É o único meio mais 

rápido de sair, e chegam a ficar duas, três horas na fila sem conseguir sair para vir ao 
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trabalho. O acesso pelo chão é em estrada de terra, que prolonga muito mais a saída 

deles. 

Confesso meu desconhecimento, estou tomando conhecimento só agora, mas sou 

solidário a vocês. E cumprimento o deputado Zico por ter levantado esse assunto e 

trazido aqui para a Comissão de Transportes, que tem que debater.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Primeiro te agradecer muito, deputado 

Roberto Morais. Estamos nessa Comissão há tantos anos e sei da sensibilidade de cada 

um dos Srs. Deputados, que é a minha. Quando vou na ilha vejo aquilo e fico... À noite 

não é fácil passar por ali. Quem mora na periferia sabe o transtorno e o perigo que é. O 

deputado Enio Tatto é da região e conhece isso tanto quanto os moradores e eu. Quero 

dizer isso porque não é fácil para uma população falarem que não vão mais transportar 

passageiros. Quem vai? Jesus Cristo? Esse transbordo tem mais de cem anos. Chega 

uma época e a EMAE fala que não é sua competência.  

O deputado Milton Flávio, que foi na ilha e conversou, foi deputado conosco aqui, 

não sei se pertenceu a essa Comissão, o deputado Aldo Demarchi lembra e participou. 

Também foi sensibilizado e criou uma relação muito grande com os moradores da ilha. 

Ele entendeu. Mas a balsa feita para eles foi para São Bernardo do Campo, todo mundo 

aqui sabe por quê. Então deputados, não quero condenar e nem obrigar a EMAE a fazer 

o serviço. Agora o que essa Comissão não deve permitir é que a população sofra mais 

do que já está sofrendo. Que fiquem lá jogadas e na dependência de conversarem com 

prefeito, com o governador e não sei quem. 

A população sofrendo, as crianças que estudam desse lado têm que passar o que 

estão passando. Foi isso que me trouxe. Queria cumprimentar os deputados dessa 

Comissão que se sensibilizaram e pediram para a EMAE vir aqui. Eu quero dizer que 

todas às vezes que pedi audiência para a EMAE fui atendido, eles dialogam muito com 

a população de lá. Não estou negando nada disso, mas agora o que não pode é deixar 

essa população, além de mal atendida, porque quem conhece sabe, agora falar que não é 

mais responsabilidade de vocês. Será Jesus Cristo que vai pegar um por um nas costas e 

trazer para o lado de cá. 

Quero cumprimentar os deputados que estão aqui e foram sensibilizados, o Aldo 

Demarchi, Roberto Morais, o Gileno, o presidente dessa Comissão, que tem toda uma 

proposta de transporte fluvial aqui para a região metropolitana de São Paulo, deputado 

João Caramez, para que possamos fazer isso. Agradecer ao deputado Edmir Chedid que 
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está junto conosco e foi sensibilizado. Quero agradecer os Srs. Deputados por ouvir. 

Agora se quiserem, tem duas associações da Ilha de Bororé que estão aqui e podem 

contar melhor do que eu, porque fazem esse transbordo todo dia. Eu não quero passar 

por estar aqui fazendo disputa política entre o governo e a posição. Quero deixar isso 

muito claro porque falei isso lá. O que nos trouxe aqui é o transtorno que a população 

está passando. É a situação que a balsa tem, que quando reivindicamos foi para São 

Bernardo do Campo, a balsa que era de Bororé.  

Não estou dizendo que o pessoal de São Bernardo não tem direito, mas fui 

enganado de 2011 a 2014. Não só os moradores, mas o deputado também. Eu queria 

deixar isso registrado aqui para os deputados, porque melhor do que eu falar da 

situação, os moradores com certeza, se tiverem oportunidade, deputado João Caramez, 

podem falar claramente.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Deputado Enio Tatto.  

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Sr. Presidente, deputados membros da Comissão. 

Agradecer o deputado Edmir Chedid que está na outra Comissão e veio ajudar aqui 

também, deputado Edson Giriboni. Aqui do lado está tendo uma audiência pública com 

o secretário da Fazenda, o cara do dinheiro do Estado de São Paulo. Ele está do lado e 

participamos das duas Comissões, por isso temos que ficar saindo daqui e indo para lá, e 

o pessoal de lá vindo para cá. Para começar a reunião tinha que ter quórum, por isso 

tivemos que pedir para dois deputados virem aqui, e vieram atender o pedido e ajudar 

todos vocês.  

Quero cumprimentar o presidente Luiz Ciocchi, da EMAE, e quem o está 

acompanhando e você, deputado Zico, por essa audiência. Parabéns. Essa história é 

muito antiga e longa, e o sofrimento desse povo que está aqui é muito grande, Sr. 

Presidente. Por isso gostaria que isso que está acontecendo hoje chegasse aos ouvidos 

do governador Geraldo Alckmin. Precisamos de vontade política do governador do 

Estado para resolver esse problema. Esse pessoal que está aqui levanta de madrugada, 

três, quatro da manhã para trabalhar inclusive no centro da cidade. As crianças levantam 

cedo para atravessar a balsa, estudar e voltar.  

É uma grande sacanagem, uma falta de vergonha... Me desculpem o palavreado, 

mas é isso mesmo deputado Gileno, sabe por quê? Porque chegar ao cúmulo de reduzir 

a velocidade da balsa para dizer que está economizando, e fazer com que as pessoas que 
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levavam três minutos e meio, quatro minutos, demorem de 15 a 20 minutos para fazer a 

travessia, não tem outra palavra. Tem que falar que é uma irresponsabilidade do 

governo do Estado. Se não tem competência, se aquilo é pouca coisa perto dos olhos e 

da grandeza do Estado de São Paulo, tire o time do campo e passe para a prefeitura 

administrar. Daí estaremos mais próximos e vamos cobrar igual cobramos durante 15, 

20 anos pelo alargamento da Belmira Marim, que melhorou um pouco a situação da 

população daquela região.  

Só quem vai e conhece aquela região sabe do sofrimento desse povo que está aqui 

Deputado Roberto Morais, V. Exa. colocou muito bem. O que mais nos revolta é que 

não é um problema difícil de resolver, é um grão de areia na praia, um pingo d’água do 

oceano o orçamento que o Estado de São Paulo tem. Na verdade, é falta de vontade, é 

desrespeito. A ideia é sempre o seguinte, lá é área de proteção ambiental. A Secretaria 

do Meio Ambiente acha que tem que tirar todo mundo de lá, desocupar e virar mato de 

preservação. Não sabem que tem gente que mora lá há 40, 50, cem anos.  

Quando tinha clube para atender os bonzinhos do centro da cidade tinha mais 

atenção do que agora com povo e trabalhadores honestos lá, que sofrem o dia todo para 

virem trabalhar no centro da cidade, para trabalhar no Brooklin, Santo Amaro, na 

Capela do Socorro. O que nos revolta, e revolta porque sou deputado aqui, junto com o 

Zico e até outros, nos reunimos inclusive com o Mauro Arce, com o Milton Flávio e não 

é possível que não resolvam esse problema. É pequeno. Agora o sofrimento dessa 

população é grande.  

 

O SR. - O Ministério Público, Excelência.  

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Mas aí você sabe como é. Entre atender a Cetesb, o 

meio ambiente e o povo, o Ministério Público também fica com eles e dificulta. Então 

presidente, tem que resolver. Na verdade, não sei se V. Exa. é o grande responsável, 

porque para mim o grande responsável é o governo do Estado. Na verdade, eles querem 

acabar com aquilo, querem fazer com que a população pegue a estrada Paulo Guilger 

Reimberg e a Nova Santo Amaro e que vão pela estrada, não ocupando mais aquele 

espaço. São 14 quilômetros. Coisa de três minutos e meio vira 14 quilômetros para a 

população se deslocar para a Capela do Socorro. 
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Isso é uma pouca vergonha. Vou pedir claramente, leve isso ao governador, 

presidente também. Se a EMAE não quer administrar aquilo, entreguem para a 

prefeitura.  

 

 

O SR. - Um aparte, deputado. Só uma dúvida, lá é município de São Bernardo? 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Não, São Paulo. Outras balsas são da região de São 

Bernardo, mas essa falamos do Grajaú até a ilha. Então fazer esse pedido, porque tem 

que resolver esse problema. A população não pode ficar sofrendo desse jeito. E não 

adianta enganar vocês não, o governo do Estado de São Paulo quer acabar com aquela 

balsa, porque eles diminuíram o tamanho e agora fazem vocês sofrerem com o tamanho, 

para desanimarem realmente. É isso que está acontecendo, temos que falar às claras 

para a população.  

Zico, parabéns, estamos juntos nessa luta. Eu moro naquela região e sei da sua 

luta que não é de agora, já faz muito tempo. Mas a EMAE tem que de uma vez por 

todas definir, se não quer, se não tem interesse e respeito por aquela população, tire o 

time de campo e passe para outro órgão administrar, e de preferência que seja a 

prefeitura, que está mais próxima do povo e temos mais acessibilidade para reivindicar e 

protestar. Era isso presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Deputado Aldo Demarchi. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI - DEM - Sr. Presidente, cumprimentar e agradecer a 

presença do Luiz Carlos, do Jean e do Pedro Brito, que na realidade estão aqui 

representando o executivo. São eles que operam esse serviço. Dizer a todos que se 

fizeram presentes aqui, que moram naquela região, é importante vocês saberem que a 

representatividade nessa Casa, da região e das localidades é importante. Eu e o Roberto 

Morais somos caipiras do interior, e trazemos aqui também as necessidades da nossa 

região, como o Zé Zico Prado e o Enio Tatto estão trazendo hoje. 

Mas dizer que essa Comissão, no fim acaba sendo uma caixa de ressonância. O 

governo evidentemente vai saber dessas discussões e reivindicações que são discutidas 

aqui hoje, tanto é verdade que nós do interior fizemos nessa Comissão apelos a respeito 

das nossas estradas, e essa semana, antes de ontem, o governador anunciou um 
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investimento muito grande nas estradas rodoviárias da nossa região, principalmente no 

interior, e também no metrô. Se não fizermos esse tipo de discussão aqui, 

evidentemente que acaba ficando às lendas. 

Isso que os deputados estão fazendo aqui é importante, registrando, porque é um 

direito de vocês de ir e vir. Vocês não se locomovem para turismo, mas para ganhar o 

pão de cada dia, para trabalhar. É um direito. Mas se não vem aqui numa Comissão 

dessas, fica arquivado. Então quero cumprimentar o Zé Zico, e dizer que todos os 

deputados, como nós do interior também, quando trazemos alguma reivindicação temos 

a solidariedade e apoio de todos da Comissão. É o que queremos deixar registrado aqui 

hoje. Parabéns, tenho certeza absoluta que os diretores da EMAE levarão essa 

preocupação e reivindicações que são feitas aqui. Tenho certeza absoluta de que o 

governador, através de seus assessores, vai tomar previdência quanto a isso. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Deputado Edmir. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Cumprimentar as pessoas que representam a 

EMAE que aqui estão, os nobres deputados presentes, principalmente Zico Prado e Enio 

Tatto que levantaram essa questão importante, de locomoção das pessoas. Sabemos 

muito bem que quando a MTU tem ônibus atrasado, ela vai lá e multa a concessionária; 

a Artesp da mesma forma. As balsas do Estado são diferentes do que ouvimos da 

EMAE, Sr. Presidente. O senhor tem encabeçado essa questão e vários deputados já 

trouxeram isso para cá, munícipes e lideranças políticas de outras regiões do estado, 

inclusive do mar, que não é o caso. 

Eu acho que cabe a nós aqui fazermos um trabalho de ir a campo ajudar o governo 

do Estado e mostrar melhor o que está acontecendo, porque se as pessoas estão 

querendo economizar combustível e transportar as pessoas... Já pensou se isso acontece 

na capital? Todos os ônibus, deputado Zico Prado e Enio Tatto, andarem numa 

velocidade reduzida para economizar combustível e servir a população? O caos que vai 

virar São Paulo se essa for a realidade. Então sugiro, e me proponho, somos do interior, 

mas também os da capital e da Grande São Paulo sempre nos ajudam a verificar, irmos 

lá acompanhar.  
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Levar a TV Assembleia, mostrar como é, e se for o caso, propor aqui na 

Comissão, o deputado Zico já havia falado e lembrei, de fazermos uma representação no 

Ministério Público, fazer os promotores acordarem cedo e de madrugada e irem lá 

verificar, para tomarem providências, se é que seja o caso. Tomara que não precise 

chegar a nada, porque muitas vezes a diretoria, a presidência não está sabendo do que 

acontece lá. Esperamos que isso aqui resolva. Deputado Zico, estou à disposição de V. 

Exa. para o que o senhor precisar, somos parceiros e você sabe disso. Tudo que vem em 

benefício da população estamos juntos, porque é obrigação do Estado. Tem tanta coisa 

melhor para economizar que o Estado tem, tem tanto furo e torneira aberta por aí; não é 

o óleo diesel das balsas que vai fazer tanta diferença. Troca o motor, coloca um mais 

econômico e moderno.  

Sr. Presidente, queria deixar uma sugestão a V. Exa. para o segundo semestre. 

Vou precisar voltar para a outra Comissão agora. Mas o senhor definir os representantes 

das CAFs - Comissões de Acompanhamento e Fiscalização de todas as concessionárias 

que temos no estado. Somos 13 membros na Comissão, então solicito isso a Vossa 

Excelência. Devemos entrar em recesso, se é que vamos entrar. E também fazer o 

encaminhamento dos membros da Artesp, que renova para o segundo semestre. 

Cumprimenta-lo e parabeniza-lo por esse semestre e seu trabalho e dos deputados da 

Comissão, das pessoas que assessoram essa Comissão e de toda a assessoria 

parlamentar. 

Vou pedir para me retirar para voltar para a outra Comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Vossa Excelência, antes 

de você se retirar, quero comunicar que diante dos acordos firmados por ocasião da 

composição e eleição dessa Comissão, ficou definido que nossos representantes na 

Artesp seriam os deputados Edmir Chedid e Chico Sardelli. Então peço à secretaria que 

comunique a Artesp e nossos representantes serão os dois deputados. Já está definido.  

A CAF vamos dar uma estudada melhor para ver como podemos reestabelecer, 

acho importante que também demos importância a isso. Não quero ir contra regimento, 

e muito menos contraria as diretrizes. Só queremos ter certeza de que essa decisão tenha 

autonomia para definir essa constituição da CAF. Tenho certeza que logo no início do 

semestre teremos essa solução, e faremos o encaminhamento.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, agradece-lo e aos companheiros.  
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O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Fique à vontade. 

Deputado Gileno, com a palavra.  

 

O SR. GILENO GOMES - PSL - Sr. Presidente João Caramez, queria 

parabenizar o deputado Zico Prado por estar defendendo essa cabeça e encabeçando, e 

também o Enio Tatto, porque sabemos que muitas vezes estamos aqui representando a 

população do estado do São Paulo. Como tem deputado aqui de todas as regiões do 

estado, às vezes não conhecemos o problema que realmente está acontecendo lá. Mas 

sabemos que é uma reivindicação da população, que sai e muitas vezes deixa até de ir 

para o serviço trabalhar, deixa sua família em casa na região para vir aqui reivindicar 

uma questão justa - o direito de ir e vir.  

Mas eu acho importante o que o Edmir falou, temos que sair daqui e ir lá conhecer 

de perto para saber o problema e vermos com os próprios olhos. Eu sei que o Zico 

Prado é uma pessoa que realmente defende a população, é uma pessoa que trabalha, e 

sabemos que sempre está aqui defendendo, como o deputado Enio Tatto que é da região, 

as questões da população mais carente que precisa. Eu vou ser sincero para vocês, 

conheço a região, mas nunca fui até o local que vocês moram, a Ilha de Bororé. Tem a 

questão de São Bernardo também. 

Então pessoal, acho que é importante marcarmos e irmos lá ver de perto, e 

cobrarmos melhorias na questão das balsas.  

 

O SR. - Um aparte, deputado, rapidinho só para não me inscrever. Os moradores 

dizem o seguinte também, cobrando da EMAE que não tem controle de acesso. A 

pessoa chega e fala: “Estou doente”, e entra na balsa. Não há uma fiscalização, não há 

segurança, diferente de onde a balsa é paga. Quem vai para o Guarujá e outros locais 

paga, e tem segurança. Então o cidadão chega correndo, fura a fila e não tem ninguém 

disciplinando nem a formação de fila, ordem de chegada. Quem for mais esperto acaba 

tomando a balsa antes. É a reivindicação que eles fazem aos senhores, e já agradeço a 

presença aqui, já que estou conversando e tomando ciência do assunto. Estão pedindo 

que tenha segurança e controle no acesso à balsa.  

 

O SR. GILENO GOMES - PSL - Então Sr. Presidente, queria também. O Sr. 

Luiz Carlos Ciocchi, presidente da EMAE, e os representantes que vieram também, para 
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que possamos trabalhar isso para termos um transporte melhor nessas balsas, com 

melhor qualidade para atender a demanda dessa população, que é uma reivindicação não 

de agora, mas antiga. Acho que a Comissão tem seu papel de também trabalhar para 

cobrar o governo do Estado, porque aqui independentemente de deputado de oposição 

ou situação, estamos representando a população do estado de São Paulo. 

Se o Estado de São Paulo que é o mais risco, mesmo na região mais carente, não 

tiver como investir e dar qualidade de transporte e de vida para essa população que tanto 

sofre, acho que temos que cobrar o governo e a EMAE, e temos que estar mais 

próximos fiscalizando e dando apoio para essa população que tanto precisa. Obrigado, 

Sr. Presidente e todos os deputados presentes, principalmente a população. Parabeniza-

los por sair de lá e virem aqui reivindicar na Assembleia. Também temos que fazer 

nosso papel e ir lá olhar de perto o sofrimento dessa população. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Muito bem. Antes de 

passar a palavra aos representantes da EMAE, queria esclarecer a todos os moradores da 

Ilha do Bororé que estão aqui, que vieram até essa Casa. Para nós é uma satisfação, um 

prazer enorme recebe-los. Dizer que regimentalmente essa sessão deveria ser encerrada 

agora, por falta de quórum. Mas tendo em vista o sacrifício que os senhores fizeram de 

vir até aqui, e a disposição do pessoal da EMAE, vamos dar continuidade a reunião. Só 

para ciência dos senhores. Presidente.  

 

O SR. LUIZ CARLOS CIOCCHI - Muito obrigado, deputado. Queria começar 

agradecendo o deputado Zico Prado pelas palavras, e o reconhecimento de que não nos 

furtamos a dialogar com as comunidades e pessoas, alguns de vocês já estiveram lá 

conosco e estamos sempre abertos e dispostos a essa comunicação. Nem sempre 

conseguimos atender tudo na hora e no momento, mas nos esforçamos. 

Em primeiro lugar acho que é importantíssimo frisar uma coisa, deputado. Se 

houve uma interpretação de que a EMAE vai parar de fazer o transporte, desculpem. 

Isso não vai acontecer, isso não pode acontecer. Ou seja, o serviço que estamos 

oferecendo, a travessia que estamos fazendo, vamos continuar. O que estamos fazendo, 

aproveitando inclusive essa Assembleia e Comissão, é trazer um problema que também 

esperamos solução. O problema é questão de competência, tanto do ponto de vista 

técnico, quanto jurídico, legal e regulatório.  
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Competência técnica está em nossa essência; somos uma empresa de energia, e 

não de transportes. Nós não temos um corpo técnico capacitado para estudar problemas 

de transportes, isso vem acontecendo ao longo dos anos e estamos cumprindo a missão 

de prover essa travessia 24 horas por dia, sete dias por semana, e vamos continuar até 

que tenhamos uma solução jurídica. Uma pergunta importante que o senhor fez: 

“Depois de tanto tempo, agora que vocês acordaram?”, por quê? Do ponto de vista do 

setor elétrico, e não vamos entrar aqui no detalhe da regulação do setor elétrico, porque 

nem quem é do setor elétrico entende direito, é uma complicação muito grande.  

Mas aconteceu uma mudança regulatória muito grande em 2012. A MP 579, 

depois se transformou em lei, e isso nos causa hoje esse complicador. Do ponto de vista 

regulatório não somos concessionária de transporte, não estamos autorizados a prestar 

um serviço de transporte, porque somos uma empresa de energia elétrica. Então quando 

o deputado fala que quando existe uma demora, uma falha no serviço a Artesp vai e 

multa, ela muda porque existe uma concessão de serviço público. Hoje essas travessias 

não são concessão. O deputado também lembra a questão de se a EMAE não está 

satisfeita, se não quer prestar o serviço.  

A EMAE hoje literalmente não pode prestar esse serviço. Repito, vamos continuar 

até que essa situação seja efetivamente definida. Que os moradores fiquem 

absolutamente tranquilos quanto a isso, inclusive com a reforma e entrega da nova balsa 

que está planejada, como foi apresentado pelo Dr. Jean. Mas esse é um problema legal, 

infelizmente, porque não é falta de sensibilidade do problema - nós reconhecemos o 

problema, então quando vejo ali “queremos uma balsa digna para a Ilha do Bororé”, eu 

colocaria mais. Colocaria que queremos uma solução digna. Qual é a solução? É mais 

balsa? Uma balsa maior? Uma balsa com dois deques? Nós não sabemos. 

Quando liguei para o deputado falei: “Vou aproveitar essa oportunidade”. 

Estamos aqui no melhor lugar para discutir isso, a Assembleia Legislativa. Essa aqui é a 

Casa do povo de São Paulo. Estamos na melhor Comissão, apesar de que acho que é a 

primeira vez que uma empresa de energia elétrica vem a essa Comissão. Mas estamos 

no melhor lugar para discutir efetivamente isso, não nos furtamos a discutir qual é a 

melhor solução para o transporte de balsas.  

Só um parêntese, deputado. A questão da balsa que foi para São Bernardo não tem 

nenhuma conotação política, era a estratégia, e talvez aí tenhamos tido um problema de 

comunicação. Detalhe, se o prefeito de São Bernardo estivesse satisfeito, ele não estaria 

nos acionando via Ministério Público. Ele também está insatisfeito com isso. Nós 
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reconhecemos o problema, não há como não reconhecer o problema das filas, do direito 

de ir e vir das pessoas. Nos sensibilizamos com tudo isso. Agora, precisamos de uma 

solução. A EMAE é incompetente no ponto de vista técnico e jurídico e regulatório, 

para prover essa solução. 

Aqui nessa Comissão, que esse problema seja levado para outras instâncias ou 

para discussão de uma forma estruturada, se vai ser uma concessão ou não, uma 

concessão municipal ou estadual. Não nos furtamos, e até incentivamos essa discussão. 

Podem contar conosco nessa discussão, que estaremos sempre dispostos a trabalhar. Um 

ponto importante levantado pelo deputado Enio Tatto é que pela primeira vez ouvi falar 

de redução de velocidade para economia de combustível. Então são dois, eu não sabia e 

o diretor técnico também.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Vamos deixar o 

presidente se manifestar, e depois qualquer deputado pode representar cada um dos 

senhores para fazer as indagações.  

 

O SR. LUIZ CARLOS CIOCCHI - Estou sendo muito transparente, como 

sempre sou. Nunca ouvi esse assunto, acho que até nem faz sentido do ponto de vista 

técnico. Perguntei ao diretor técnico e também nunca ouviu. Nós nos comprometemos a 

investigar a origem dessa informação, pode ser errada ou mal interpretada. E se for 

alguma coisa que esteja acontecendo nesse sentido, tomaremos as providências, podem 

ficar absolutamente tranquilos. Isso não está em nosso radar, não tem nenhuma direção 

da empresa para fazer isso. Muito pelo contrário.  

Eu acho que são esses os pontos principais que anotei, a questão da segurança que 

foi mencionada mais uma vez mostra o quão incompetente, do ponto de vista legal, é a 

EMAE. Não temos poder de polícia, então recebemos um ofício do Ministério Público 

dando privilégio ao senhor ou a senhora para atravessar, para furar a fila. Não podemos 

fazer nada, não temos o poder de polícia ou de regular essa ação. Então quando falamos 

que queremos uma solução digna para a Ilha do Bororé, não uma balsa digna, contém 

conosco que vamos trabalhar junto com os poderes e quem tem efetivamente os poderes 

para definir como será essa solução digna.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Jean, quer falar alguma 

coisa?  
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O SR. JEAN CESARE NEGRI - Só complementando. Temos lá uma operação 

terceirizada, é um contrato que temos com a Internacional Marítima com 63 

empregados trabalhando nessas travessias. Foi falado aqui que não tinha orientação, e 

temos um empregado especificamente para fazer orientação de filas. Então tem. 

Obviamente que se tem alguma falha, como a população já trouxe na última reunião, 

algumas questões de que quando não entra um ônibus, não entra o segundo ônibus, e até 

pediu para que fosse feita uma campanha de saúde na balsa. Isso tudo é atendido 

perfeitamente, mas precisamos receber, analisar e processar.  

Mas essa questão de que fura a fila e essa coisa toda, nós temos um orientador. 

Mas como o presidente falou, efetivamente não temos poder de polícia lá, e até 

sofremos por isso. Operadores da nossa balsa são frequentemente assaltados naquela 

região.  

 

O SR. - Só para colaborar, Jean. Tenho informação de moradores lá que se fosse 

no mesmo modelo que vocês operam em João Basso, com filas para idosos, com 

respeito... Isso não acontece com a mesma qualidade de prestação. Isso é informação 

dos usuários. Se existe esse modelo onde vocês operam em João Basso, nada mais justo 

que transferir essa mesma qualificação e esse treinamento para o pessoal que faz em 

Bororé. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Pela ordem, deputado.  

  

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Deputado Zico Prado. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu quero que fique claro aqui, está claro que 

não é vocação da EMAE fazer transporte. E daí? Para onde vamos? 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Deputado Zico, se V. Exa. 

me permitir, eu queria fazer uma colocação. Veja bem, eu conheço a região de vocês e 

já estive lá, andei de lancha para fazer batimetria, inclusive na represa. Então não é 

nenhum ignorante que vai falar aqui o que eu vou falar agora, nós estamos vendo que 

existe boa vontade por parte da EMAE. Ela poderia perfeitamente falar: “Não é minha 
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responsabilidade”, no entanto ela faz um sacrifício no sentido de preservar a vida dos 

moradores e dar condições de ir e vir para as pessoas. 

O problema somos nós, a responsabilidade é nossa, e não podemos fugir disso. 

Não adianta vir aqui e começar a fazer discurso, temos que nos reunir e encontrar 

solução para o problema. Eu tenho uma solução, o Estado de São Paulo tem o 

departamento hidroviário que poderia perfeitamente assumir a responsabilidade dessas 

travessias. Esse deputado fez um estudo com pessoas técnicas e capacitadas, e que dá 

perfeitamente para fazer isso, de implantar uma travessia do Grajaú a Diadema, 

passando pela Ilha de Bororé. Essa travessia economizaria na vida de vocês mais de 

duas horas.  

Hoje se vocês quiserem vir de ônibus para o centro da cidade, levam mais de três 

horas, não é? No entanto, com essa travessia em 40 minutos vocês estariam acessando o 

Terminal Jabaquara, em Diadema. Essa é a solução. Então nós deputados, Aldo, Gileno, 

André do Prado que está nos prestigiando, Barba, Zico Prada e tantos outros deputados 

não só da Comissão, mas todos nós aqui temos que brigar para que o departamento 

hidroviário, que hoje não recebe praticamente recurso algum, assuma essa 

responsabilidade. O governo do Estado tem que entender que a hidrovia é um modal de 

transporte importante para a vida das pessoas. Os países de primeiro mundo constroem 

até canais artificiais para implantar modal hidroviário, interligando hidrovia e ferrovia. 

Por que não podemos fazer aqui? Temos deputados aqui de dez, 15 mandatos. O 

que estou dizendo é o seguinte, temos que assumir esse compromisso. São Paulo é uma 

ilha, já pensaram nisso? Você pega o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, as represas, em 

Taiaçupeba ligando um canal você sai em Manoel Feio. Você tem a possibilidade de 

criar um Hidroanel Metropolitano. Imaginem vocês com esse hidroanel fazendo 

intersecção com a ferrovia e a rodovia, o quanto não vai melhorar. A culpa não é de 

vocês, estou defendendo vocês.  

 

O SR. - Então nos deixe falar.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - O regimento não permite 

isso, agora estou falando o seguinte. Estamos aqui trazendo problemas, recebendo 

vocês. Todos nós estamos apoiando vocês. Vamos apoiar a EMAE, porque ela precisa 

de apoio nesse momento. O governo terá que assumir esse compromisso. 
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O SR. - Com todo respeito, entendo a boa intenção dos senhores e demais 

deputados, a solução que o senhor propõe é um sonho. Sabemos que quando o governo 

do Estado quer fazer, ele faz, porque foi lá e fez o rodoanel por dentro da Represa 

Billings. Nós mandamos um projeto... 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Me perdoe, estou falando 

alguma coisa diferente aqui? Dá licença um pouquinho, estou falando algo diferente 

disso que você está falando?  

 

O SR. - Não senhor, mas o que o senhor está falando é um sonho. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Dá licença um pouquinho, 

meu amigo. O senhor me desculpa, aqui não é sonho não. Aqui nós discutimos. O sonho 

pode até se tornar realidade, desde que haja boa vontade. Então é o seguinte, estamos 

aqui apoiando. Vamos assumir a responsabilidade e o compromisso de fazer com que o 

DH assuma essa responsabilidade. É isso que temos que fazer.  

 

A SRA. - Sr. Presidente, dá licença. O senhor está defendendo nosso direito de ir 

e vir, e o direito à fala? Nós temos que ficar mudos e calados, sabendo que podemos 

expor coisas para vocês? 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Mas já sabemos do 

problema, foi tudo colocado pelos deputados.  

 

A SRA. - O deputado colocou ali que poderia, se a EMAE não tiver condições, 

colocar para a prefeitura. O Dória vai privatizar e colocar passagem para os moradores, 

do jeito que ele está fazendo na cidade de São Paulo.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Gente, o negócio é o 

seguinte, estamos vendo a boa vontade da EMAE e dos deputados. Nós temos que 

assumir esse compromisso de fazer com que o DH assuma essa responsabilidade da 

travessia. Enquanto isso não acontece, a EMAE vai cumprindo com esse serviço social 

que vem cumprindo até hoje. Que não é de boa qualidade todos nós reconhecemos, 
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inclusive a EMAE reconhece isso. Agora por que não é? Por conta da competência e 

expertise.  

 

A SRA. - Até o serviço que monitora a balsa é terceirizado. Se é terceirizado, 

coloca alguém que tenha competência para dar segurança, porque dentro da balsa os 

carros são assaltados, e o terceirizado fica lá fazendo o quê? Só ligando e desligando 

alavanca, isso qualquer um faz. Então coloca o terceirizado também para dar qualidade 

e segurança para nós.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Deputado Zico Prado. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Primeiro quero dizer que estamos aqui para 

tirar uma solução para o problema, senão perdemos uma oportunidade muito grande da 

boa vontade dos deputados da Comissão. Foi para isso que viemos para cá. Presidente, 

quero dizer duas coisas. A primeira delas que tem que ficar claro é que a EMAE 

continua sendo responsável pelo transporte. Nós nunca reclamamos do atendimento da 

EMAE, o problema é que depois de cem anos descobriram que não eram mais 

responsáveis. Segunda questão, se ela vai continuar até chegar numa solução, qual será 

o relacionamento dos moradores com a EMAE?  

Tirar de uma Comissão, porque o deputado não pode ir lá todo dia. Os moradores, 

junto com a EMAE - no dia que eu estava lá o Dr. Luiz não pode estar, mas eu senti que 

fomos muito bem atendidos. Aí surgiu esse problema. Nós queremos uma solução 

definitiva. Até quando vamos ficar? Eu estou sendo enrolado, essa é a palavra certa, 

desde 2006. Em 2011 o deputado Milton Flávio deu uma luz no fim do túnel, mas agora 

já não é mais a EMAE. Então deputado João Caramez, presidente dessa Comissão, V. 

Exa. sabe o respeito e admiração.  

Eu quero sair daqui hoje com duas propostas muito claras, a primeira é que a 

EMAE vai continuar fazendo o serviço, e criar uma comissão com os moradores que 

sempre foram recebidos, para discutir esses probleminhas que acontecem todo dia; 

assalto, o cara que fica lá só no telefone. Tem mil problemas. Cada um sabe de um 

problema. Então que saiamos daqui, Dr. Luiz, com esse compromisso de tirar uma 

comissão de deputados. Eu não quero que seja só o Zico Prado, podemos tirar outros 

deputados que nos acompanhem. Essa comissão junto com a EMAE para ouvir os 

problemas, porque todos falaram que gostariam de ir lá ver o problema e conhecer. 
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A segunda questão é que precisamos ter uma solução definitiva, qual é? O 

deputado João Caramez já apontou uma. Quantos anos vai demorar para isso se 

concretizar? Um, dois, cinco, dez? Não sabemos. Então se é isso queremos junto com o 

Departamento Jurídico da EMAE... Com a prefeitura é a solução? Com o departamento 

hidroviário do Estado é outra solução? 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Deputado Zico Prado, 

veja bem. Se for travessia de um lado só, a prefeitura pode trazer. Mas se for para outro 

lado, já cai em outro município, que é Diadema. Se for do Bororé para cá, é municipal. 

Agora se for para o outro lado você cai no município de Diadema, e aí se torna um 

transporte intermunicipal, que a MTU é responsável. A briga na época foi exatamente 

essa, a MTU não tem um DH, quem tem é a Secretaria dos Transportes. Ficou esse 

impasse. Não podemos pensar em atender apenas um lado. 

A ilha é metade do caminho, é daqui para lá, e da ilha para lá. Certo? Então tudo 

isso precisa ser analisado. Mas concordo com V. Exa. de formarmos comissão, a EMAE 

está disposta a nos receber. Essa sinergia entre os moradores e a EMAE existe, pelo 

menos estou constatando isso. Acho que não haverá problema nenhum. Acho que é 

importante tanto nós, como a EMAE, o que queremos é tentar resolver a situação de 

vocês, que realmente merecem. É precária. Eu sei minha senhora, eu sei, vamos tentar 

fazer o mais rápido possível. 

Abrindo um parêntese aqui vou comprar uma história para vocês rapidinho. Em 

2002 este deputado começou uma luta para criar novos requisitos para a criação de 

cidades estâncias. Isso só consegui resolver em 2015. Isso é uma luta perseverante, a 

política é uma luta perseverante e não pode parar, não pode desistir. Vocês têm todos 

nós aqui do lado de vocês, podem ter certeza disso, independentemente do partido. É 

nossa obrigação, estamos aqui para isso. Às vezes fico até perplexo com o que acontece 

hoje no país, porque infelizmente tudo isso faz com que a população perca a crença na 

classe política. Nenhum de nós aqui quer isso, muito pelo contrário. Todos nós 

queremos fortalecer a política cumprindo com nosso dever e obrigação.  

Nosso dever é ajudar as pessoas, é para isso que a política veio. Então vocês 

podem ter certeza e podem contar com essa Comissão. E vamos trabalhar em cima 

disso, tem o meu compromisso. 

 

O SR. - Presidente, de tudo que ouvi aqui... 
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O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Não vem ao caso, tem 

muita gente que tem que ir fora, presa, mas não é o caso aqui. Vamos nos preocupar 

conosco.  

 

O SR. - Presidente, devo dizer o seguinte. De tudo que ouvi aqui, a sua felicidade 

em se colocar para resolver o problema definitivo... Eu trabalhei 18 anos numa 

companhia de energia elétrica, a Assesp. A EMAE não tem nada a ver com esse tipo de 

serviço que está prestando. Quem trabalha numa companhia sabe que é produção e 

distribuição de uma boa energia, não de transportes. Acho que essa sua sugestão temos 

que encampar na discussão da comissão que será formada junto com os moradores, para 

acharmos uma fórmula e resolver o problema definitivo. Eu acho que não é papel da 

EMAE fazer isso. 

Na minha opinião, a felicidade do presidente foi muito grande nessa sugestão, e 

temos que encaminhar nesse sentido.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Deputado Barba. 

 

O SR. TEONILIO BARBA - PT - Presidente, saúdo o Dr. Luiz e os moradores 

da Zona Sul. Eu vivo a cinco minutos desse problema, do lado de cá. Eu moro perto do 

Riacho Grande, em São Bernardo. Minha casa está no Bairro dos Fincos, onde tem a 

primeira balsa. É dez minutos de carro, para vocês terem uma ideia. Eu moro em frente 

a Volkswagen, para quem conhece a Via Anchieta. O problema é o mesmo, você chegar 

na balsa e esperar três horas para fazer a travessia. 

Lá tem um agravante Dr. Luiz, não sei se você acompanhou ou não, porque lá 

tinha uma balsa maior, que transportava 32 carros. Aí foi reduzindo e hoje só transporta 

16. Então você reduziu a capacidade em 50% para fazer a travessia. Nós já tínhamos 

solicitado uma audiência, o senhor tinha ligado para o meu gabinete e agradeço por ter 

dado retorno, exatamente com os moradores da Zona Sul, ali do Grajaú, de Bororé, o 

Claudinho é daquela região e foi adjunto do Milton Oliveira, trabalha comigo na minha 

assessoria e está acompanhando isso de perto. Nós tínhamos solicitado e o Dr. Luiz nos 

retornou uma ligação, para que antecipássemos qual era o assunto. 

Como veio aqui nessa audiência de hoje, já temos uma parte do retorno. Lógico 

que vamos precisar intensificar a luta, e queria fazer uma sugestão presidente, se me 
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permite. Eu presido a Comissão de Finanças, e lá também fazemos isso. Quando tem 

um problema desses, todo mundo quer falar, e não dá para todo mundo falar. Tem que 

tirar duas ou três lideranças que sejam responsáveis daquela região, para falar em nome 

de todo mundo. Porque acaba atendendo um pouco essa angústia deles quererem falar. 

Eu me inscrevi mais por conta disso. 

Hoje nós abrimos para o pessoal do Fórum das Seis, estamos aqui com o 

secretário de Finanças ao lado, o pessoal do fórum e do Sinafresp. Eles falaram. Isso 

atende um pouco do anseio. Às vezes falta um pouco disso, porque somos deputados 

debatendo o problema todo dia, tem microfone e tudo, e às vezes o povo quando nos 

encontra quer falar e acabamos... Sei que o senhor é um homem democrático, prima por 

isso, então acho que talvez numa próxima reunião, se tiver uma audiência, falam dois de 

vocês. Eles que reúnam e definam os dois que falam.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - O senhor é? Francisco? 

Então vem aqui, sente nessa cadeira, por favor. Representando a comunidade, o Sr. 

Francisco vai expor o problema. Fique à vontade. 

 

O SR. FRANCISCO - Bom dia a todos os moradores da Ilha do Bororé, Srs. 

Deputados. Agradeço pela oportunidade, Sr. Presidente. Ficamos muito agradecidos 

pela boa vontade e explanação de todos os deputados nos defendendo. Isso é muito 

bom. Agora o que temos e trazemos sempre para a EMAE, que sempre nos atende, mas 

não resolve o problema, é que no alargamento da Belmira Marim, por exemplo, a 

EMAE não nos ajudou. Temos um gargalo ali na Bola Branca, na empresa Cidade 

Dutra, que por conta da EMAE não liberar o terreno para alargarmos a Belmira Marim, 

hoje perdemos muito tempo na faixa exclusiva de ônibus. 

Mas vamos para a questão da balsa. Segundo levantamento da UBS da Ilha do 

Bororé, temos em média de sete a oito mil moradores na ilha. A grande maioria, aliás, a 

maioria das pessoas que trabalham na Ilha do Bororé dependem da balsa, porque temos 

14 quilômetros de Paulo Guilger Reimberg, com dois quilômetros asfaltados. Na gestão 

passada foi feito um projeto de asfalto ecológico para os 11 quilômetros restantes que 

serviriam para a mobilidade, até a Ilha do Bororé. A EMAE sequer nos respondeu. Era 

um projeto de 17 milhões e meio em 2014.  

A outra questão, e aí precisamos entender o problema de perto, porque uma coisa 

é você ver na televisão, outra é ouvir falar. A outra coisa é ir lá e ver. Vai lá num sábado 
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de sol, oito horas da manhã, você tem em média 80, 90 carros na fila. O que queremos 

fazer aqui é pedir melhoria de imediato. Eu pedi para falar porque queria fazer uma 

proposta a curto prazo. A EMAE tem lá dois imóveis do lado da ilha, e lá funcionava a 

GCM Ambiental. O que aconteceu? Em 2010, se não me fala a memória, e acho que 

alguém pode me ajudar, o prefeito Kassab tirou alegando que não tinha recursos e 

homens para fazer aquela cobertura. Nós não tínhamos tantos problemas.  

Quero fazer uma proposta a curto prazo, que a EMAE nos ceda aqueles dois 

imóveis e vamos procurar os parlamentares que estão dispostos a nos ajudar, e vamos 

pedir emendas para eles, para pedirmos à prefeitura para colocar novamente um posto 

da GCM Ambiental, para que resolva de imediata nosso problema de segurança. Muito 

obrigado, fico agradecido pela oportunidade.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Deputado, tem mais uma 

pessoa que vai falar.  

 

 O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - O Robson.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Não, mais uma. Você 

passa sua vez para ele? Então tudo bem. Qual é seu nome? Mais o Robson, e depois 

vamos dar continuidade com o deputado Zico Prado. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu só propus o Robson, porque ele nos 

acompanha em todas as reuniões.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Tudo bem, é que eu já 

tinha acertado com a Joseane. Mas fala o Robson, então. Eu pediria que fosse um pouco 

rápido.  

 

O SR. ROBSON - Boa noite a todos. Acho que está bem claro de que a situação 

em que a EMAE faz esse transporte é muito mal resolvida. Isso para o estado de São 

Paulo é uma vergonha, tem que ser resolvido urgentemente. O próprio presidente da 

EMAE reconhece ser uma situação muito mal resolvida, e nós sofremos com isso. 

Algumas coisas não foram ditas aqui, como por exemplo de que até 2011 a balsa 

comportava 15 carros, eventualmente 14. De lá para cá simplesmente foi reduzida para 
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nove carros apenas. Hoje esse extremo Sul de São Paulo é uma área de ligação entre 

São Bernardo e São Paulo, cada vez mais, porque virou um corredor. 

A população lá sofre com uma balsa da década de 70, que tem sido reformada, 

reformada, reformada, porém a capacidade foi reduzida. Vejam os senhores, de cinco 

anos para cá foi reduzida, e nós da Ilha do Bororé sofremos com o transporte que vem 

de São Bernardo, porque é muito mais fácil chegar em São Bernardo, na Zona Sul de 

São Paulo, pela Ilha do Bororé, do que dar toda a volta por Diadema e Jabaquara. Nós 

temos aqui vários problemas que podem ser contados por cada um, desde a 

acessibilidade, da segurança como foi dito pelo companheiro Francisco, que tem essa 

expectativa da Guarda Municipal ocupar a Ilha do Bororé, uma área de preservação 

ambiental. Tem dois parques que abrirão em breve. 

Dentro da ilha recebemos no fim de semana cerca de três mil turistas. Não sei se 

os senhores conhecem, mas lá é um ponto turístico do extremo Sul de São Paulo. Então 

cada vez mais a Ilha do Bororé é visitada, e cada vez mais é desassistida. A EMAE tem 

sempre boa vontade, como foi dito aqui, mas o problema está aí, não foi resolvido e se 

agrava. Para finalizar, o que temos aqui querem saber é se o compromisso feito na 

última reunião com o presidente da EMAE, com deputados e moradores será cumprido. 

É o que todos querem ouvir, de que a nova balsa chegará em um prazo estimado de um 

ano. Essa é a resposta que todos querem ouvir aqui.  

 

O SR. LUIZ CARLOS CIOCCHI - Obrigado Robson, obrigado presidente. 

Vamos colocar algumas coisas importantes para finalizar. O deputado Zico Prado 

pergunta como solução concreta, que gostaria de ter o compromisso de que a EMAE 

não irá interromper o serviço de travessia. Essa informação não sei por qual razão, mas 

foi distorcida. A EMAE não vai parar, nunca pensamos em fazer isso, até que tenhamos 

uma solução. Esse é o ponto. A solução, o problema que enfrentamos, só sendo 

repetitivo, a questão da competência técnica e jurídica já foi apresentada e entendida, 

então tem que haver uma solução. Seja lá quando for, a EMAE não vai interromper esse 

serviço. Nunca nos passou pela cabeça isso. 

A questão da balsa nova foi apresentada aqui, inclusive em letrinhas vermelhas, 

para até o final do primeiro semestre de 2018. Então Robson, é isso que estamos nos 

comprometendo. Gostaria também de aproveitar, e aí cumprimentar o deputado. 

Quando falei com ele que gostaria muito de usar essa Casa para ter esse apoio na 

solução, e vejo que o deputado presidente da Comissão é expert no assunto, e não 
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poderia deixar de ser, por ser presidente da Comissão de Transportes, é isso que 

precisamos, uma solução. Qual é ela?  

O Francisco mencionou a questão do asfalto ecológico, que foi feita uma proposta 

para a EMAE em 2014 e nem tiveram resposta. Não é nenhuma crítica às gestões 

anteriores, eu assumi em abril de 2015, então por favor, se a proposta ainda estiver 

válida nos traga, porque também não é uma questão de deliberação única da EMAE, o 

senhor sabe disso. Precisa de um licenciamento, essa coisa toda. Se for o caso, vamos 

estudar. Faz parte desse pacote de soluções integradas e amplas, que atendam 

definitivamente os interesses da população, que reconhecemos necessitar de um serviço 

de transporte digno.  

Não sei se eram os dois pontos que o deputado queria abordar como conclusão 

dessa reunião, mas é isso que temos.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu só queria concretizar isso, presidente. 

Nós já discutimos essa questão do asfalto, da volta dos quilômetros que vão ter que 

andar, é uma solução que não quero entrar em discussão agora porque vou falar... Acho 

que tem que ter um pacote de propostas para conversarmos com a comissão de 

deputados, junto com a de moradores, e aí queria que a Comissão de Transportes 

assumisse isso. Vamos na EMAE e não em nome do deputado Zico ou do Enio, do 

deputado que mora na região, mas em nome da Comissão de Transportes, junto com a 

EMAE para discutirmos o problema e as soluções.  

Fomos lá no primeiro semestre e eles falaram um ano. Daqui a pouco estamos no 

segundo e será para o segundo semestre. Daqui a pouco será para 2020. Calma lá, é 

2018. O pessoal quer uma balsa lá. Aperta, acelera e dá mais uma volta no parafuso que 

daí acho que chega lá. Nós tiramos a comissão de deputados representativos junto com 

os moradores, para chegarmos aqui na Comissão e apresentarmos uma proposta. O 

resultado da reunião na Comissão de Transportes foi esse, fizemos a reunião e será 

assim. Vamos estudar a continuidade da prestação de serviço e também, junto com o 

Departamento Jurídico da EMAE, ver qual é a solução, se é hidroviária, e consultar 

esses órgãos. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Está certo. Bom, gente, 

estamos nos finalmentes. Quero agradecer a presença dos Srs. Deputados, de toda a 

comunidade do Bororé, do Sr. Luiz Ciocchi, presidente da EMAE, do Jean Cesar Negri, 
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diretor de geração, o Sr. Pedro Brito, gerente do Departamento Jurídico da EMAE. Já 

fica aqui condicionado e encaminhado o pedido do deputado Zico Prado. Vamos formar 

a comissão e vamos visita-los. Tenham certeza que estaremos aqui envolvidos nessa 

questão juntamente com vocês. Obrigado a todos. Está encerrada a sessão. 

 

* * * 

 

 

 

  


