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 Pergunto aos membros desse colegiado se há indicação de algum nome para o 
cargo de vice-presidente dessa comissão. 
 O SR. RICARDO MADALENA - PR - pela ordem, Senhor Presidente. 
 
 O SR.  PRESIDENTE -  CHICO SARDELLI - PV - Pela ordem, deputado 
Madalena. 
 O SR. RICARDO MADALENA - PR - Gostaria de indicar aqui para ser o vice-
presidente dessa CPI, o deputado Davi Zaia.  
 O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - Eu coloco o nome do 
deputado Davi Zaia à apreciação de todos os membros dessa comissão. Alguma objeção? 
Os senhores deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. 
Aprovado. Declaro eleito vice - presidente o senhor deputado Davi Zaia.  
 Antes de falar um pouquinho da relatoria, gostaria de mais uma vez agradecer a 
todos. Teremos muito o trabalho nessa comissão. Estamos já compilando todo o material 
necessário para que nós possamos ter um bom desempenho dos nossos trabalhos 
parlamentares e todos nós dessa casa. 
 Tenho acompanhado, sentido, visto pelo interior do Estado de São Paulo, 
principalmente a questão das nossas ferrovias e o motivo que nos leva a fazer a indicação 
da criação dessa Comissão Parlamentar de Inquérito é no intuito de podermos averiguar e 
podermos investigar e também poderemos ouvir pessoas responsáveis, seja da empresa 
que detém a concessão, a ALL, enfim, e todos os outros acidentes que sistematicamente 
têm acontecido pelo interior do Estado de São Paulo.  
 Sou um ferrenho defensor das nossas ferrovias e vejo nelas uma possibilidade 
ampla de nós podermos avançar no nosso estado, no nosso país, mas com uma condição; 
com responsabilidade de quem faz e presta esse serviço no Estado de São Paulo. Cito a 
cidade de Americana, minha cidade, onde tivemos um incidente, se não me falha a 
memória em 2013 ou 2012 de gravíssimas proporções, onde muitas vidas foram perdidas 
naquele acidente. Como também foi a questão da cidade de São José do Rio Preto, outras 
cidades  que bem dito aqui pelo nosso nobre deputado Abelardo Camarinha, enfim, nós 
teremos a oportunidade, Delegado Olim, de podermos conhecer um pouco mais, se 
efetivamente os contratos da concessão do Governo Federal com a ALL estão sendo 
cumpridos à regra, para que nós possamos ter um parecer ao longo desses nossos meses 
de trabalho frente a essa comissão. 
 Gostaria de dizer que não tem absolutamente nada de pessoal nem da parte dessa 
presidência e também da parte daqueles que aqui estão. Mas aqueles pares que aqui estão 
e essa presidência terão a responsabilidade de poder ajudar, colaborar, poder efetivamente 
fazer um trabalho que no final somado aos esforços da empresa, aos esforços da 
concessão, quem deu a concessão, nós possamos avançar e fazer com que os transportes 
ferroviários de carga no Estado de São Paulo possam ser de qualidade efetiva de primeiro 
mundo como nós queremos e como contratualmente também exige-se de quem tem a 
concessão.  
 Pela ordem, um aparte ao nosso deputado Camarinha. 
 
 O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Eu gostaria de referendar as 
palavras de Vossa Excelência e dizer que não só onde tem operação da ALL, mas onde 
tem os bens, onde tem o acervo da ALL que estão abandonados, largados, degradados. A 
prefeitura não tem condições de fazer uso. Lá em Marília passa no centro da cidade  e 

está totalmente abandonado. Se a prefeitura não fizer a manutenção, eles não fazem 
manutenção. Não tem escritório aqui, não tem quem atenda, não tem quem resolva.  
 O escritório da ALL é uma pasta, o sujeito anda com uma pasta e ele tenta 
resolver os problemas que tem. 
 Então, além da questão do transporte coletivo, do transporte de carga, nós temos 
um problema com o acervo que eles herdaram das ferrovias antigas do Estado de São 
Paulo que estão abandonadas e que podem ser bem aproveitadas pelo Poder Público. 
 O SR. PRESIDENTE  -  CHICO SARDELLI - PV - agradeço as palavras do 
nobre parlamentar Abelardo Camarinha, o intuito é esse. Lembro a questão do acervo, se 
não me falha a memória, também a cidade de Pindorama, onde nós temos peças de trens 
jogadas pela cidade, a questão dos dormentes também, enfim, uma série de situações 
onde teremos a possibilidade,  obrigação de trazermos aqui. 
 Imagino eu que ao longo dos nossos trabalhos teremos a possibilidade do convite, 
no primeiro momento, às pessoas que têm algo ligado diretamente à questão das nossas 
ferrovias no Estado de São Paulo para aqui estarem e nos ajudar a melhorar essa condição 
do nosso querido Estado de São Paulo. Por isso sua intervenção é importante. 
 O SR. DAVI ZAIA - PPS - pela ordem Senhor Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - com a palavra o nobre 
deputado Davi Zaia. 
 O SR. DAVI ZAIA - PPS - parabenizo Vossa Excelência pela proposição dessa 
importante CPI e ao mesmo tempo aproveitar para agradecer a indicação para a vice - 
presidência. Conte com nosso apoio na condução dos trabalhos e o que precisar para o 
bom andamento dessa CPI e que a gente possa chegar às conclusões que Vossa 
Excelência tão bem explanou e a importância do trabalho que faremos aqui nesses 
próximos meses para analisar a situação do transporte ferroviário no Estado de São Paulo. 
 O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - agradeço as palavras nobre 
deputado Davi Zaia. 
 Eu gostaria de indagar aos nossos companheiros, os deputados sobre o melhor dia 
para nossa reunião, vocês têm ideia, uma vez por semana? A respeito dos requerimentos, 
todas as indagações possíveis, o nosso secretário Adelino estará à disposição para poder 
receber os requerimentos de convocação, de convite diretamente à secretaria incumbida 
de nos acompanhar durante esse período. 
 Coloco para nossos companheiros se alguém tem sugestão de trabalho da nossa 
CPI.  
 
 O SR. RICARDO MADALENA - PR -  Antes, presidente, queria um aparte 
para endossar as palavras do deputado Camarinha, parabenizá-lo, pois tenho certeza que 
está em boas mãos a presidência, assim como a vice-presidência  e dizer que eu vim do 
DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, eu fiquei durante seis 
anos e meio no DENIT e pedi minha exoneração para disputar a eleição, graças a Deus 
deu certo.  
 Fiquei seis anos e meio no DENIT e tenho certeza que vou poder colaborar muito 
com essa CPI por ser um conhecedor das causas que vêm ocorrendo em nosso estado pela 
concessão que hoje é rumo a ALL e a MRS. Muito obrigado. Só isso. 
 O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - agradeço as palavras do 
parlamentar Ricardo Madalena, aproveito também dos nossos companheiros deputados 
aqui, gostaria de fazer a indicação do deputado Ricardo Madalena, já que ele é um 

I- INTRODUÇÃO 
 

 
Através do Requerimento nº 254, de 2015, de autoria do Deputado CHICO 

SARDELLI, com número regimental de assinaturas, foi proposta a 

constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por 9 

(nove) membros, com a finalidade de investigar, no prazo de 120 dias, os 

acidentes no transporte ferroviário de carga no Estado de São Paulo. 
 
O autor, no Requerimento de solicitação, destaca na justificativa os motivos 

que o levaram a pedir a instalação desta CPI. 

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pelo Ato nº

98, de 2015, criou a Comissão Parlamentar de Inquérito nos termos como ela 

foi proposta. 

 

Os partidos políticos com direito a indicação dos membros desta CPI 

encaminharam os respectivos nomes dos Deputados. 

 
Finalmente, o Presidente da Assembleia Legislativa nomeou os membros 

titulares e substitutos do colegiado, cuja composição é apresentada em 

sessão que antecede esta Introdução1.  

 
 
 

                                                 
1 A título de informação, as devidas nomeações e substituições encontram-se encartadas 
nos autos do processo desta CPI 

Duração da CPI  
A CPI foi instituída com prazo de duração de 120 (cento e vinte) dias e seus 

trabalhos foram prorrogados por mais 60 (sessenta) dias.  

 

II – Transcrições das reuniões, audiências, depoimentos e 
declarações. 
 
Reunião Especial de Eleição - 02.06.2015 
�
O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSDB - havendo número regimental, 
declaro aberta a Reunião Especial de Eleição do Presidente e do Vice-Presidente da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, conhecido pelo Artigo número 20 de março de 2015 
com a finalidade de investigar os acidentes de transporte ferroviário de carga do Estado 
de São Paulo. 
Registro a presença do nobre deputado delegado, meu amigo, Doutor Olim. Indago aos 
senhores deputados se alguém tem alguma indicação a ser feita para a presidência dessa 
CPI. O SR. RICARDO MADALENA -  PR - Pela ordem, Senhor Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ- PSDB - Pela ordem, meu nobre 
deputado Madalena. 
 O SR. RICARDO MADALENA - PR - Gostaria de apresentar aqui o senhor 
Deputado Chico Sardelli como presidente dessa CPI. Apontado por nós. 
 O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ- PSDB - rompendo o protocolo, 
eu indago se há alguma discordância em relação à indicação do deputado Chico Sardelli. 
Em não havendo, declaro empossado e eleito para a presidência, meu amigo Chico 
Sardelli e já o convido para ocupar a presidência efetiva da CPI. 
 O SR. CHICO SARDELLI - PV - Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de 
antes agradecer a vossa excelência pela condução do início dos nossos trabalhos, uma 
data histórica para o Estado de São Paulo. Sei da sua competência e transparência, e 
agradeço pessoalmente muito. E a todos que depositaram a confiança no meu nome. 
Obrigado.  
 O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ- PSDB - Doutor Sardelli, eu o 
convido para oficialmente ocupar vosso lugar. (palmas). 
 O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV -  suspendo por cinco
minutos. Estamos terminando a parte técnica. 
 Reabertos os trabalhos. Agradeço a paciência dos nobres pares e gostaria de 
perguntar. Primeiro citar a presença da deputada Marcia Lia que muito abrilhantará os 
nossos trabalhos. Primeiro pela sua competência e também pela sua qualidade como 
mulher. Seja bem-vinda.  
 Deputado presidente e sempre presidente Barros Munhoz, deputado Davi Zaia, 
nosso grande companheiro, deputado Olim, novo entre nós mas já dando show no seu 
trabalho, parabéns. E o deputado Ricardo Madalena, parabéns pelo início do seu trabalho. 
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 Bom trabalho a toda equipe de cada deputado que aqui está, também dos nobres 
parlamentares que aqui estão, assessoria da casa, TV ALESP, enfim, o procurador 
também, doutor Beneton que está nos auxiliando nesta comissão. Bom trabalho a todos. 
 Passemos à ordem do dia. Próximo item, apreciação da ordem do dia.  
 Item número 1, Requerimento 1/2015 de autoria do senhor deputado Abelardo 
Camarinha que solicita o envio de ofício ao senhor diretor do Departamento de Polícia 
Judiciária do Estado de São Paulo, interior de inter cinco de São José do Rio Preto a fim 
de que remeta à CPI, cópia integral do inquérito policial que apura as causas do acidente 
ferroviário de transporte de carga com vítimas fatais ocorrido naquele município. 
 Em discussão o requerimento nº 1. Não havendo oradores inscritos, está encerrada 
a discussão. Em votação. Os senhores deputados que forem favoráveis ao voto do relator 
permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. 
 Item nº 2, Requerimento 2/2015 de autoria do senhor deputado Ricardo Madalena 
que solicita o envio de ofício à doutora Ana Maria Osório Silva, procuradora da república 
do estado de São Paulo a fim de que o mais breve possível informe essa CPI sobre a 
existência de inquéritos já concluídos sobre acidentes ferroviários de transporte de carga 
no estado de São Paulo a partir de 1999.  
 Em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 
discussão. Em votação. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como 
se encontram. Aprovado o requerimento.  
 Item nº3, Requerimento 3/2015 de autoria do senhor deputado Ricardo Madalena 
que solicita o convite do senhor Marcello Magistrini Spinelli, diretor presidente da 
Ferrovia Centro Atlântica – FCA – a fim de prestar esclarecimentos sobre acidentes 
ferroviários de transporte de carga de responsabilidade da referida companhia abrangendo 
os aspectos da defesa civil, meio ambiente e segurança. 
 Em discussão o presente requerimento. Não havendo oradores inscritos, está 
encerrada a discussão. Em votação. Os senhores deputados que forem favoráveis, 
permaneçam como se encontram. Aprovado.   
 Item nº4, Requerimento 4/2015 de autoria do senhor deputado Ricardo Madalena. 
Solicita o convite do senhor Guilherme Segalla de Mello, diretor presidente da MRS 
Logística S/A, a fim de prestar esclarecimentos sobre acidentes ferroviários de transporte 
de carga de responsabilidade da referida companhia abrangendo os aspectos de defesa 
civil, meio ambiente e segurança.  
 O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – Pela ordem, senhor presidente. 
 O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Pela ordem, deputado 
Barros Munhoz.  
 
 O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – Para solicitar vistas a respeito desse 
requerimento.  
 O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – É regimental, solicitada a 
vista do item nº 4. 
 Item nº5, Requerimento 5/2015 de autoria do senhor deputado Ricardo Madalena. 
Solicita o convite do senhor Alexandre M. de Souza, superintendente da Infraestrutura de 
Serviços de Transporte Ferroviários de Cargas da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres, ANTT, a fim de que informe essa CPI sobre contrato de concessão e termos 
aditivos entre a ANTT e as seguintes empresas: Ferrovias Bandeirantes S/A, Malha 
Regional Paulista e ALL Americana Latina Transporte, Malha Regional Sul. 

 Segundo, contrato de concessão do consórcio Ferroban, Ferrovia Bandeirantes 
S/A que passou posteriormente a fazer parte da América Latina Logística, ALL. 
 Item nº3, Relatórios de laudos e de infração apurados decorridos desde a 
transferência das malhas ferroviárias para a iniciativa privada a partir de 01.03.1997.  
 O SR. Pela ordem, senhor presidente. 
 O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Pela ordem. 
 O SR. Desculpe, o deputado Campos Machado não pode comparecer e pediu que 
eu solicitasse vistas desse item.  
 O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – É regimental o pedido de 
vistas. 
 O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem, senhor presidente. 
 O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Eu gostaria de pedir vista conjunta.
 O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Pedido de vista conjunta 
do deputado Roberto Massafera.  
 Nesse momento eu convoco o deputado Davi Zaia para assumir essa presidência 
porque estou impossibilitado de fazer em função dos meus requerimentos. 
 Com a palavra o vice-presidente dessa comissão, deputado Davi Zaia. 

Assume a presidência o deputado Davi Zaia 
 O SR. PRESIDENTE – DAVI ZAIA – PPS – Obrigado senhor presidente. Para 
continuar então os requerimentos aqui previstos na ordem do dia.  
 Item nº6, Requerimento 6/2015 de autoria do senhor deputado Chico Sardelli que 
solicita o envio de ofício ao senhor coronel Marco Aurélio Alves Pinto comandante do 
Corpo de Bombeiros para que indique um bombeiro para dar informações sobre as 
ocorrências de acidentes no transporte ferroviário de carga, objeto dessa CPI. 
 Em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 
discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. 
Aprovado.  
 Item nº7, Requerimento 7/2015 de autoria do senhor deputado Chico Sardelli que 
solicita o convite do senhor Julio Fontana Neto, diretor presidente da Rumo ALL – 
América Latina Logística S/A a fim de dar esclarecimentos sobre os acidentes ocorridos 
no transporte ferroviários de cargas de responsabilidade da Rumo ALL na questão de 
segurança, meio ambiente e defesa civil.  
 O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Pela ordem, senhor presidente. 
 O SR. PRESIDENTE – DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem, deputado Barros 
Munhoz. 
 O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Solicito a vista do item 07. 
 O SR. PRESIDENTE – DAVI ZAIA – PPS –  É regimental. Concedidas as 
vistas ao deputado Barros Munhoz.  
 Item nº8, Requerimento 8/2015 de autoria do senhor deputado Chico Sardelli. 
Solicita convite ao senhor Aureo Marcus Makiyama Lopes, procurador da república em 
Campinas, a fim de dar esclarecimentos sobre as ocupações irregulares nas imediações 
das linhas férreas e transporte de carga que estão provocando acidentes e criando 
insegurança na população.  
 Em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos, encerrada a 
discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se 
encontram. Aprovado.  

profundo conhecedor nessa área para que ele pudesse ser o relator dessa nossa CPI, 
desses nossos trabalhos. 
 Eu perguntaria se algum deputado tem alguma objeção.  
 O SR. BARROZ MUNHOZ - PSDB- eu estou plenamente de acordo que seja o 
deputado Madalena o relator, parabenizo Vossa Excelência pela escolha.   
 O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - obrigado grande presidente 
Barros, obrigado Abelardo Camarinha, Davi Zaia, Delegado Olim, que será muito 
importante também nos nossos trabalhos aqui, então considere-se já e ao trabalho, 
deputado Ricardo Madalena porque o senhor tem conhecimento e poderá nos auxiliar 
muito. Parabéns em nome de todos os parlamentares. 
 O SR. - Senhor Presidente, só para tirar uma dúvida, é convocação ou convite. 
Por exemplo, a diferença na Câmara Federal, é convocação? 
 O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - nós temos as duas 
prerrogativas no trabalho de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, eu diria que seria 
de bom (ininteligível) de num primeiro momento que fosse feito um convite. Um convite 
às pessoas para aqui estarem aí se não for aceito esse convite, faremos a convocação.  
 O SR. - a convocação é baseada no regimento interno, na Constituição do Estado? 
 O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - nos dois, segundo diz nosso 
secretário, Adelino. 
 O SR. - sob pena de?  
 O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - depende da autoridade, 
depende da situação e depende do caso também.  
 Agora só ficaria mais um assunto. Acho que nós teríamos que fazer uma reunião 
nossa de trabalho em algum momento, logo no início da semana que vem para que a 
gente pudesse, vou ver um horário que não trave com a agenda e absolutamente ninguém, 
mas fora isso nós precisaríamos definir qual o melhor dia da semana para o trabalho dessa 
Comissão. 
 O SR. DAVI ZAIA - PPS - Pela ordem, senhor presidente.  
 O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - tem a palavra o deputado 
Davi Zaia. 
 O SR. DAVI ZAIA - PPS - eu gostaria de sugerir que fosse terça-feira às dez ou 
dez e meia da manhã.  
 O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - dez e meia da manhã.  
 O SR. - como a gente viaja, o pessoal do interior, se fosse na quarta-feira, às dez 
da manhã. Pode ser?  
 O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - todos de acordo? 
 O SR. - a cada quinze dias pelo menos, tenho a Comissão de Ciências e 
Tecnologia marcada às onze horas às quartas-feiras.  
 O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - acho que nós deixaríamos 
na próxima semana, uma semana de trabalho interno nossa e convocaríamos a partir da 
próxima semana.  
 Eu tenho duas comissões nesse dia e tenho o colégio de líderes também.  
 O melhor horário, deputado Barros, pelo que eu pude perceber aqui, até para que a 
gente possa trabalhar e ter uma folga seria às quartas-feiras às dez horas da manhã. Se 
ninguém tiver nada a se opor. Feito.  

 Então nós faremos semana que vem um convite para que façamos uma reunião 
interna nossa de dinâmica de trabalho, como será o início, meio e para progredir até o 
final dela e a partir da outra semana, haverá a convocação oficial.  
 Não tendo mais nada a tratar, novamente agradeço o apreço de cada um de vocês,
a confiança, a responsabilidade e vamos ao trabalho. 
 
Primeira Reunião – 17.06.2015 
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Com a finalidade de investigar os 
acidentes ocorridos no transporte ferroviário de carga no Estado de São Paulo. Eu 
gostaria de registrar nesse momento com muito prazer a presença dos nobres deputados 
Delegado Olim, o vice-presidente dessa comissão, Deputado Davi Zaia, o sempre 
presidente Barros Munhoz e também o grande prefeito de Araraquara, deputado 
Massafera. 

Eu gostaria de fazer antes da ordem do dia, antes das nossas deliberações, desejar 
boas vindas a todos que estão acompanhando, a assessoria dos parlamentares, a imprensa, 
a TV ALESP presente entre nós, o deputado Candinho também que acaba de chegar, 
sempre presente em todas as nossas reuniões para ajudar no quórum, o ex deputado 
Camilo Gava aqui presente entre a gente. 

É um prazer enorme, deputado a sua presença aqui. E a todo o corpo técnico que 
nos auxilia.  

Eu disse quando foi instalada essa CPI que nós temos como objetivo maior poder 
produzir um trabalho convincente a partir de hoje e durante os próximos meses para que a 
gente possa ajudar efetivamente a buscar soluções e alternativas para o transporte 
ferroviário dentro do Estado de São Paulo onde afeta o trabalho dessa CPI.  
 Gostaria de frisar que por parte dessa presidência não tem caça ás bruxas, não tem 
absolutamente nada a não ser o intuito de poder efetivamente auxiliar e produzir um 
relatório, que, aliás, o nosso deputado Ricardo Madalena que é o relator ainda não 
chegou, estamos esperando. Mas produzir um relatório capaz de poder ajudar nos 
trabalhos dessa CPI. 
 Registrando casos como a cidade de Americana, por exemplo, que nós tivemos 
algumas mortes no acidente ocorrido. São José do Rio Preto, outras e se não me falha a 
memória, Catanduva e outras cidades mais. 
 É importante que nós saibamos efetivamente o que o contrato de concessão 
preconiza e o que efetivamente as concessionárias estão fazendo para cumprir esse 
contrato.  

Aproveito para registrar a presença do nobre relator dessa comissão, deputado 
Ricardo Madalena, é sempre um prazer estar entre nós.  

Logicamente poderemos em alguns momentos divergir de situações, de posições, 
isso é do parlamente, isso é legítimo e nós estamos aqui para poder ajudar na condução 
como presidente dessa comissão.  

Desejo registrar também o sempre presente deputado Bolçone de São José do Rio 
Preto que disse ontem que viria. São José do Rio Preto também foi uma das cidades que 
aconteceu um dos acidentes que nós vamos relatar durante o período. 
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 As ferrovias paulistas, Estrada de Ferro Araraquara, Mogiana, Sorocabana, enfim, 
todas elas em 1970 foram fundidas na FEPASA e da FEPASA de 1994 até 1998, o 
Estado de São Paulo, em pagamento de dívida, transferiu para a União. 
  No meu entender foi uma coisa mal formulada porque a Rede Ferroviária Federal 
que é o ministério do Transporte, a concessão para que alguém explorasse a linha. Na 
época não se deu muito valor para isso tudo, não se discutiu e nós temos uma concessão, 
no meu entender, muito mal feita. Um cessão desse direito em pagamento de dívida. 
 Ninguém se importou muito na época. Mas algumas vozes, alguns professores já 
alertaram no erro, no engano dessa concessão. 
 Hoje, vinte anos depois, nós temos o pais em crescimento grande, as rodovias 
saturadas, nossa carga sendo erroneamente transportada muito mais por caminhões do 
que por trens, os nossos portos completamente saturados sem investimentos adequados 
nos portos e nas ferrovias. 
 Nós temos então todos esses problemas que estamos tratando que são muitos. Eu 
queria aproveitar e sugerir em primeiro lugar que nós convidássemos o secretário 
metropolitano que é o Clodoaldo Pelissioni que foi secretário de transportes do estado, 
que passou na mão dele as ferrovias e que hoje, sendo secretário dos transportes 
metropolitanos, domina a problemática que é a conexão dessas linhas que passam por São
Paulo, a questão do FerroAnel, a questão de o trem chegar em Santos. 
 Eu tenho estudado o assunto, é uma confusão jurídica tão grande provocada pela 
interferência da União, por ser proprietária das redes, da empresa que explora as linhas, 
mas ao mesmo tempo tem limitações de investimentos nessas linhas e o custo que nós 
temos hoje, muito caro no transporte, o que inviabiliza o nosso país.  
 Para vocês terem uma ideia, na proporção, se custa um o fluvial, custa três o 
ferroviário, custa sete o rodoviário. Se você trouxer uma saca de soja de Mato Grosso, 
Rondonópolis de caminhão até o Porto de Santos, hoje você está gastando o mesmo para 
trazer essa saca de soja de trem. 
 Então a nossa economia está estrangulada. Nós chegamos num ponto tão crucial 
na nossa economia, que essa CPI que vai investigar os acidentes, vai chegar nas causas 
disso. Que é a falta de investimento na manutenção das linhas. E nós temos que definir 
claramente aqui nessa CPI de quem são as linhas, quem deve mantê-las, de quem é a 
obrigação?  
 Só para terminar, ficaria a minha sugestão que a gente convidasse numa primeira 
reunião o secretário para que ele pudesse explicar para a gente o que ele conhece. Porque 
nós sabemos a dificuldade de o FerroAnel de São Paulo chegar em Santos. 
 Nós estamos num absurdo de um trem que vem carregado de soja ou de milho do 
Mato Grosso, passa por Rio Preto, passa por Araraquara, passa por Americana, mas não é 
um trem não, presidente. No dia a cada duas horas passa um trem, são dez a doze trens 
por dia que vão a Santos. 
 Esses trens têm cem vagões. Cada um medindo em média cinquenta metros, são 
quatro quilômetros de trens com seis locomotivas.  

Não é Rio Preto, não é Araraquara, não é Americana, mas todas as cidades 
pequenas, Pitangueiras, etc., onde esse trem passa, ele é maior que o perímetro urbano 
das cidades. E ás vezes leva na velocidade de sete ou oito quilômetros por hora, às vezes 
leva meia hora.  Se ele para, o  trânsito dessas cidades fica parado. 

São coisas que não é só o acidente, não é só a manutenção, é todo um contexto 
que está errado há cinquenta anos. 

 Eu queria sugerir que a gente convocasse um pouco mais dos conhecedores desse 
intrincado problema que nós estamos para que nos esclarecesse um pouco mais à medida 
em que nós vamos entrar exatamente nossa acidentes, na análise, nas causas. 
 É isso que eu queria falar. Acho que nossa economia de São Paulo, a economia do 
Brasil, passa por esse assuntos que nós estamos tratando aqui hoje.  
 O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Eu não tenho dúvida 
nenhuma. Faço as considerações pelo autoconhecimento que Vossa Excelência tem e por 
todas as suas colocações. Eu pediria que Vossa Excelência pudesse redigir um 
requerimento e encaminhasse à secretaria dessa comissão para que na próxima reunião da
comissão nós possamos deliberar. 
 Gostaria também de citar nesse momento a presença dos vereadores da cidade de 
Santa Barbara do Oeste, Carlão Motorista, também Giovani Bonfim, sejam bem-vindos 
aqui junto com o assessor. Sejam bem vindos a essa casa, a Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo. 
 O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – Pela ordem, senhor presidente. 
 O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Com a palavra o deputado 
Barros Munhoz.  
  
 O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – Eu concordo plenamente com o nobre 
colega, deputado Roberto Massafera, mas só solicitaria que ao invés de convocação fosse 
formulado um convite ao secretário.  
 O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Eu me enganei, é convite mesmo. 
Desculpe.  
 O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Aliás, é uma praxe nossa. 
Primeiro nós convidamos. 
 Pela ordem, senhor presidente.  
 O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Com a palavra o deputado 
Ricardo Madalena que solicitou antes e na sequência o deputado Delegado Olim. Com a 
palavra o deputado Madalena. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Bom dia a todos. Bom dia a nossos 
colegas parlamentares. Presidente, o que eu vejo hoje aqui no Estado de São Paulo é um 
sucateamento da nossa malha ferroviária. Nós sabemos que cabe a concessão, a 
manutenção e a conserva dessas linhas existentes da malha hoje que está na concessão.  

Eis a questão que estamos apurando aqui dos acidentes ocorridos. Por que? Por 
falta de manutenção. É obvio que nós vamos apurar e vamos chegar a um consenso. Mas 
há acidentes já sacramentados que ocorreram, que é nítido nós sabermos que é a falta de 
manutenção. 

Nós vamos ter que apurar e cobrar. Cobrar nesse sentido, de investigação.  
Quero parabenizar o senhor pelos requerimentos que Vossa Excelência fez e 

gostaria de sugerir aqui se é possível nós também, através de um requerimento, por em 
discussão aqui, não sei a viabilidade no momento, com a relação décimo quinto que o 
senhor fez o requerimento ‘solicito o envio de ofício ao procurador geral da Justiça do 
Estado de São Paulo indicando um promotor’. Acho que nós poderíamos fazer também 
esse ofício ao senhor promotor de Justiça Federal do Estado de São Paulo para que ele 
designe alguém aqui da promotoria para falar em nome da Promotoria Federal com 
relação aos acidentes ocorridos na nossa malha. Porque existe o estadual e o federal. 

 Item nº09, Requerimento 09/2015 de autoria do nobre deputado Chico Sardelli 
que solicita o convite ao senhor Solano de Camargo, autor do livro 'Guerra dos Vagões:  
a luta de uma comunidade pelo fim do cemitério de vagões', a fim de dar esclarecimentos 
sobre os acidentes ocorridos no transporte ferroviário de carga. Em discussão o 
requerimento. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. 
Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. 
 Item nº 10, Requerimento 10/2015 de autoria do senhor deputado Chico Sardelli. 
Solicita convite ao senhor Alexandre M. de Souza, superintendente de infraestrutura e 
serviço de transportes ferroviários e de cargas da ANTT, a fim de dar esclarecimentos se 
a Rumo ALL, empresa responsável pelo transporte de carga no estado de São Paulo vem 
cumprindo o contrato de concessão, sobretudo, quanto às questões de segurança e sobre 
as irregularidades que eventualmente foram constatadas relacionadas a acidentes com 
vítimas e acidentes ambientais na malha sob a responsabilidade da referida Rumo ALL. 
 O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Pela ordem, senhor presidente. 
 O SR. PRESIDENTE – DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem deputado Barros 
Munhoz.  
 O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Quero solicitar vistas do item 10. 
 O SR. PRESIDENTE – DAVI ZAIA – PPS – É regimental. Concedida vistas do 
item 10 ao deputado Barros Munhoz. 
 Item nº 11, Requerimento 11/2015 de autoria do deputado Chico Sardelli que 
solicita envio de ofício ao senhor desembargador José Renato Nalini, presidente do TJ 
São Paulo a fim de que no mais breve prazo possível encaminhe informações sobre o 
número de indenizações pagas em razão de acidentes ocorridos na malha ferroviária 
paulista sob responsabilidade da empresa Rumo ALL - América Latina Logística.  
 Em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos, em votação. Os 
senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado.  
 Item nº 12, Requerimento 12/2015 de autoria do deputado Chico Sardelli que 
solicita envio de ofício ao senhor Ivan Miziara superintendente da Polícia Científica de 
São Paulo, a fim de que encaminhe um relatório sobre os acidentes ocorridos na malha 
ferroviária paulista sob a responsabilidade da empresa Rumo ALL – América Latina 
Logística no prazo mais breve possível. 
 Em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos está encerrada a 
discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se 
encontram. Aprovado. 
 Item nº 13, Requerimento 13/2015 de autoria do deputado Chico Sardelli que 
solicita envio de ofício ao senhor Otávio Kano, presidente da Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo a fim de que informe nessa CPI no prazo mais breve possível, quais 
os danos causados pelos acidentes de transporte ferroviário de carga no Estado de São 
Paulo a partir de 1999, ano em que se iniciou a concessão da malha ferroviária paulista.  
 Em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos está encerrada a 
discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se 
encontram. Aprovado. 
 Item nº14, Requerimento 14/2015 de autoria do senhor deputado Chico Sardelli 
que solicita envio de ofício ao senhor Marcio Fernando de Holanda Rosa, procurador 
geral de justiça do Estado de São Paulo a fim de que informe nessa CPI no prazo mais 
breve possível, quais medidas foram realizadas como resultado da comissão Parlamentar 
de Inquérito, CPI, constituída com a finalidade de apurar a situação do sistema ferroviário 

no estado, realizada nessa Assembleia Legislativa, conforme Ato 59/2009 de presidente 
desse poder. O relatório final foi encaminhado á Procuradoria. 
 Em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos está encerrada a 
discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se 
encontram. Aprovado. 
 Item nº 15, Requerimento 15/2015 de autoria do senhor deputado Chico Sardelli 
que solicita o  envio de ofício ao senhor Marcio Fernando Elias Rosa, procurador geral de
justiça do Estado de São Paulo para que indique um promotor para dar esclarecimentos 
sobre os acidentes ocorridos no transporte ferroviário de carga, objeto dessa CPI. 
 Em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos está encerrada a 
discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se 
encontram. Aprovado. 
 Devolvo a presidência ao deputado Chico Sardelli. 

Assume a presidência o deputado Chico Sardelli 
 O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Agradeço as palavras do 
nobre parlamentar vice-presidente dessa comissão, deputado Davi Zaia. 
 O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB - Pela ordem, senhor presidente. Só para 
esclarecimento.  
 O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV –  pois não. 
 O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB -  Foram pedidas as vistas dos itens 4, 5, 7 
e 10. Obrigado, presidente. 
 O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Agradeço ao deputado 
Barros Munhoz.  
 Vou franquear a palavra agora aos parlamentares que dela quiserem fazer uso par 
algumas considerações, algumas colocações para que a gente possa promover mais 
informações a respeito. 
 Com a palavra o deputado Roberto Massafera. 
 O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Obrigado, presidente. 
Primeiramente quero cumprimentar todos os membros dessa comissão. Eu vejo aqui a 
quantidade de requerimentos pedindo informações bem amplas. Mas eu queria fazer uma 
consideração. Hoje, 2015, há cinquenta anos eu era estudante de engenharia em São 
Carlos e lá na cadeira de transportes se ensinava que o transporte mais barato em volume 
de carga é o marítimo e fluvial, em segundo lugar o ferroviário, depois o rodoviário e 
depois o aeroviário, enfim. Ou então a gente andar a pé que é melhor para a saúde. É o 
que se ensinava. 
 Em 1965 o governo federal implantou a política do rodoviarismo, ou seja, em 
detrimento do desenvolvimento dos mais baratos que eram o fluvial e o ferroviário, ele, 
através do GEIPOT, Grupo Executivo de Implantação de Política de Transporte. Eu me 
lembro o engenheiro Lafaiete Bandeira do Prado em 1965, há cinquenta anos, presidente, 
foi fazer uma conferência na Escola de Engenharia em São Carlos dizendo da política do 
governo. E foi uma discussão muito acalorada, que ele não tinha o direito de implantar o 
rodoviarismo no país, transporte de carga por caminhão, porque nós não tínhamos 
estradas e tínhamos ferrovias.  
 Eles aprovaram. E ao longo desses cinquenta anos o Estado e a união 
abandonaram completamente o transporte de carga mais barato que seriam o fluvial e o 
ferroviário.  
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 Obviamente, como não sendo membro, representante. 
 O SR. Um aparte. Que conclusão a CPI chegou, nobre deputado. 
 O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – A conclusão da CPI não chegou. Tem 
uma da Polícia Civil que vai ser enviada através do (ininteligível)  
 O SR. Já está no Ministério Público. 
 O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Exato. O Ministério Público concluiu e 
fez uma avaliação dos danos. A ALL descartou a questão da velocidade do maquinista, 
descartou não, manteve a velocidade, embora o maquinista dissesse que ele não excedeu, 
que ele estava orientado para exceder a velocidade na cidade, que não pode ultrapassar, 
se não me engano, vinte quilômetros/hora, a ALL negou  e na CPI está relatado esse 
conflito. Inclusive no Ministério Público também.  
 O SR. Abusando da boa vontade de Vossa Excelência. Empiricamente, Vossa 
Excelência que mora em Rio Preto. Só de olhar, qual é a manutenção que, como o senhor 
avalia a manutenção dos trilhos, dos dormentes e do patrimônio público da ALL lá? 
 O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Também se constatou problemas de 
manutenção. A CPI vai fazer um relato, o relatório final trata com propriedade do assunto
da questão da manutenção.  

O SR. Vossa Excelência sabe quem foram os indiciados lá? 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Não, nesse momento não. O que me 

consta foi o maquinista. 
O SR. E o vigia. E os diretores e proprietários passaram longe, ao largo.  

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Exatamente. Muito obrigado, senhor 
presidente. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Agradeço ao deputado 
Bolçone pelas suas considerações. Alguém mais gostaria de fazer uso? 

Eu gostaria que ao longo desse período nós pudéssemos, depois vai ser divulgado, 
receber e-mail também de possíveis denúncias, possíveis ajudas que nós teremos a essa 
Comissão Parlamentar de Inquérito. O e-mail é:  
cpi.acidentesferroviariosdecarga@al.sp.gov.br. E também na secretaria, seja desta 
comissão. Nós estaremos à disposição de poder receber todas. 
 Finalizando, lógico que em alguns momentos dos nossos trabalhos teremos a 
polêmica, a polêmica efetiva. Agora o importante é que a CPI possa produzir elementos 
para podermos ajudar na melhora da malha ferroviária de carga. 
 O SR. Presidente, Vossa Excelência tem conhecimento de número de acidentes 
anual da ALL no estado?  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Sim, nós estamos 
produzindo aquele vídeo e ele vai ser exibido semana que vem. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Só para que os colegas tenham a 
par, o Olim, o Zaia, nosso querido líder Barros Munhoz, são dezenas de acidentes. 
Alguns que a população tem conhecimentos são os de maiores repercussão, como é o 
caso de Americana, como é o caso de São José do Rio Preto. Mas são dezenas que 
chegam a atingir trinta, quarenta, cinquenta por ano.  

As vítimas geralmente são assistidas nos primeiros dias, são acolhidas pela 
empresa multinacional, América Latina Logística, etc., meio difícil de se aproximar da 
diretoria, do presidente e depois são deixadas ao léu. 

 Nós temos depoimentos. Eu digo isso aí porque o deputado Vinicius Camarinha 
fez uma CPI e eu tive acesso a alguns depoimentos de pessoas que foram atingidas, 
feridas, levadas para prejuízo com carro, bicicleta, motocicleta. 
 Eu fico muito feliz em participar. Cumprimento Vossa Excelência porque é mais 
um algoz do Estado de São Paulo ferindo o segundo estado do país que é o interior de 
São Paulo. O primeiro é São Paulo e o segundo é o interior de São Paulo.  
 Abandono total. As cidades ficam feias. Não tem com quem falar, não atende 
ninguém. O presidente da ALL entrou com habeas corpus para não comparecer aqui.  
Acho que essa comissão tem muito a fazer pelo bem do Estado de São Paulo, 
principalmente pelas pequenas, médias e grandes cidades. 
 Já pensou ali na antiga estação de São Paulo que foi urbanizada, o valor que tem 
aquele patrimônio? Totalmente abandonado. Eles não dão, não vendem, não trocam, não 
permutam e não deixam terceiros fazerem uso por concessão. 
 O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pela ordem, senhor presidente. 
 O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Com a palavra o deputado 
Ricardo Madalena.  
 O SR. RICARDO MADALENA – PR – Quero endossar as palavras do meu 
colega deputado Camarinha, pois como ex superintendente do DENIT, nós víamos sim o 
pouco caso da concessão, no caso a ALL. 
 O patrimônio nosso federal que está na concessão está praticamente abandonados.
E quando um prefeito faz a solicitação de uma estação ou de um barracão para que seja 
usado pela população daquela cidade, simplesmente não obtém resposta.  
 É como o Camarinha falou, você não sabe nem a quem recorrer, a uma pessoa 
com uma pasta. Precisamos apurar também o porquê. Mas é acidente ferroviário, mas 
tudo bem, a falta de manutenção, a falta de conservação ocorre acidente também. E isso 
está ocorrendo naquilo que se diz operacional que está de posse da concessão. 
 Parabéns, Camarinha.  
 O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Agradeço as palavras 
tanto do deputado Abelardo Camarinha, como do deputado Ricardo Madalena e as 
últimas considerações. 
 Na próxima reunião nós traremos um resumo, se possível o vídeo apresentando os
anos, o número de acidentes, vidas perdidas que foram e discutiremos também questões 
importantes. A questão da velocidade do trem, como é que isso é feito, o comprimento 
dessas composições que pode afetar o resultado final.  
 O caso da cidade de Pindorama que tem dormente jogado pela cidade inteira, um 
acervo que não teve uma destinação. Acidentes foram causados. 
 Eu agradeço a cada um de vocês pela participação. As diligências serão 
determinadas a partir da semana que vem. Eu vou colocar com vossas excelências a 
possibilidade de as diligências em duas ou três cidades onde ocorreram esses acidentes 
para que nós possamos ouvir in loco, sejam as pessoas que infelizmente tiveram seus 
familiares perdidos nesses acidentes. 
 Mas também qual foi a participação efetiva da ALL nisso. Se teve, não teve, se 
teve, se foi responsabilizada, se cumpriu as prerrogativas, se indenizou as pessoas 
acidentadas e lembrar que eu já tive a oportunidade de conhecer alguns sistemas de 
ferrovias do mundo e podemos dizer que nosso sistema ainda é arcaico comparado á 
questão de segurança em outros países.  

 Onde não está sendo apurado pelo procurador do estado, está sendo apurado pelo 
procurador federal.  
 Acredito que lá em São José do Rio Preto existe a Procuradoria Federal que deve 
estar no âmbito federal e não estadual. 
 Só isso presidente. Obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Agradeço a palavra do 
deputado Ricardo Madalena, mas dizer que o item 08 solicita o convite do senhor Aureo 
Marcus Makiyama Lopes, procurador da República em Campinas. Eu perguntaria a 
Vossa Excelência se resolve. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Olha presidente, na minha concepção, 
ele está apurando os acidentes em Campinas. Mas nós temos mais acidentes ocorridos em
outras cidades que têm também a procuradoria federal.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Eu solicitaria a Vossa 
Excelência que pudesse produzir esse requerimento e nós apreciaríamos na próxima 
reunião dessa comissão. 

Registro também a presença do nobre deputado parlamentar Abelardo Camarinha, 
nosso querido amigo de Marília, tantas vezes deputado estadual, prefeito e também 
deputado federal. Bom dia, seja bem vindo! 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Bom dia. Desculpe o atraso, 
colegas, presidência. Mas nós estamos aqui firmes no propósito de melhorar o transporte 
ferroviário em São Paulo. 

Aproveitando a oportunidade que me foi concedida por Vossa Excelência, dizer 
do desmando e o desmanche que a ALL e as outras empresas que passaram a administrar, 
gerir as áreas, geralmente nos perímetros urbanos centrais nas grandes cidades, médias 
cidades, pequenas cidades. O abandono que se encontra. O afavelamento que ocorreu em 
várias e a falta de contato com os prefeitos, com os órgãos institucionais para que se faça 
uso daqueles prédios. 

Lá em Marília tem prédios maravilhosos de construções inglesas que eles não 
permitem o uso. Então essa CPI vem em boa hora. Sem falar que a ALL hoje é a maior 
empresa de transporte rodoviário do país. Então tudo leva a crer que houve essa 
transação, como diz o Chico Buarque, na calada da noite, para privilegiar o transporte 
rodoviário acabou o transporte de carga, o transporte de passageiro acabou e onde há o 
transporte de carga, não há manutenção. 

Eu recebi informação, informo aqui aos colegas presentes, todos os colegas, que 
naquele acidente de São José do Rio Preto, duas pessoas foram indiciadas, o maquinista e 
o que toma conta da estação, ambos falaram no inquérito que eles não têm como fazer a 
manutenção dos trilhos e dos dormentes. 

Eu parabenizo a iniciativa. Precisamos tomar alguma providência. Foi dado de 
presente. Só os valores dessas áreas no interior do Estado de São Paulo e na capital de 
São Paulo são bilhões de reais e o retorno, cito nossas cidades como outras cidades, a 
prefeitura tem que fazer a manutenção, tem que colocar cancela, tem que capinar o mato 
e não é nem atendida. 

Até pouco tempo, agora houve uma transação, o escritório da ALL aqui em São 
Paulo que atinge mais de quatrocentas cidades, era a pasta de um funcionário. 
 Eu falei:  ‘mas onde é o escritório?’. Ele falou: ‘meu escritório é aqui’.  

Então um total desrespeito com os prefeitos, com as autoridades, com o povo, 
com os acidentes. Então vem em boa hora. 
 O depoimento que os colegas vão ter oportunidade de ouvir, o depoimento das 
vítimas no inquérito. Sendo que o faturamento da ALL naquele ano foi três bilhões de 
reais. Nós vamos ver as vítimas e os feridos expondo suas feridas pela falta de trato, de 
solidariedade e de ajuda num acidente que ceifou a vida de dezenas de pessoas em São 
José do Rio Preto e Americana.  
 Peço desculpas pelo atraso, mas estou aqui pronto em melhorar as condições do 
transporte ferroviário e apurar o descaso dessas transações escuras que são feitas entre o 
governo federal e essas grandes multinacionais logísticas que de logística só tem o 
interesse financeiro.  
 O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Agradeço a participação 
do nobre parlamentar Abelardo Camarinha. Passo a palavra agora ao deputado Delegado 
Olim.  
 O SR. DELEGADO OLIM – PP – Primeiramente bom dia senhores deputados, 
senhores, senhor presidente. É um honra participar dessa CPI tendo o senhor como 
presidente.  
 Quando eu fui divisionário do patrimônio, eu tive um requerimento para convidar 
o delegado da 3ª Delegacia do Patrimônio, todos os acidentes de trem quando eu era 
divisionário, o governo do estado mandou para minha divisão e eu passei para essa 
delegacia que na época era delegacia de furtos de fios, hoje mudou. O nome eu não me 
recordo agora, mas poderíamos colocar de convidar o delegado para vir aqui porque há 
vários inquéritos de acidentes de trens aqui na malha de São Paulo. 
 Eu mesmo participei de uns seis ou sete acidentes. Paravam, jogavam coisas no 
trilho e o trem acabava descarrilhando, todos estão nessa delegacia. 
 Acho importante também que a gente tenha uma noção dos acidentes aqui da 
capital que aconteceram na época que eu administrava a divisão do patrimônio. É a 3ª 
Delegacia, o doutor Jean hoje é o titular para convidá-lo para que mande os inquéritos e 
ações que acho que vão somar com o que nós estamos tentando provar o que anda 
acontecendo na malha ferroviária. 
 O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Muito bem colocado por 
Vossa Excelência, deputado Delegado Olim. Peço também que a assessoria de Vossa 
Excelência possa produzir esse material e nós já apreciaremos a partir da semana que 
vem.  
 Passo a palavra agora ao nobre parlamentar Bolçone.  
 
 O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Agradeço o senhor presidente 
cumprimentando pela escolha do seu nome como presidente, o deputado Davi Zaia como 
vice e Ricardo Madalena como relator. 
 Meu partido PSB está muito bem representado pelo nobre deputado Abelardo 
Camarinha. Vou agradecer a oportunidade e sempre que eu não tiver compromisso que 
incompatibilize, vou estar presente e através do deputado Abelardo Camarinha, depois 
nosso representante na CPI, vou encaminhar pedido para que seja formalmente em São 
José do Rio Preto, a Câmara Municipal fez uma CPI e que eu possa remeter os resultados 
do acidente no qual perderam a vida oito pessoas.  
 E também vou discutir com o deputado Abelardo Camarinha depois o relatório do
Ministério público em São José do Rio Preto no qual inclusive, a ALL fez um pagamento 
de indenizações pelos danos. Mas há um relatório completo que certamente acredito que 
vai ser útil à CPI. 
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O presente requerimento encontra-se em discussão. Não havendo oradores 
inscritos eu coloco o presente requerimento em votação. Os deputados que forem 
favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o presente requerimento.  

Bem, esgotou a pauta da nossa reunião hoje. Eu gostaria de tecer alguns 
comentários e também apenas ilustrativamente trouxe um vídeo para que nós possamos 
passar. É coisa de um minuto que vai pautar os trabalhos da nossa CPI.  

Passei também a cada um de vocês um relatório de coisas básicas dos acidentes 
ferroviários de carga no Estado de São Paulo para que os ilustres nobres deputados 
possam ter ideia razoável de tudo aquilo que vem acontecendo com essa questão no 
Estado de São Paulo.  

Pediria que depois qualquer informação a respeito nós temos aqui para poder dar, 
seja com essa presidência, com a relatoria, com o vice-presidente e com os membros 
dessa CPI. 

Como o deputado Barros Munhoz deve se ausentar, pediria que passasse já 
rapidamente e deixasse o deputado livre. 
É feita apresentação de vídeo 

Foi só para citar efetivamente onde esses acidentes ocorreram e a partir de agora 
nós estamos produzindo um relatório de cada acidente, como se deu, como se portaram as 
autoridades locais. Aqueles que terão a oportunidade de estar presentes junto conosco
para prestar esclarecimentos. 

Antes de colocar aqui que o Procurador da República, queria só fazer um 
comentário. 

Mês de julho é mês de recesso nosso, acho que se for de acordo da maioria, nós 
poderíamos usar o mês de julho para compilar, trabalhar internamente a CPI para que nós 
possamos voltar a partir de agosto já com todo o trabalho pronto, já ouvindo as pessoas 
que foram convidadas a participar. 

Informo que o Procurador da República doutor Aureo Marcus Makiyama Lopes 
comparecerá à reunião do dia 05.08.2015, dez horas da manhã, neste plenário para que 
possamos tomar as informações necessárias para que a nossa CPI possa avançar. 

Tenho também de porte em minhas mãos, um relatório mais amplo que a 
assessoria também está trabalhando em cima dele para que nós possamos dar subsídios 
aos nobres parlamentares para que possam auxiliar nos nossos trabalhos. 

Passaria nesse momento a palavra aos deputados para alguns esclarecimentos, 
quem queira fazer uso da palavra. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pela ordem, senhor presidente. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Com a palavra o nobre 

deputado Madalena. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Senhor presidente, nós tivemos mais 

algumas, com relação às indagações que nós fizemos na abertura da CPI, algumas 
respostas dos convidados ou das arguições que nós fizemos junto à Procuradoria, 
Câmara? Já obtivemos respostas ou somente o promotor de Campinas? 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Por ora o procurador 
federal. 

Já acusaram o recebimento desses nossos convites. Logicamente de uma forma 
muito tranquila. Nós estamos convidando nesse momento para não termos problema 
nenhum, tivemos um problema que é o autor do livro “A Guerra dos Vagões”, está meio 
ainda pensando na possibilidade de vir. Uma literatura que nós temos uma bibliografia a 

respeito dos acidentes também de trens. Já temos informações a respeito, possivelmente 
ele virá como convidado, se não for como convidado, como convocado. Traremos essas 
informações a partir da semana que vem, a partir de agosto. 

Também eu daria como sugestão, hoje já foi aprovada uma diligência à cidade de 
São José do Rio Pardo e a segunda diligência, embora. 

O SR. São José do Rio Preto. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Eu disse São José do Rio 

Pardo? 
O SR. Pelo fato de Vossa Excelência ter sido muito bem votado lá.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Não me sai do 

pensamento. São José do Rio Pardo é a bacia do Rio Pardo do lado de Mococa. 
O SR. Onde Euclides da Cunha quando construía uma ponte escreveu Os Sertões.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Casa Branca, grande 

filósofo Barros Munhoz. 
O SR. 44.207 votos eu tive na média mogiana. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Ai que beleza, parabéns.  
Foi aprovada a diligência a São José do Rio Preto e teremos também a partir da 

semana que vem, no início de agosto quando retomarmos o trabalho da nossa CPI eu ai
sugerir a cidade de Americana e a possibilidade de mais uma cidade que não tenha 
acidentes, mas que acuse problemas. 

Espero a participação, resumo de todo esse material. Anonimamente tem chegado 
muitas questões diretamente a essa presidência e na medida do possível, estamos 
verificando a veracidade com o corpo técnico dessa CPI para não cometermos nenhuma 
injustiça aqui. 

Mas nós já temos algumas questões que vieram umas anonimamente outras já 
com o nome. 

De parte dessa presidência, ainda com a palavra os deputados. A palavra está 
aberta.  

O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – Só para dizer que estou plenamente de 
acordo com o proposto por Vossa Excelência, a partir de agosto proceder às inquirições. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Okay, agradeço ao nobre 
deputado Barros Munhoz. 

O SR. Eu queria cumprimentá-lo presidente por já ter produzido esse caderno que 
relata aquilo que é o descaso das concessões que nós estamos observando e acontecendo 
no nosso país e no nosso estado.  

O filme também. Que isso se tornando público, as pessoas, os munícipes, a 
população vai ter uma noção do descaso da concessão para com a população do nosso 
Estado de São Paulo. 

O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – Pela oportunidade, senhor presidente. Eu 
sugeriria até que esse filme entrasse na programação da TV Alesp, acho que é 
interessante. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Com certeza, acho que é 
interessante um bate papo. Vamos promover essa possibilidade colocada aqui pelo nobre 
deputado Barros Munhoz.  

A palavra continua aberta aos deputados.  
A Edna, assessora técnica dessa CPI está colocando aqui a questão do convite aos 

prefeitos das cidades onde aconteceram os acidentes. Seria importante também.  

 O SR. Senhor presidente, pela ordem. Antes de encerrar eu poderia fazer um 
requerimento verbal ou por escrito? 
 
 O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Nós determinamos que 
fosse tudo por escrito. O senhor pode fazer durante a semana e apresentar e a gente já 
coloca. 
 O SR. Eu pediria ao procurador que se encontra aqui que fez um para mim para 
solicitar à Câmara Municipal de São José do Rio Preto, cópia da CPI e a conclusão a que 
eles chegaram do acidente. A CPI do acidente que ceifou a vida de oito rio pretenses. 
 O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Eu colocaria no próprio 
requerimento a primeira diligência que nós poderíamos fazer seria a cidade de Rio Preto 
onde nós temos uma CPI encerrada lá também. 
 O SR. Visitar os feridos, senhor presidente. 
 O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Está certo. Não tendo mais 
a se tratar o objeto dessa convocação. Declaro encerrada a presente reunião. Muito 
obrigado.  
 
 
Segunda Reunião – 24.06.2015 
 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Comissão Parlamentar de 
Inquérito constituída com a finalidade de investigar os acidentes ocorridos no transporte 
ferroviário de carga no Estado de São Paulo. 
 Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados vice-presidente dessa 
comissão, deputado Davi Zaia, o sempre Delegado Olim prestando grande serviço ao 
relator dessa comissão, deputado Ricardo Madalena e ao sempre presidente e amigo 
Barros Munhoz, deputado Barros Munhoz.  
 Solicito ao secretário a leitura da ata da reunião passada. 
 O SR. Desculpe, pedir a dispensa as leitura da ata. 
 O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – É regimental o pedido de 
Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. 
Aprovada a ata. 
 Ordem do dia, nós vamos fazer a apreciação rapidamente dos requerimentos, 
assim fica livre, o deputado Barros Munhoz tem os compromissos.  
 Para deliberação, Requerimento nº 04/2015 de autoria do senhor deputado 
Ricardo Madalena que solicita o convite do senhor Guilherme Cegalla de Mello, diretor 
presidente da MRS, Logística S/A a fim de prestar esclarecimentos sobre acidentes 
ferroviários de transporte de carga de responsabilidade da companhia, abrangendo 
aspectos de defesa civil, meio ambiente e segurança. 
 Coloco em discussão o presente requerimento. Não havendo deputados inscritos 
para discussão, coloco em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam 
como se encontram. Aprovado. 
 Item nº2, Requerimento 05/2015 de autoria do senhor deputado Ricardo Madalena 
que solicita o convite ao senhor Alexandre M. de Souza, superintendente da infraestrutura 
de serviços de transporte ferroviário de carga da Agência Nacional de Transporte 
Terrestre, ANTT, a fim de que informe a essa CPI sobre: 

1. Contrato de concessão de termos aditivos entre a ANTT e as seguintes empresas: 
Ferroviário Bandeirantes S/A, Malha Regional Paulista e ALL, América Latina 
Transporte, Malha Regional Sul. 

2. Contrato de concessão do consórcio Ferroban, Ferrovia Bandeirantes S/A que 
passou posteriormente a fazer parte da América Latina Logística, ALL. 

3. Relatórios e laudos de infração apurados decorridos desde a transferência das 
malhas ferroviárias para a iniciativa privada a partir de 01.03.1997. 

Coloco em discussão o presente requerimento. Não havendo oradores inscritos, 
coloco em votação o requerimento. Os deputados que forem favoráveis permaneçam 
como se encontram. Aprovados. 

Passo nesse momento a presidência para o deputado Davi Zaia para que ele 
assuma a presidência e faça a leitura dos itens 03 e 04 dos requerimentos. 

Assume a presidência o  Sr. Davi Zaia - PPS 
O SR. PRESIDENTE – DAVI ZAIA – PPS – Item nº03, Requerimento 

nº07/2015 de autoria do deputado Chico Sardelli que solicita convite ao senhor Júlio 
Fontana Neto, diretor presidente da Rumo ALL a fim de dar esclarecimento sobre os 
acidentes ocorridos no transporte ferroviário de cargas de responsabilidade da Rumo 
ALL nas questões de segurança, meio ambiente e defesa civil. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação. Os deputados que
forem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. 

Item nº04, Requerimento 10/2015 de autoria do senhor deputado Chico Sardelli 
que solicita o convite ao senhor Alexandre M. de Souza, superintendente de 
infraestrutura de serviços de transporte ferroviário de carga da ANTT a fim de dar 
esclarecimento se a Rumo ALL, empresa responsável pelo transporte de carga no 
Estado de São Paulo vem cumprindo contrato de concessão, sobretudo quanto a
questões de segurança e sobre as irregularidades que eventualmente foram 
constatadas relacionadas a acidentes com vítimas e acidentes ambientais na malha sob 
responsabilidade da referida Rumo ALL. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está em votação. Os deputados 
que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. 

 Devolvo a presidência ao deputado Chico Sardelli.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Item nº05, Requerimento 

16/2015 de autoria do senhor deputado Abelardo Camarinha que solicita o envio de ofício
à Câmara Municipal de São José do Rio Preto com o objetivo que seja remetida a essa 
CPI cópia integral do relatório final da Comissão Permanente de Inquérito constituída por 
aquela câmara para apurar as causa e as responsabilidades dos acidentes ferroviários de 
carga ocorridos em 2013 no município de São José do Rio Preto. 

O presente requerimento encontra-se em discussão. Não havendo oradores 
inscritos, coloco o presente requerimento em votação. Os deputados que forem favoráveis 
permaneçam como se encontram. Aprovado. 

Item nº06, Requerimento 17/2015 de autoria do senhor deputado Abelardo 
Camarinha solicitando que a CPI realize diligências na cidade de São José do Rio Preto 
com o objetivo de colher informações e realizar visitas e tomar depoimentos a respeito do 
acidente no transporte ferroviário de carga ocorrido naquele município no ano de 2013.  
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discussão presente requerimento, não havendo oradores inscritos, está encerrada a 
discussão. Em votação. Senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se 
encontram. Aprovado o requerimento. Para a ciência dos presentes parlamentares. 

Item 07 – Ofício 99402015 da senhora procuradora, chefe da procuradoria da 
República de São Paulo em resposta ao pedido de informação decorrente de aprovação do 
requerimento 2/2015 dessa CPI, informando que não consta até o momento 
procedimentos em andamento do Ministério Público Federal, sobre acidentes nos 
transportes ferroviários de carga no estado de São Paulo encaminhado por email aos 
senhores deputados.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR - Pela ordem senhor Presidente. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Com a palavra o deputado 

Ricardo Madalena. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Presidente, é muito preocupante essa 

resposta do Ministério Público Federal, porque nós temos a concessão desde 1999 e não 
temos nenhum inquérito do Ministério Público Federal e eu acho que nós temos que 
apurar isso que ocorre onde estão sendo represados esses inquéritos, porque é matéria de 
vítimas fatais muitos acidentes que ocorrem e não temos nenhuma apuração sendo que é 
de responsabilidade da união essa concessão da ferrovia no estado de São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Ok, estão registradas as 
colocações de Vossa Excelência e ao longo do trabalho da nossa CPI teremos a 
oportunidade de poder ter novas solicitações que possam dirimir dúvidas e também nos 
colocar frente a frente com a verdade do que acontece hoje no Estado de São Paulo, com 
respeito aos acidentes de cargas ferroviárias.  

Item 08 – Ofício 0608/2015 do senhor diretor Presidente da CETESB em resposta 
ao pedido de informação decorrente de aprovação número 03/2015 dessa CPI, 
encaminhando CD contendo arquivos digitais com informações sobre as emergências 
atendidas pela CETESB em 1999 e o presente, motivados por acidentes ferroviários de 
cargas e encaminhado por email aos senhores deputados.  

Item 09 – Ofício GPFFDM 040/2015 o senhor presidente da Câmera municipal de 
São José de Rio Preto em resposta ao pedido de informação decorrente da aprovação do 
requerimento 16/2015 desta CPI, encaminhando DVD contendo cópia digital do relatório
final da CPI constituída por aquele parlamento para investigar acidente ferroviário de 
carga ocorrido naquele município com vítimas fatais em 2013. O DVD enviado pela 
câmera contendo arquivos de 619 páginas se encontra disponível na secretária da CPI, 
que a pedido dos senhores parlamentares, lhe fornecera cópia digital. As deliberações 
dessa manhã dos requerimentos e também para ciência daqueles que chegaram. Estão 
encerradas. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Senhor presidente, questão de 
ordem.  

 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Questão de ordem ao 

deputado Abelardo Camarinha.  
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Senhor presidente, em uma das 

reuniões, nós fizemos um ofício verbal inclusive usando o telefone da Assembleia e 
falamos com as autoridades competentes de São José do Rio Preto, gostaria de perguntar 
a Vossa Excelência se chegaram um daqueles pedidos da polícia civil, os inquéritos e se 
houve a denúncia, já tem cópia. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Já, as cópias chegaram e 
estão sendo encaminhadas ao gabinete de cada parlamentar que compõe essa CPI.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Então já vieram as cópias de São 
José do Rio Preto. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Nos comunica o secretário 
que os relatórios que têm sido apresentados são extensos  para se transportar, enfim, 
podem ser enviados através de pendrive ou próprio CD disponível pela casa. Com a 
palavra, o deputado Barros Munhoz. 

O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – Presidente, seria possível a secretaria da 
comissão fazer a depuração, digamos assim, uma análise ou não há condições materiais 
para isso? Uma síntese, eu acho que se cada um de nós for proceder, lógico que a gente 
pode proceder também, sem dúvida alguma. Mas se houvesse essa possibilidade... 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Nós temos a falta de um 
pessoal humano apesar de todo esforço do secretário, só ele hoje, mas nós vamos, quem 
sabe pedir reforço para o presidente da casa. 

O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – Sabe Presidente, porque realmente para 
cada um de nós examinarmos também com as outras atribuições que a gente tem se 
pudesse ter essa retaguarda, eu acho que seria bastante interessante. Lógico, o deputado 
Ricardo Madalena, por exemplo, tem já uma experiência, tem um conhecimento. O 
deputado Camarinha também. Vossa Excelência mesmo, mas se fosse possível, é uma 
sugestão que eu faço.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Sim, nós estamos falando 
com nosso secretário que eu sempre esqueço... Adelino! Lembrar do Adelino, Leal de 
Americana, eu lembro do Adelino daqui e o nosso secretário. Ele está dizendo que uma 
forma reduzida de poder encaminhar o conteúdo dá para fazer. 

O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – Já ajuda.  
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pela ordem, senhor presidente.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Com a palavra o deputado 

Ricardo Madalena. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Só para parabenizar o Barros Munhoz, 

porque realmente a casa toma muito tempo da gente, haja vista data de ontem. Então mais 
que válido isso.  E aquilo que interessar, a gente pode olhar os autos. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Ok.  Nós tínhamos 
aprovado um convite na última reunião de trabalho nossa, se não me falha a memória, 
convidando para estar presente entre nós, doutor Áureo Marcus Makayama Lopes, 
procurador da República na Procuradoria da República de Campinas. Logicamente para 
poder contribuir, com o trabalho para falar sobre as ocupações ilegais, as margens das 
linhas férreas e assuntos correlatos atinentes à temática dessa CPI e muito gentilmente, o 
doutor Áureo aceitou o nosso convite, está presente aqui. 

Eu convidaria o doutor Aureo para tomar assento na mesa que preside os trabalhos 
para que nós possamos dar encaminhamento.  

Eu gostaria de fazer um relato aqui aos nobres parlamentares dessa comissão. O
doutor Áureo já está colaborando a convite para estar aqui hoje e os materiais remetidos à 
CPI pelo doutor Áureo da Procuradoria da República de Campinas disponíveis aos 
senhores deputados para consulta na secretaria da CPI já se encontram aqui. Aquele 
volume de processos que ali estão contendo:  

Depois vocês receberão um cartaz que já está pronto, confeccionado a cada 
gabinete de vocês e eu vou pedir que, o Neto está aqui?  

Neto, não foi acrescentado aqui o e-mail dessa comissão, no qual nós poderemos 
receber as indagações.  

É importante que a gente coloque em todos destacadamente para que a 
comunidade possa participar também, cpi.acidentesferroviariosdecarga@al.sp.gov.br Ele 
já foi passado semana passada, mas de qualquer forma seria importante que fosse 
colocado nos cartazes que serão afixados nas cidades pelo interior e também nessa casa 
nos gabinetes dos parlamentares. 

Logo após o encerramento dessa CPI e também da CPI de Telecomunicações da 
qual eu faço parte, eu disponibilizarei a cada um dos nossos parlamentares que fazem 
parte dessa CPI.  

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado. 
 
  

 
Terceira Reunião – 05.08.2015 
 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Havendo número 
regimental, declaro aberta a terceira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 
constituída com a finalidade de investigar os acidentes ocorridos no transporte ferroviário 
de carga no Estado de São Paulo.  

Registro com muito prazer a presença do nobre parlamentar vice-presidente dessa 
comissão dessa CPI o deputado Davi Zaia, do relator dessa CPI deputado Ricardo 
Madalena, o nosso querido deputado de Marília,  Abelardo Camarinha e registrar sempre 
a presença do nosso sempre presidente, deputado Barros Munhoz, sempre atuando como 
moderador dentro da casa.  

Tivemos muito trabalho ontem e vamos ter hoje mais um pouco, mas faz parte do 
nosso trabalho. Solicito ao secretário a leitura da ata da reunião passada.  
 O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem, senhor presidente. 
 O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Com a palavra o nobre 
deputado Davi Zaia. 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Solicito a dispensa da leitura da ata.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – É regimental o pedido de 

vossa excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada 
a ata.  

Terceiro item, apreciação da ordem do dia para deliberação. 
Item 01 – Requerimento de número 18 de autoria do senhor deputado Ricardo 

Madalena que solicita o envio de ofício à doutora Anamara Osório Silva, procuradora 
chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo a fim de que indique o 
senhor procurador da República para prestar esclarecimento sobre os acidentes ocorridos 
no transporte ferroviário da carga.  

O presente requerimento está em discussão. Não havendo oradores inscritos, está
encerrada a discussão. Em votação. Os senhores deputados que forem favoráveis, 
permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. 

Item 02 – requerimento  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Pela ordem, senhor presidente. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Com a palavra o nobre 

deputado Camarinha.  
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Senhor presidente, o que nós 

acabamos de votar, para esclarecer bem esse deputado e talvez à CPI, é solicitando à 
procuradora regional que indique um procurador de justiça para esclarecimento. É nesse 
sentido? Aleatoriamente ela vai indicar? 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – É isso. Ela vai ter a 
possibilidade de indicar um nome.  

Item 02 – Requerimento 19 de autoria do deputado senhor Davi Zaia que solicita 
o envio de ofício ao Sindicado dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias Paulistas a fim 
de que esse indique um representante que possa comparecer a uma reunião da CPI para 
tratar do tema que se constitui objeto de investigação. 

Em discussão o presente requerimento. Não havendo oradores inscritos, está 
encerrada a discussão. Em votação o requerimento. Senhores deputados que forem 
favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento.  

Item 03 – Requerimento 20 de autoria do senhor deputado Davi Zaia que solicito 
o envio de oficio ao sindicato dos trabalhadores de empresas ferroviárias da Zona 
Mogiana, afim de que esse indique o representante que possa comparecer a uma reunião 
da CPI para tratar do tema que constitui o seu objeto de investigação.  

Em discussão o presente requerimento. Não havendo oradores inscritos, está 
encerrada a discussão e votação.  

Senhores deputados que forem favoráveis ao requerimento permaneçam como se 
encontram, aprovado o requerimento. Aproveito para registrar a presença do deputado 
delegado Olim. Obrigado pela presença. 

Eu passo nesse momento a presidência para o deputado Davi Zaia para leitura do 
requerimento 21 e 22 de minha autoria. 

 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Muito obrigado, senhor presidente. 
Item 04 – Requerimento 21 de autoria do senhor deputado Chico Sardelli 

solicitando que a CPI realize diligências na cidade de Americana com o objetivo de 
colher informações, realizar visitas e tomar depoimentos a respeito do acidente no 
transporte ferroviário de carga, com vítimas fatais ocorrido naquele município em 2010. 
Em discussão ao requerimento, não havendo oradores inscritos, está encerrada a 
discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se 
encontram. Aprovado.  

Item 05 – Requerimento 22 de autoria do senhor deputado Chico Sardelli solicita 
a realização em data oportuna de uma audiência pública com a presença dos prefeitos em 
cujos municípios tenham ocorrido acidentes no transporte ferroviário de carga, a fim de 
que seja debatido o tema que constitui objeto de investigação dessa CPI. Em discussão ao 
requerimento, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. 
Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o 
requerimento. 

Retorno à presidência dos trabalhos, deputado Chico Sardelli. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Item 06 – Requerimento 

23 de autoria do senhor deputado Ricardo Madalena que solicita nos termos do artigo 34 
A do regimento interno a prorrogação dos trabalhos da CPI pelo prazo de 60 dias. Em 
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dos transeuntes, alguns talvez com acidentes ocorridos, outros não. A gente tentou fazer 
um levantamento dos dados dos acidentes, foi relativamente difícil para consolidar as 
informações, algumas vão estar no SUS, outras na Polícia Civil, etc., é uma compilação 
de dados que não é simples, mas o trabalho que está sendo desenvolvido desde então é 
um trabalho de tentar buscar a adequação dessas passagens de nível. 

O Ministério Público Federal não é um órgão ferroviário, vejam, é um órgão de 
controle suplementar que atua complementarmente as responsabilidades do município, da 
União, da ANTT que é a fiscalizadora específica desse serviço, mas a gente tem feito esse 
trabalho porque está de acordo com as atribuições e tem focado principalmente num 
controle e numa cobrança da implementação dessas medidas de segurança. 

Num primeiro momento são essas de passagens de nível. Havia num primeiro 
passo a discussão do padrão, não havia hem mesmo muito consenso sobre qual seria o 
padrão de isolamento, uma das grandes questões. O que nos foi explicado é que se não 
for feito o isolamento adequado que vai em conjunto com essa passagem de nível, as 
pessoas não vão utilizar a passagem e é apenas um dinheiro gasto sem resultado. 

Foi feita uma discussão. Desde o início essas reuniões combinavam a presença da 
ALL, da Agência Nacional de Transportes Terrestres e dos municípios onde foram 
identificadas essas passagens com maior gravidade e risco, Campinas, Hortolândia e 
Sumaré.  

Foram feitas essas discussões até se chegar a um consenso técnico dos presentes 
do que seriam os padrões adequados para o município para a ALL e de acordo com o 
critério de quem avalia isso no final das contas que é a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres. 

A partir desse momento, chegou-se a um acordo sobre como se faz esse 
isolamento, outra discussão, acho que é importante trazer isso para os senhores, foi a 
discussão de custos. Não havia um acordo sobre quem são os responsáveis pelos custos. 
Basicamente uma discussão entre municípios pela questão do território e a ALL como 
concessionária.  

Nós discutimos e a partir de algumas observações, acabamos tratando essas 
reuniões numa corresponsabilidade, existem responsabilidades de adequação do 
município a serem feitas, principalmente no entorno do cruzamento e responsabilidades, 
evidentemente da concessionária para fazer. De um modo geral, vamos dizer que os 
custos sejam compartilhados. 

Isso superou um entrave que parecer ser muito comum em casos onde isso não se 
regulariza, que é uma discussão de que só um é o responsável e há uma discussão de 
quem vem primeiro, a linha férrea, o município e muitas vezes essa discussão jurídica 
acaba atravancando medidas de execução e de efetividade da proteção do uso dessa 
localidade.  

A partir desse estabelecimento que ainda está em discussão, porque falta um 
quadro normativo e jurisprudência mais segura para dizer exatamente quem deveria. 

Em alguns casos não houve essa discussão extrajudicial como ocorreu lá em 
Campinas. Foram realizadas ações civis públicas pelo Ministério Público e eventualmente
houve a condenação pelo judiciário para que a concessionária arcasse integralmente. 

Então é uma questão em aberto, mas extrajudicialmente a situação tem no nosso 
caso de Campinas, a experiência tem funcionado consensualmente entre as partes. 

A partir dessa questão, do projeto feito, custos em acordo, começaram as 
execuções das obras, há praticamente mais de dois anos. Há sempre alguns revezes. 

Tivemos revezes na descontinuidade quando se trocam os representantes dos municípios, 
muitas vezes perde a memória da obra, interrompe, atrasa, etc., nesse tempo antes da 
execução, ainda no começo, nós fizemos pelo menos uma recomendação à Prefeitura de 
Campinas porque havia certo atraso nas obrigações, informando de uma possível 
responsabilização judicial e fizemos uma ação civil pública de responsabilidade da ALL e 
do município de Sumaré por uma morte ocorrida, talvez seja essa informada pelo 
deputado na leitura desse relatório inicial.  

A ideia é, se tem um padrão técnico identificado, os locais onde essas obras 
devem ser feitas e elas não foram feitas por algum motivo e geraram danos a pessoas que 
transitam naquela região, se a parte não adotou todas as providências que era de 
responsabilidade dela, há uma responsabilidade civil e é isso que tem sido o padrão que a 
gente tem cobrado. Existe a identificação do que deve ser feito. Não fez, a ação civil 
pública, caso seja identificada alguma responsabilidade no atraso das providências.  

A partir dessas medidas também as obras andaram. A gente tem agora duas 
reuniões marcadas, uma para o dia 20 de agosto sobre as ocupações, assunto que eu falo 
logo em seguida e a outra é para o dia 23 de setembro que talvez nessa, se tudo der certo, 
a gente já vai ter uma prestação de contas dos termos de ajuste assinados nos quais esses 
pontos críticos identificados na época, talvez tenham sido corrigidos pelas partes 
investigadas no inquérito. 

No decorrer dessas obras, surgiram outras questões. Qual é a outra questão 
relacionada a isso? Além dessa passagem em locais, vários acidentes têm esse tipo de 
característica, outros como descarrilamento, esse tipo de situação nós não tivemos 
nenhuma experiência na região. Mas quando a pessoa passa na linha, como é caso de 
Americana, bem grave, também parece que foi nesse se sentido. 

Além desses casos, outras situações identificadas foram as ocupações às margens 
muito próximas da linha ferroviária, ou seja, essa é uma situação de risco evidente, 
porque no caso de um acidente que pode ocorrer, isso pode gerar danos fatais muito 
graves. Existe um grande número de ocupações e essa situação, pela complexidade, pela 
atenção dessas passagens de nível, foi deixado para um segundo momento que é esse 
inquérito instaurado agora a menos tempo.  

A discussão das ocupações, qual é o estágio atual? Requisitamos da ALL e dos 
municípios que batessem os dados dos cadastros, dos levantamentos que cada um deles 
tem sobre as ocupações à beira da linha férrea. 

Fizemos também, pedimos também uma identificação de grau de risco que foi 
trazida, ou seja, para essas ocupações, mas há identificação de risco alto, médio e baixo 
para se colocar um cronograma de providências, principalmente para os casos mais 
graves de ocupação. 

Essas informações vieram e a próxima reunião será exatamente sobre isso. Para 
discutir com os órgãos federais, municipais quais são as providências para essa 
desocupação. 

Existem ações judiciais. O Judiciário normalmente, a gente inclusive se manifesta 
nos pareceres e nas ações. Existem ações propostas pela ALL para desocupação dessas 
áreas, mas são áreas coletivas, elas demandam providências. Principalmente até porque o 
tempo se passou, muitas vezes e desses casos demanda-se que haja uma alternativa para 
essas pessoas para que elas sejam relocadas. 

De qualquer modo, a gente entende que se o grau de risco é alto, isso deve ser 
feito rapidamente, esse é o posicionamento que a gente vai ter nos processos judiciais 

Item 01 – Cópia integral do inquérito civil público 1.340040009402012/77 para 
apurar as condições de segurança da malha ferroviária operada pela ALL nos trechos que 
cortam Campinas, Hortolândia e Sumaré. 

Item 02 – Cópia integral do inquérito civil público 1.34000400141-52013/50 para 
apurar ocupações irregulares nas áreas públicas ferroviárias federais da região de 
Campinas. 

Item 03 – Cópia integral do Inquérito Civil Público 1.340040012112014/8 para 
apurar a ausência de providências do Poder Público Municipal para a regularização de 
passagens em nível ferroviária. 

Item 04 – Cópia integral do inquérito Civil Público 1.34.004.00068/2013-48 para 
promover a regularização fundiária do assentamento de localização entre os quilômetros 
24 mais 712, 24 mais 802 do bairro da Nova Vinhedo em Vinhedo. 

Item 05 – Cópia integral do Inquérito Civil Público 1.34.004.000440/2014-05 para 
promover a regularização fundiária dos assentamentos localizados nos bairros são Judas
Tadeu em Sumaré em virtude de possíveis ações de reintegração de posse a serem 
ajuizadas pela ALL. 

Eu, de antemão, agradeço ao doutor Aureo por nos enviar todo esse material e 
também fazer um breve relato. Ao longo dos anos, após a concessão das malhas 
ferroviárias no Brasil, o estado de São Paulo passou a ter um grande volume de acidentes, 
incidentes, com respeito aos trens de carga, a malha ferroviária no estado de São Paulo.  

Em função disso, nasce essa comissão parlamentar de inquérito no intuito, 
primeiro, de poder averiguar efetivamente desde a concessão feita no governo Fernando 
Henrique até os dias de hoje, o que tem sido feito, se esse contrato de concessão está 
sendo cumprido e mais efetivamente, os acidentes envolvendo esses trens de carga no 
Estado de São Paulo.  

Como, por exemplo, em novembro de 2013, na cidade de São José do Rio Preto, 
um descarrilamento matando oito pessoas, Americana que o senhor conhece bem ali na 
nossa região também em 2010, matando dez pessoas e dezessete ficaram feridas através 
de um ônibus que foi atropelado nesse acidente dentro da cidade de Americana.  

Em 13 de abril de 2015 um trem carregado de soja descarrilou na área central da 
cidade de Americana, a composição saiu dos trilhos, danificando a passagem. 

 Cidade de Cubatão, em 2014, causou um derramamento de pelo menos oito mil 
litros de óleo do sistema de drenagem de águas pluviais em Cubatão.  

Cidade de São Roque também, o incidente originou com um descarrilamento de 
um trem que transportava açúcar em novembro de 2014, numa área administrada pela 
ALL.  

Cidade de Sumaré, uma senhora de 44 anos foi uma vítima fatal em 2014, atingida 
por uma composição.  

Cidade de Matão, o incidente ocorreu em uma área de difícil acesso, parte da 
carga do açúcar também ficou espalhada pelo local.  

Cidade de Valparaíso, a cidade de Botucatu, o trem era composto por trinta e sete
vagões, três locomotivas, enfim.  

Cidade de Bauru, dois acidentes os dois ano de 2011. 
Na serra do mar também tivemos um acidente gravíssimo com setenta e nove 

vagões carregados com milho e açúcar que estava estacionado, aguardando 
licenciamento, perdeu o freio, percorreu aproximadamente seis quilômetros até colidir 

com outro trem da MRS, que aguardava licença nas proximidades da estação Gaspar 
Ribeiro.  

A cidade de Lençóis Paulistas, a cidade de Guatapará, a cidade de Jales onde 
houve um descarrilamento também nesse ano em Jales, alguns vagões saíram do trilho.  

Cidade de Meridiano, tivemos também um descarrilamento. 
 Cidade de Jaguariúna, aqui também próximo a nossa região.  
Cidade de Catanduva, a cidade de Lorena, a cidade de Guaringuetá a cidade de 

Aparecida e muitas outras aí que estão e nós vamos desenrolar dessa CPI e poder ter 
conhecimento.  

Então de praxe, eu novamente agradeço a presença de Vossa Excelência, 
aceitando esse convite nosso, o senhor tem quinze, vintém vinte e cinco, trinta minutos 
para poder falar um pouquinho de tudo aquilo, o trabalho realizado nessa questão de
acidentes ferroviários no estado de São Paulo, que é objeto desta comissão parlamentar 
de inquérito.  

Obrigado, a palavra é do senhor. Primeiro momento o senhor fala, depois volta a 
palavra aos parlamentares para aqueles que quiserem aí poder, trabalhar, usar a 
experiência que o senhor tem nessa área, ser útil aqui as perguntas que os nobres 
parlamentares farão a Vossa Excelência. A palavra do senhor. 

O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Obrigado, Excelência. 
Primeiramente agradecer a Assembleia, comissão pelo convite, espero poder contribuir, 
esclarecer.  A partir da minha experiência e acho que é importante colocar um elemento 
que é a limitação da experiência de um procurador da república, um promotor federal, 
que atua numa região específica então, não acompanho a história, que sabemos que é bem
longa da ferrovia, não posso falar nada muito para depois de cinco anos para trás, seis 
anos o tempo no qual tenho lidado com essa questão e especificamente na região de 
Campinas, particularmente, temos lidado bastante com os municípios de Campinas, 
Sumaré, Hortolândia, embora tenhamos outros municípios como Jaguariúna, na 
subsessão, Americana próximo, ao lado, então acho que isso é importante colocar que 
essa é a restrição da experiência, não tenho uma visão geral do estado, acho que alguns 
órgãos lidam com essa questão no estado inteiro, mas a gente tem uma experiência 
específica, localizada, eu acho que é importante contextualizar isso de início.  

Essa questão começou há mais de cinco anos, a gente tem acompanhado essa 
situação e a primeira questão que foi identificada e nós temos tido sempre um contato 
muito próximo com o representante técnico da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres, o fiscal, senhor Nelson Marino, que tem trazido sempre referências técnicas, 
das quais nos baseamos porque a formação nossa é jurídica, não é formação na área 
ferroviária e aí a primeira questão identificada como crítica, porque de fato como uma 
promotoria que atua em várias áreas a gente não tem condição de trabalhar com tudo, a 
situação mais crítica identificada foram o que eles chamam de passagem de nível 
irregular, ou seja, tem a linha férrea e porque essa linha férrea passa em áreas urbanas, 
áreas de trânsito de pedestres ou de veículos, as pessoas acabam, cruzamento também, 
pronto, esse aí. 

Essas passagens acabam sendo feitas sem as adequações técnicas, sejam 
rodoviárias, por parte do município, seja na linha férrea por parte da ALL e quando nós 
começamos esse inquérito civil há alguns anos, essa era a situação identificada. 

Na época, se não me falha a memória, por volta de quatorze desses cruzamentos 
ou passagens em nível, foram identificados como críticos para a segurança das pessoas, 
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Já falei da questão dos custos. Tem outra questão em aberto dos custos. Além 
dessa de se realizar a obra, a outra é a da manutenção. Algumas vezes essas obras são 
deterioradas, são destruídas, etc., isso já é pensado na concepção do padrão para fazer a 
obra mais resistente de custo que possa ser reposto, mas ainda é uma questão em aberto 
entre as partes que estão participando. 

Falei das reuniões. Também vou deixar a disponibilidade para os senhores no 
Ministério Federal. Basicamente acho que essa é a experiência, eu queria ser rápido para 
não tomar o tempo do debate.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pela ordem, senhor presidente. 
O SR. PRESIDENTE  - CHICO SARDELLI – PV – Pela ordem o nobre 

deputado Ricardo Madalena. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Primeiro agradecer a presença do 

doutor Áureo que nos atendeu prontamente e tirar uma dúvida, doutor Áureo. Esse 
acidente que houve em Sumaré com uma morte e essas quatorze passagens em níveis na 
região de Campinas, houve mais morte, ou o senhor apenas tem conhecimento dessa 
morte em Sumaré? 

O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Nós fizemos um 
levantamento desde o início desse inquérito civil de algumas mortes, de alguns anos para 
trás, mas a gente não conseguiu o número completo, a gente não conseguiu consolidar 
esses dados.  

Então normalmente a gente acaba tendo a informação pelos jornais e a partir daí, a 
gente confirma com a Agência Nacional de Transportes que tem o registro, porque a ALL 
é obrigada a informar esses casos. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Doutor Áureo, me tire uma dúvida. A 
apuração de responsabilidade criminal é feita no âmbito do MPE ou do MPS, me parece 
que o senhor disse que é o Ministério Público do Estado de São Paulo a pura isso. 

O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Os boletins de ocorrência 
são registrados na Polícia Civil, não havendo responsabilidade, em princípio, as 
competência de previsão de crimes federais do Artigo 109 da Constituição, é caso de 
competência estadual. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Essas obras na região de Campinas, o 
senhor disse que há dois anos já estão sendo realizadas, isto é pela concessionária ou pelo 
governo federal? 

O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Pela concessionária. Os 
municípios têm arcado com algumas obras também. Normalmente a parte de chegada da 
rua até a linha, na parte onde a rua cruza com a linha, às vezes a gente tem que fazer 
alguns redutores de velocidade, algumas providências para que aquilo seja efetivo.  

Os municípios têm feito essa parte e tem havido uma corresponsabilidade na 
separação, no isolamento e eles têm executado de formas variadas. 

Ás vezes os municípios executam, às vezes a ALL executa, conforme eles 
combinam em cada caso.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Está ótimo. Eu só queria presidente, 
salientar que o contrato entre as partes, a cláusula 5.2 da Segurança de Serviço diz: “ a 
concessionária obedecerá as normas de segurança vigentes para prestação de serviço, 
objeto da concessão e para a operação e a manutenção dos ativos a ela vinculados”. 

A cláusula 9º, parágrafo 9º, “cabe a ela cumprir e fazer cumprir as normas 
aplicáveis à ferrovia”. Então aqui fica bem claro no contrato que é de responsabilidade da 

concessionária que está sendo cobrada não só em Campinas, mas no Estado de São Paulo 
pela segurança da população do nosso estado.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Obrigado pelas colocações 
e o deputado Ricardo Madalena que é o nosso relator dessa CPI e tem estudado 
profundamente.  

Às vezes me salta um pouco a ideia de que a concessionária tenta misturar um 
pouco esse jogo com o município para efetivamente criar uma dúvida se é de 
responsabilidade municipal ou da concessionária. 

Eu imagino, ainda não de posse nem conhecimento total dessas questões, mas 
entendo uma responsabilidade da concessionária em cumprir efetivamente o contrato. Por 
aquilo que Vossa Excelência me passou e nós lemos a respeito, tem muitas obrigações 
que não estão sendo cumpridas e isso está sendo jogado ao léu como uma 
responsabilidade disfarçada dos municípios. 

Foi muito boa a interferência de Vossa Excelência. Está aberta a palavra ao 
deputado Abelardo Camarinha. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Bom dia, senhor procurador. É 
uma alegria tê-lo aqui conosco num momento tão rico, tão significativo do Ministério 
Público Federal do país, minhas congratulações com toda a instituição e a gente fica 
muito satisfeito de tê-lo aqui conosco nesse dia esclarecendo, orientando, norteando e 
dando algumas luzes para essa CPI que nada mais é do que procurar melhorar a 
segurança e o transporte coletivo do Estado de São Paulo que já foi carro chefe dessa 
nação na produção de amendoim, de café, de algodão, de pecuária e hoje está 
praticamente abandonado. 

Eu gostaria que Vossa Excelência me respondesse. Sobre o acervo técnico e 
humano da ALL é presente nesses problemas, nessas horas dos acidentes, nessas horas da 
discussão judicial se o acervo técnico e humano da ALL se faz presente?  

O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Sim, deputado. Agradeço 
pelas palavras. Aí vale aquela ressalva que eu fiz no início, eu só posso falar por 
Campinas. 

No caso de Campinas e dos municípios da região de minha competência, são vinte 
municípios ao todo, foi e tem sido presente e capacitada. 

Eu não sei como eles fazem isso com todas as linhas, porque de fato ali é um 
terminal, um entroncamento, uma região estrategicamente, com certeza, bastante 
privilegiada. Eu não sei qual é a capacidade de fazer esse tipo de trabalho com a presença 
de representantes de diversas áreas em locais menores. Talvez exista esssa dificuldade. 

Mas eu só posso falar sobre Campinas.  
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Então o apoio técnico e jurídico se 

faz presente em Campinas nesses momentos.  
Eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência também se na sua vara foi feito 

algum TAC com a empresa e em caso positivo, se esse TAC foi cumprido por parte da 
ALL. 

O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Sim, durante esses diversos 
anos de trabalho e diversas reuniões foram realizadas usamos basicamente dois 
instrumentos; atas compromissárias, ou seja, compromissos assumidos pelos presentes. 
Durante essas reuniões esses compromissos foram naturalmente cumpridos pela
instituição, inclusive já se iniciaram os próprios projetos que já eram obrigações prévias a 

individuais a partir do recebimento do relatório agora e nos inquéritos civis que estão em 
trâmite.  

Em relação à participação, no nosso caso em Campinas, o que eu posso dizer, 
desde sempre, é que a ALL sempre esteve presente com técnicos que informaram ou 
trouxeram informações, fizeram estudos, etc., fora esse caso da ação civil pública de 
responsabilidade, porque uma obra ainda não tinha sido iniciada conforme um 
cronograma previsto numa reunião, o resto andou bastante bem. 

 A dificuldade dos municípios foi um pouco maior, a gente também entende que 
os municípios não são especializados na área e passo um relato para os senhores de 
diversas reuniões. Há uma dificuldade dos municípios em fazer a parte deles. Porque de 
fato essa regularização tem a competência da concessionária e tem a parte do município 
também, então há certa dificuldade técnica. Os projetos devem ser bem feitos, os 
requisitos são bem específicos dos projetos em relação a essas áreas e a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres é a que faz essa análise. Essa é uma das situações. 

Com a ANTT também foi uma boa presença. No geral a gente teve a colaboração 
de todos os entes.  

Quanto às ocupações, são grandes números que a gente tem lá em Campinas. É 
uma questão que a gente vai começar a fazer, mas vai cobrar dos municípios que eles
apresentem uma proposta. 

Aí tem duas questões, tem aluguel social, por exemplo, que alguns municípios tem 
previsto para uma solução mais rápida. Mas também a questão da fila, eles saírem para 
entrar numa fila de alguma moradia de alguma casa, de algum programa de moradia, de 
habitação e etc., vai entrar a nossa odeia. Que ele tem que entrar num grau de risco junto 
com os outros. Há outras situações de riscos também esperando por essas linhas.  

A gente não acha que deveria atropelar, nenhuma temática tem privilégio em 
relação à outra. Tem a questão do grau de risco, alguém vai ter que avaliar isso no 
cadastro. 

Por ora  estamos preocupados com essa questão da moradia e do risco para essas 
pessoas no entorno da linha e menos com a questão patrimonial. Acho que a questão 
patrimonial também é uma questão a ser resolvida, mas ela pode ser resolvida e a União 
tem bastante, vários representantes com bastante competência técnica para trabalhar e 
defender seu próprio patrimônio.  

É importante falar. Essas medidas que a gente está falando são de prevenção, os 
acidentes, vamos dizer, depois de o leite derramado, a gente tem feito: identifica-se a 
responsabilidade, uma falha, essa ação de indenização, inclusive a gente pretende as 
próximas fazer em parceria com a defensoria e a parte criminal, falaram da questão da 
responsabilidade criminal, normalmente vai quando existe alguma coisa, para a área 
estadual.  

Quanto ao requerimento que foi encaminhado para a colega da chefia, a doutora 
Anamara, caso os senhores tenham interesse fazer um estudo mais amplo. Nós temos 
vários inquéritos, colegas, varias ações sobre a temática da linha férrea. Talvez não seja 
específico sobre a temática de acidentes. Como os senhores podem ver, a gente tem 
alguns inquéritos que a gente está discutindo aqui e nenhum deles têm a temática 
específica dos acidentes, são mais preventivos para tentar minorar esses fatos que acabam 
gerando ou contribuindo para os acidentes.  

Por exemplo, Bauru, Presidente Prudente são exemplos, são casos de colegas que 
trabalham lá há bastante tempo, são diversas ações. Jales também. Diversos colegas que
atuam bastante com essa área.  

Uma coisa particularmente interessante. Nessas obras, uma coisa que a gente tem 
sentido, acho que tem bastante a ver com os senhores. O que acontece. Em alguns casos, 
isso a gente também tem com o aeroporto de Viracopos na parte da desocupação para 
expansão, em alguns desses casos a obra discutida, é até aberta, fica a cargo de a 
prefeitura fazer a conversa com a localidade, com a comunidade na qual passa essa linha , 
na qual está acostumada a passar nessa situação de risco para explicar que aquela 
providência é necessária para a proteção, é técnica, legal, mas a gente já teve mais de uma 
experiência pela qual a localidade acaba se rebelando e criando um movimento político 
bastante localizado de oposição, como se aquilo fosse uma imposição, como se  fosse um 
prejuízo para a comunidade. 

É um conflito do conforto da comunidade, talvez falha de comunicação, um 
histórico de que ela não seja ouvida com a obrigatoriedade de se fazer uma medida de 
segurança.  

 A gente tem cobrado. Quando a gente identifica que o local é grave, tem as 
medidas para serem realizadas e isso é feito, a gente tem buscado fazer o controle dessa 
responsabilidade, caso isso exista. 

Mas é importante para os senhores saberem. Movimentos políticos têm surgido,
digo político mais no sentido de raiz realmente, surgido de representação desses 
interesses, muitas vezes sem que a gente consiga que a prefeitura, órgão que se espera 
que faça isso, consiga levar para a comunidade essa compreensão de que aquela é a 
solução mais segura, tecnicamente viável e etc. 

Eventualmente esses representantes de bairros têm comparecido às reuniões que a 
gente faz, são abertas lá em Campinas. Vamos começar a divulgar essas informações em 
vídeo para que possam ser consultadas por quem não pode comparecer. 

Eles têm comparecido e trazido elementos, são feitos esclarecimentos pela 
concessionária, pela linha de transportes e isso acaba dirimindo algumas dúvidas também 
no processo. 

Acho que essa é uma questão importante. Ela às vezes se apresenta, está tudo 
certo, está andando, mas às vezes trava nessa questão local.  

A gente tem o caso de Sumaré, caso específico. Tem uma discussão de Indaiatuba 
dessas passagens de nível da prefeitura de Indaiatuba com a ALL numa discussão do 
padrão do viaduto que tem um reflexo financeiro e isso tem sido objeto discussão. Já 
fizemos uma recomendação de que, caso esse atraso na discussão financeira da 
responsabilidade implique em acidente, isso possivelmente pode gerar a 
responsabilização de quem não tem adotado as medidas de sua competência. 

Outro caso de Sumaré, ele até, acho que não está nessa lista, mas nós recebemos 
uma provocação. O que acontece? Essa linha, algumas cidades ali são muito recortadas 
pelas linhas, inclusive há enorme dificuldade dos bairros, então é um problema mesmo 
urbanístico. Corrige uma parte de erro, mas ás vezes se reduz uma área de acesso que já 
era difícil, nesse caso a gente está, inclusive, fazendo também uma cobrança para que as 
iniciativas da prefeitura junto a outros órgãos para licenciamento, etc., para que elas 
possam andar e para que a gente também não gere impacto negativo na mobilidade 
urbanística.  
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O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Pela ordem o nobre 
deputado Barros Munhoz.  

 
O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – Gostaria de cumprimentá-lo também, 

agradecer vossa presença e fazer uma indagação.  
Não é uma, a gente acha uma aparente contradição, pelo menos, entre o ofício da 

procuradora chefe da Procuradoria aqui em São Paulo informando que não há 
procedimento em andamento no Ministério Público Federal aqui em São Paulo e essas 
informações que o senhor dá dos vários procedimentos que estão andando? 

O SR. Vou pedir um aparte, deputado Barros. 
O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – Pois não.  
O SR. Existe um sistema único do Ministério Público Federal no qual não consta, 

essa é a certidão que ela nos forneceu. Eu também acho, vou compactuar com Vossa 
Excelência que realmente está conflitando o que foi dito e o trabalho que vem sendo 
feito. 

Eu acho que, como foi feito não é senhor presidente. Alguém aqui de São Paulo 
que possa responder em nível de Estado para dar um parâmetro para nós seguirmos.  

O SR. Mas ela é a procuradora nacional, não é Excelência? 
O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Ela é a responsável pelas 

informações do Estado de São Paulo. Só posso acrescentar. Esse é nosso problema de 
gestão da informação e do conhecimento. 

É como a pesquisa é feita. Não li o requerimento e também não vi como a 
pesquisa foi feita, mas do padrão da minha experiência, o que eu posso relatar é que 
dependendo de como vem a pesquisa, ela vem com termos mais específicos e se não se 
faz uma pesquisa mais ampla, às vezes não se encontra.  

Então é o problema quando se faz uma pesquisa temática no banco de dados. Por 
isso que, por exemplo, a questão da linha férrea ou requerida ALL, esses são exemplos.  

O SR. Aqui tem um ponto nebuloso que diz ‘procedimento administrativo’ e não 
são administrativos, são procedimentos públicos. 

 
O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Esse infelizmente é um 

problema da denominação, o CNP tem uma, Conselho Nacional do Ministério Público, 
mas no nosso sistema de qualquer forma, esse nome inclui os inquéritos civis e os 
procedimentos preparatórios.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – A palavra continua aberta.  
O SR. Só da minha parte finalizando, parabenizar o doutor Aureo. Eu estive à 

frente do DENIT por quase sete anos e só ouvi falar bem do procurador doutor Aureo nas 
reuniões com os técnicos, endosso o que ele disse aqui. 

Sempre prestativo para o bem da população do nosso estado.  
O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Muito obrigado, 

Excelência.  
O SR. PRESDIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Eu coloco algumas 

questões também, doutor Aureo, pode ser que eu possa até ser repetitivo nas minhas 
colocações, Vossa Excelência me perdoe e pode ser algumas respostas que estão afetas ao 
trabalho de Vossa Excelência e outras, caso Vossa Excelência tenha conhecimento.  

No inquérito civil público que o ilustre procurador atuou, Vossa Excelência 
provocou reuniões entre representantes e prefeituras da ANTT e da concessionária ALL 

para discutir obras de melhorias da segurança da malha viária. Pergunta-se; essas 
reuniões frutificaram e resultaram em obras de melhoria? A concessionária cumpriu com 
suas obrigações contratuais?  

O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Temos prestação de contas 
de intermediárias, algumas obras já concluídas, algumas em andamento e a previsão é de 
que elas sejam inteiramente cumpridas, as obras nos pontos críticos identificados no 
inquérito civil. Isso não impede de que o órgão responsável pelo controle da concessão, a 
ANTT identifique que existam outras obras a serem realizadas, como de fato existem 
outras obras em andamento.  

O SR. Parece que na sua fala Vossa Excelência coloca que em alguns momentos 
essas questões são conflitantes. Veja até onde vai a responsabilidade do município e a 
responsabilidade da concessionária nessa questão. O senhor se depara inúmeras vezes 
com essa situação. 

O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Sim e a posição que temos 
adotado é a de que não podemos adiar, porque é isso que acaba acontecendo muitas 
vezes, as obras de proteção das pessoas no entorno ou que passa é por causa da discussão 
jurídica que pode se arrastar por muito tempo.  

Acho que a ideia é; tem que fazer. Eles são solidariamente responsáveis e aí 
depois se discute judicialmente o eventual ressarcimento de quem seja o titular 
reconhecido pelo judiciário da obrigação. Mas há a obrigação imediata de que se façam 
as obras, não fique se discutindo isso enquanto se coloca em risco. 

O SR. O senhor sabe se nos casos de acidentes ferroviários com vítimas, 
principalmente aí na região que Vossa Excelência colocou aqui, a concessionária tem 
prestado auxílio às vítimas e ressarcido os danos. 

O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Excelência, não sei dizer se 
administrativamente ela tem adotado providências, não foram comunicadas para nós.  

O SR. Como representante do Ministério Público Federal Vossa Excelência tem 
conhecimento se a ALL tem instalado nas áreas urbanas os dutos e sensores necessários 
para a implantação da sinalização ativa sonora, visto que são normas dos dispositivos de 
segurança viária do Código Brasileiro de Trânsito e minimiza os riscos de acidentes 
ferroviários?  

O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Excelência, se eu 
compreendi bem tecnicamente essa sinalização ativa é identificada por uma avaliação 
técnica da ANTT onde ela é necessária, parece que eles fazem um cálculo de frequência 
dos vagões, número de pessoas e etc. 

São diversos equipamentos possíveis, quando elas foram identificadas nos locais
que são investigados no inquérito, elas foram previstas junto com outras medidas, quase 
todas como parte do pacote de obras a serem realizadas pelas responsáveis.  

O SR. A concessionária ALL nas áreas urbanas costuma manter a velocidade 
máxima do tráfico, logicamente que isso não está muito afeto a Vossa Excelência, mas a
título de conhecimento, costuma manter a velocidade máxima de tráfico ferroviário em 
vinte e dois quilômetros por hora, visto que é uma foram de minimizar os riscos de 
acidentes, pois com essa restrição operacional aumenta o tempo de visualização e 
percepção do condutor. Nesse sentido, Vossa Excelência tem conhecimento da 
velocidade que esses trens, principalmente na nossa região onde o senhor está localizado? 

O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Excelência não tenho 
conhecimento dos parâmetros de velocidade média e etc., o que eu sei é que uma das 

essas execuções de obras foram realizados dessa forma. E também foram realizados 
TACs , sistemas de ajustamento quando se iniciou. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Houve TACs? 
O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Sim, estão em andamento e 

essa reunião do dia 23 de setembro é para discutir exatamente, fazer uma visão geral se 
eles foram cumpridos ou se falta algo para ser discutido.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – O número de pessoas em grau de 
risco lá em Campinas é aproximadamente quanto, excelência? 

O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Excelência, nós temos, não 
posso dizer o número exato, mas sei que Campinas, das áreas, essa informação chegou 
recentemente, a gente tem mais, não lembro se duas mil pessoas, é um número bastante 
grande. Desses municípios que a gente está discutindo é o que tem maior ocupação na
linha férrea, no leito férreo. 

Agora a questão do risco de cada um, aí a gente teria que pegar a classificação de 
risco que foi feita e ver quais estão no risco mais alto, no médio. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Vossa Excelência como 
representante do Ministério Público do povo brasileiro, Vossa Excelência sentiu alguma 
aproximação profissional, técnico, de amizade e “conluio” entre a ANTT e a ALL nessas 
audiências? 

O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Não, a presença desde 
sempre nesses processos tem sido acompanhados pelo fiscal Nelson Marino que trouxe os
elementos técnicos, basicamente todos os elementos técnicos ferroviários que baseiam a 
atuação e que é o representante que trata diretamente dessas questões, fora o jurídico, 
evidentemente, que estão presentes no inquérito civil, e há uma cobrança da ANTT da 
parte que também compete ao nosso inquérito civil que a gente presenciou, de cobrança 
de medidas da ALL em diversos sentidos.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Quando a ANTT faz as exigências 
a ALL contesta muito? 

O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – No caso houve diversas 
contestações da ALL, inclusive existem ainda, principalmente nessa questão dos 
impactos de custos para realizar as obrigações técnicas, de segurança, as obras que são 
exigidas. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Agora tem julgado já, Excelência? 
O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Temos essa ação 

discutindo, na verdade, a indenização, essa primeira que foi proposta, no caso dessa 
morte que ocorreu em Sumaré, mas ainda não chegamos num grau onde a ALL, por 
exemplo, tenha se recusado a cumprir o que foi discutido e acordado na reunião, a ponto 
de se fazer necessário a judicialização. 

Mas é importante falar, já que foi falado sobre o contrato, a posição que temos na 
atuação judicial do Ministério Público Federal lá em Campinas, que eu tenho, o que eu 
vejo é o seguinte: o contrato, de fato, estabelece um recorte de obrigações entre a União 
Federal e a concessionária, a gente já conversou com eles diversas vezes nas reuniões, 
mas o contrato está na ordem normativa, abaixo da Constituição, das leis e etc., ou seja, 
caso obrigações ambientais, segurança e urbanísticas devam ser feitas na linha, elas 
devem ser feitas e o contrato readequado financeiramente entre as partes para comportar 
o cumprimento das obrigações legais. 

Esse é o entendimento que a gente tem. Ou seja, isso pode gerar a judicialização, 
sem dúvida, caso o contrato seja oposto como uma defesa à execução das obras 
necessárias. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – É do conhecimento de Vossa 
Excelência que o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro pediu a prisão do ex 
presidente da ANTT, Juquinha, que acumulou patrimônio acima de cem milhões como 
presidente da ANTT?  

O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Excelência, só de ouvir 
falar, a gente ouve muitas notícias por dia. Agora o que ocorre, a minha experiência em 
Campinas é sempre como técnico. É raro. Normalmente nessas reuniões participam 
técnicos para a gente discutir os padrões dos projetos e eventualmente comparece alguma 
autoridade, presidente de algum órgão, ext., mas é raro. 

A discussão com os técnicos, em geral o que eu encontro são sempre pessoas 
qualificadas e comprometidas com o trabalho.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Finalizando aqui, Excelência, na 
vara de sua competência já foi feita alguma denúncia cível ou criminal, Vossa Excelência 
já disse que é do Ministério Público Estadual contra algum acidente ou incidente 
envolvendo a ALL na sua circunscrição?  

O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Excelência do que eu tenho 
conhecimento só somos dois procuradores a República que atuam na área cível, não 
houve nenhuma ação especificamente ainda. Temos os TACs em execução, temos 
inquéritos civis públicos e essa ação que eu informei de indenização apenas. 

O SER. ABELARDO CAMARINHA – PSB – As indenizações, nenhuma ainda 
foi concluída? 

 
O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Houve um julgamento do 

Judiciário, nesse caso, se manifestando contra e uma apelação do Ministério Público para 
que seja revertido no tribunal.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Na primeira instância a ALL 
ganhou? 

O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Sim. 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – E Vossa Excelência recorreu?  
O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Isso. 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Correto. Muito obrigado, 

Excelência.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – A palavra continua aberta.  
O SR. DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem, senhor presidente.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Pela ordem o deputado 

Delegado Olim. 
O SR. DELEGADO OLIM – PP – Eu queria só cumprimentar Vossa Excelência 

pela presença. O que o senhor expôs ficou bem claro como é o dia a dia da empresa que é 
contratada e toda vez que foi chamada, pelo que eu ouvi, os técnicos foram e são 
competentes. Cumprimentar em seu nome todos os procuradores que estão fazendo um 
belo trabalho para a população do Brasil. Parabenizo o senhor e a todos em seu nome 
pelo o que está acontecendo no Brasil, vocês estão mudando o Brasil. 

O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Obrigado, Excelência. 
O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – Pela ordem, senhor presidente.  
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O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Eu solicito a dispensa da leitura da 
ata. 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – É regimental, então dispensada a 
leitura e considerada aprovada a ata da reunião anterior. Passamos à ordem do dia. Para 
deliberação, o item número um, requerimento número 24/2015 de autoria do deputado 
Ricardo Madalena que solicita o convite ao Sr. Rubens Ometto, principal acionista da 
empresa Rumo ALL Logística a fim de falar sobre a malha ferroviária sob a 
responsabilidade da companhia. 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Pela ordem, senhor presidente. 
O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem, deputado Barros 

Munhoz. 
 
O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Eu solicito vista desse requerimento. 
O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – É regimental, concedida vistas do 

requerimento ao deputado Barros Munhoz. Esse era o único item da ordem do dia para 
votação. Nós temos também para ciência dos senhores deputados o ofício número 
3335/2015 da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo em resposta ao 
requerimento número 14/2015 aprovado por esta CPI, informando que o relatório final da 
CPI realizada em 2009/2010 na Assembleia Legislativa com o objetivo de averiguar o 
estado do sistema ferroviário no estado foi encaminhado à 5ª Promotoria de Justiça do 
Patrimônio Público e Social. 

Esta Promotoria concluiu que a atribuição para averiguação dos fatos narrados 
pertence à União, a quem aquela CPI já determinara em suas conclusões a remessa de 
uma cópia de seu relatório final. 

Item três, o ofício 471/2015 da Superintendência da Polícia Científica em resposta 
ao requerimento número 12/2015 aprovado por esta CPI, informado que o órgão não 
separa em suas estatísticas os acidentes segundo o modal de transporte no qual ocorrem, 
assim os dados enviados à CPI compreendem o número total de acidentes periciados na 
Superintendência entre 2010 e 2014, sejam eles ferroviários, aéreos ou náuticos. 

O item número quatro, ofício número 060/2015 da Deinter 5 de São José do Rio 
Preto em resposta ao requerimento 2/2015 aprovado por esta CPI remetendo cópia 
integral digital do inquérito policial número 969/2013 instaurado para apurar acidente 
ferroviário de transporte de carga ocorrido em 2013 no município de São José do Rio 
Preto, disponível aos senhores parlamentares na secretaria desta CPI. 

Estes eram os itens da nossa ordem do dia. No item dois nós temos hoje a 
presença já aqui do major do Corpo de Bombeiros, Major Jefferson de Mello, 
comandante do quarto grupamento dos bombeiros que foi convidado por esta CPI para 
nos prestar informações sobre ocorrências atendidas pela corporação decorrentes de 
acidentes de transporte ferroviário de carga no estado de São Paulo. 

O major está aqui presente e convido para assumir aqui, participar com a gente 
aqui da Mesa e se não, o encaminhamento habitual que a gente tem, conceder a palavra 
então ao convidado, major do Corpo de Bombeiros Jefferson de Mello para que faça a 
sua apresentação e em seguida eventuais questionamentos dos senhores deputados. 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Pela ordem, presidente. 
O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem deputado Barros 

Munhoz. 
O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Senhor presidente, eu vou ficar até o 

máximo que puder, mas eu tenho um compromisso absolutamente inadiável, por sinal 
com o comandante geral da Polícia Militar a respeito de uns assuntos extremamente 
urgentes. Então, se, eu vou ter que me ausentar com certeza no limiar do meu tempo e 
vou já então pedir desculpas ao major e pedir desculpas a V. Exa., mas ficarei o máximo 
que puder com muito prazer. 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Muito bem. Então, com a palavra o 
major do Corpo de Bombeiros, Jeferson de Mello, desde já agradecendo a gentileza de 
comparecer e aceitar o nosso convite para prestar os esclarecimentos que ajudem a esta 
CPI a avançar em suas investigações. Muito obrigado major. 

O SR. JEFFERSON DE MELLO – Muito obrigado Excelência. Bom dia a 
todos, aos senhores deputados, a todos os presentes. Fui designado pelo comandante do 
Corpo de Bombeiros para prestar alguns esclarecimentos sobre os acidentes, 
procedimentos operacionais do Corpo de Bombeiros sobre acidentes com trens, mais 
especificamente no que se refere ao transporte de cargas. 

Então, se V. Exa. me permitir eu fiz uma pequena apresentação para expor a nossa 
forma de procedimento operacional no que se refere a esse tipo de ocorrência. Mas desde 
já, é uma honra, um prazer muito grande estar aqui. Espero poder sanar o máximo de
dúvidas que Vs. Exas. necessitem, e caso não consiga esclarecer tudo o que necessitem, 
não tem problema nenhum, eu vou atrás das informações e envio para Vs. Exas., ou se 
assim desejarem retornarei aqui novamente sem problema nenhum. Se me permitir então, 
eu vou me levantar e vou me aproximar do... 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Fique à vontade. 
O SR. JEFFERSON DE MELLO – Senhores deputados, então, vou fazer uma 

pequena exposição, é rápida sobre a nossa forma de procedimento operacional no que se 
refere este tipo de acidente, transporte ferroviário de cargas. 

Toda ocorrência do Corpo de Bombeiros entra através de uma solicitação 
pessoalmente através de uma pessoa que vai diretamente ao quartel ou na maioria dos 
casos entra via telefone 193. 

Conforme esta ocorrência é solicitada no 193 é feita uma triagem, é aberto um 
relatório e é despachado um posto mais próximo da ocorrência para que a viatura chegue 
o mais rápido possível nessa ocorrência que é o que nós chamamos tempo/resposta. No 
posto tem um telegrafista que recebe imediatamente esta solicitação e já de imediato 
despacha a viatura para o local que foi solicitado, a maioria das ocorrências é feita desta 
forma, através do telefone 193, isso em todo o estado de São Paulo. 

Conforme esta ocorrência é designada para um posto, as viaturas são 
encaminhadas. Existem vários tipos de ocorrência, ou somente aquela viatura é capaz de 
atender com autobomba que é voltada, uma autobomba com três, quatro, cinco, seis 
nomes dependendo da região. Essa viatura é voltada para atendimento de incêndios, 
atendimentos de salvamento e dependendo do caso vai também a unidade de resgate. A 
maioria dos postos do Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo tem no mínimo uma 
autobomba e uma unidade de resgate. 

Se só aquela viatura foi suficiente para atender a ocorrência, ela vai lá, atende a 
ocorrência e retorna. Dependendo da gravidade da proporção da ocorrência são 
solicitadas outras viaturas e outros postos para auxiliarem naquela ocorrência. Então 
várias viaturas com efetivo se dirigem para o local que foi solicitado. 

medidas que a agência adota é que quando existe uma área de risco, porque essas áreas de
risco evidentemente variam, áreas urbanas e etc., quando existe uma área de risco 
evidentemente se diminui essa velocidade e eventualmente, até num local onde deveria 
ser feita obra de adequação, mas não realizaram, pode se baixar a velocidade para 
naquele trecho diminuir o ritmo pela redução da velocidade e não pela obra. 

Mas que acaba afetando o próprio serviço, mas é uma medida que eu já ouvi que é 
adotada algumas vezes. 

O SR. Eu estava ouvindo Vossa Excelência colocar aqui a respeito das ocupações 
ilegais ao longo do trajeto, principalmente afeta a região onde Vossa Excelência tem um 
trabalho profissional. 

Vossa Excelência tem se deparado com ocupações que aconteceram antes da 
concessão ou após a concessão? 

O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Excelência, nesse momento 
nós pedimos uma documentação que inclusive o recebimento é recente das ocupações
sem se preocupar exatamente com esse item. Acho que ele vai ser importante para 
algumas discussões, principalmente da ALL com a União, ou eventualmente da própria 
responsabilidade do município, mas o nosso olhar é o do risco, do aporte do risco. 

As ocupações que estão dentro da área e estão com um grau de risco maior ou 
mediano, etc., quais são as providências que deveriam ser adotadas pelo município, pela 
concessionária para a desocupação dessas áreas de proteção dessas pessoas, independente 
de estarem a mais ou menos tempo.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Bem, da minha parte o que 
eu tinha a ajudar na complementação, na colaboração de Vossa Excelência era essa. Eu 
pergunto ainda se algum parlamentar tem mais.  

Com a palavra o deputado Abelardo Camarinha. 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Excelência, só para conhecimento 

nosso, do aprendizado da CPI. 
Lá em Campinas as ferrovias que prestam serviço lá, você sabe se a FEPASA 

Mogiana, Noroeste ou Sorocabana, se o movimento de tráfego de carga é razoável, 
pequeno, grande. 

O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Excelência, tivemos contato 
por enquanto apenas com a ALL porque o nosso corte foi esse dos locais de risco 
identificados pela ANTT.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Vossa Excelência vê trens 
circulando nos dormentes, na linha lá em Campinas?  

O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Pela minha área de 
circulação lá em Campinas eu não tenho muito acesso, não teria como dizer.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Subjetivamente há um sentimento 
de insegurança ou de segurança sobre o espaço físico da ALL, dos trens que circulam lá? 
Você ouve comentários do povo sobre acidentes, negligência, falta de cancelas? 

O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Excelência, o que eu sinto 
da experiência é que talvez por haver muita ocupação no entorno e trânsito em locais 
inadequados, há talvez uma sensação de segurança onde não deveria haver. Exatamente 
porque as pessoas tenham se aproximado mais do que deveria ser o isolamento das áreas. 
Isso, das pessoas que ultrapassam.  

Ou seja, quando medidas de segurança vão ser adotadas em locais onde elas não 
existiam, ás vezes as pessoas acabam preferindo o conforto de uma circulação urbana 

pela linha, às vezes até com obras aprovadas com a questão do urbanismo e plano diretor 
aprovados, as pessoas atravessam para ir para a escola, posto de saúde, supermercado. 

Isso gera um impacto, me parece, pelo costume. Elas estão acostumadas a uma 
área que não deveriam. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – A opinião pública e a mídia 
criticam essa falta de segurança? 

O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES - A mídia sempre destaca os 
acidentes. Razoavelmente também os protestos das localidades. O que eu sinto falta é de 
realmente isso o que coloquei, não sei como seria feito, mas um diálogo de educação para 
que a comunidade conciliasse que aquelas medidas são melhores para ela, do ponto de 
vista da segurança.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Muito obrigado.  
O SR. Só também para me associar aos colegas nos cumprimentos ao doutor 

Aureo.  
O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Obrigado, Excelência.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Encerrando e finalizando 

eu agradeço ao doutor Aureo Marcus Makiyama Lopes a importância da colaboração de 
Vossa Excelência. Dizer que ao longo de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 são mais
de mil acidentes ocorridos no Estado de São Paulo. 

Sendo de gravidade 50% e de gravidade moderada mais 50%. 
Essa CPI está no trabalho de poder efetivamente ao final, poder contribuir com as

autoridades competentes no Estado de São Paulo onde essa CPI está afeta para que a 
gente possa produzir fatos e acontecimentos onde possa finalmente gerar melhorias para 
o cidadão. 

Esse é o objetivo dessa CPI. Por isso eu agradeço Vossa Excelência pela presença 
aqui e também entendo que qualquer coisa que possa nos auxiliar ao longo desse 
trabalho, nós estaremos de braços abertos aqui para receber as informações. Muito 
obrigado. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.  
 
Quarta Reunião – 12.08.2015 
 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Bom dia! Havendo número 
regimental declaro aberta a quarta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 
constituída com a finalidade de investigar os acidentes ocorridos no transporte ferroviário 
de carga do estado de São Paulo. 

Registro a presença dos deputados Barros Munhoz, do deputado Ricardo 
Madalena que é o relator desta CPI, o deputado Roberto Massafera e o deputado Marcos 
Neves, e além deste deputado na presidência esclarecendo que o deputado Chico Sardelli 
que é o deputado presidente desta comissão hoje infelizmente por um problema de um 
compromisso que ele não conseguiu mudar, não pôde comparecer aqui, então estamos 
aqui na qualidade de vice-presidente dirigindo os trabalhos desta comissão. 

Solicito à secretaria da Mesa que faça a leitura da ata da reunião anterior. 
O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem, presidente. 
O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem, deputado Roberto 

Massafera. 
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o número de vítimas é maior que o número de socorristas você aplica o método start. O 
que significa isso? Você tem que fazer uma triagem rápida, primeira coisa vítimas que 
andam já são retiradas, são chamadas de vítimas verdes, as vítimas são verificadas, a 
vítima respira ou não respira? 

Se não respira são abertas vias aéreas, se mesmo assim elas não respirarem já é 
dado o óbito, já é considerada vítima preta. A vítima respira? Então, inconsciente 
respirando, vítima vermelha, é retirada o mais rápido possível. Se ela estiver respirando, 
por exemplo, vai se verificar a respiração, tem mais que 30 respirações por minuto? É 
uma vítima crítica, tem que ser retirada o mais rápido possível, menos de 30 respirações 
por minuto, ainda está tranquila. Vamos para esta vítima que está aparentemente normal, 
é verificado o enchimento capilar, ou seja, a circulação.  

Então é apertada geralmente a extremidade dos dedos, está vermelho, quando 
você aperta fica branca, se o sangue voltar mais que dois segundos, demorar para voltar a 
sua cor normal é uma vítima crítica, tem que ser levada o mais rápido possível, se 
demorar menos que dois segundos até aí está tranquilo. Aí vai ver resposta, ou seja, se ela 
está falando, se ela de repente está com o olho fechado e você dá um estímulo, mas ela 
responde então ela é uma vítima urgente, mas não é crítica. Se ela não responde é uma 
vítima crítica. 

Então, isso que eu falei para Vs. Exas. é uma triagem muito rápida quando ocorre 
do número de vítima ser maior do que o número de socorristas. 

Na parte de transporte de carga pode acontecer também, é muito comum não só 
com os trens, mas geralmente muito mais comum para nós com caminhões, a questão dos 
produtos perigosos. E quando entra esta questão dos produtos perigosos é padrão, tem 
que ter é obrigatório, padrão internacional, a área de descontaminação com relação ás 
vítimas. 

Então tem todo um procedimento de dar banho na vítima tal, para descontaminar 
com o produto perigoso. Não só as vítimas como também os bombeiros que atuaram na 
ocorrência. 

Não sei se estou sendo claro? Espero qualquer questionamento. Estou falando 
então, da parte operacional.  

Agora, rapidinho os nossos procedimentos operacionais padrão no local deste tipo 
de ocorrência. Como eu disse, é definido um posto de comando, chegou lá no local é 
definido o posto de comando numa área segura como a área que nós chamamos de zona 
fria, a verificação de existência de vítimas sim ou não, no caso o tipo de composição se é 
de passageiros ou se é de carga, os acessos ao local. 

Geralmente nos acidentes de trem as vias são protegidas por muros, ou seja, lá o
que for, então, é muito comum o bombeiro chegar e de repente ter que quebrar parte dos 
muros para abrir os acessos. É feito um contato com o posto de comando da via, 
geralmente tem uma pessoa responsável pela via, dependendo da localização em que 
ocorreu o acidente. 

É verificado o que havia, o que as pessoas que trabalham na ferrovia já fizeram 
com relação ao acidente, por exemplo, se já desligaram a energia, essa coisa toda. 
Analisar qual o problema se está ocorrendo um incêndio, se está ocorrendo um 
descarrilamento, tipo de carga, dimensão, como no caso do acidente de São José do Rio 
Preto que atingiu veículo, atingiu residência. Os recursos disponíveis que já tem no local, 
ou caso a gente necessite, a solicitação de novos, de apoio, por exemplo, policiamento ou 
seja lá o que for que necessite. 

Uma coisa que é importante é manter comunicação constante com o pessoal da 
empresa. Neste tipo de ocorrência a gente tem que ficar muito atento à aproximação de 
novos trens. 

Nos casos de incêndio é muito comum as locomotivas elétrica, então a nossa 
preocupação neste tipo de locomotiva é a energização. Então fica geralmente a cargo da 
empresa a desenergização como a retirada do pantógrafo que é aquela parte em cima que 
vai encostada ao fio para a gente ter certeza de que o local foi desergenizado. E nós temos 
também as locomotivas movidas com dupla tração que seria diesel e elétrica, né? 

No caso, se ocorrer incêndio nós temos que ficar muito atentos aí ao tipo de 
incêndio que está envolvendo líquido inflamável, então a gente evita também, tanto na 
elétrica como no caso da presença do óleo diesel o uso da água, porque a gente não usa 
água para extinguir incêndio em líquido inflável por vários motivos, um deles é espalhar 
o líquido, e não usa água no material energizado porque a água é condutora de energia 
também. 

Tem que ser feito um contato com o posto de comando da via para que interrompa 
todo o tráfego dos outros trens que estão passando pelo local, principalmente, a gente 
sabe que as vias são muito próximas então, o tráfego em vias paralelas, não pode de 
forma alguma os bombeiros trabalhando, socorrendo, atuando e estar passando outras 
composições do lado. 

E um chavão que é nosso, que a gente faz em toda ocorrência que é providenciar o 
isolamento. Esse isolamento é feito de acordo com a proporção do acidente. 

Como eu disse nos trens de carga é muito importante o tipo da carga, pode ser 
produto perigoso, alguns acidentes aqui em São Paulo ocorreram com transporte de óleo 
diesel, para nós é considerado produto perigoso. Presença de gases, presença de produtos 
químicos. 

Então, o que eu queria passar para Vs. Exas. aqui, o nosso tipo de atendimento, o 
nosso padrão é o mesmo, ele vai diferenciar de acordo com a carga, ali que vai se atuar. 
Se tiver um produto perigoso, nós vamos ter que utilizar outro tipo de equipamento, 
proteção individual, por exemplo. Uma roupa de nível A, equipamento de proteção 
respiratória, isso saí são particularidades do Corpo de Bombeiros visando à proteção do 
bombeiro, a utilização, padronização e forma de atuação dependendo do produto que está 
envolvido. 

Então como eu disse atuar de acordo com o material envolvido, no caso dos 
produtos perigosos, né? Acionar outros órgãos de apoio como no caso aí, o exemplo a 
CETESB e como falei anteriormente, isolar o local. 

Nós temos tabelas toda informatizadas que de acordo com o produto você já vai 
fornecendo informações no sistema e ele, por exemplo, já vai te dizer o nível der 
distância que tem que ser este isolamento, a que distância mínima tem que estar as 
pessoas, de acordo, isso envolvendo aí já pensando numa possível explosão, né? Então, se 
der uma possível explosão nós já temos que já delimitar a distância mínima para 
geralmente para a população. O bombeiro está atuando, mas para a população. 

Aqui só um exemplo de cálculo de distância, aqui também uma outra tabela, só 
exemplo envolvendo produtos químicos que muitas vezes dependendo da situação você 
aciona os órgãos como a CETESB para neutralizar este produto, como foi muito feito, 
por exemplo, no incêndio da Alemoa, a neutralização dos produtos que estavam dentro 
dos tanques. 

No estado de São Paulo todos os Corpos de Bombeiros tem o sistema de comando 
para atendimento de ocorrência. Por exemplo, Santa Catarina, ou melhor, Santa Catarina 
utiliza o SCO que é o Sistema de Comando de Operações. Vários estados do Brasil 
utilizam o SCI que é o mais conhecido internacionalmente que é o Sistema de Comando 
de Incidentes. Em São Paulo utiliza o SICOE que é Sistema de Comando de Operações 
de Emergências. Na realidade os nomes diferenciam um pouco, mas a forma de atuação é 
bem semelhante dentro de todo o Brasil.  

Qual é o objetivo do SICOE? É que de repente no local de ocorrência onde haja 
vários órgãos envolvidos, vou citar o exemplo da ocorrência do incêndio de Alemoa. 
Muitos órgãos foram para o local, inclusive as Forças Armadas que seja feito um 
comando unificado, não necessariamente esse comando vai ser efetuado pelo próprio 
Corpo de Bombeiros.  

De repente outra autoridade que esteja no local possa coordenar as ocorrências 
como, por exemplo, eu vou citar aquela vez que o Metrô de Pinheiros, a Linha Quatro 
que houve o desabamento, o secretário de segurança na época foi praticamente todos os 
dias, o secretário de segurança pública. Então é oferecido para ele se ele quer coordenar 
as ocorrências visto que era a maior autoridade, mas ele delegava então, para o 
comandante do Corpo de Bombeiros. 

Só voltando aqui para vocês terem uma ideia, essa é uma imagem, mas é uma 
viatura que nós temos, este caminhão que dependendo da ocorrência ele vai para o local e 
ele fica sendo o que nós chamamos de posto de comando. Dependo da proporção da 
ocorrência este caminhão vai para o local e dentro dele tem uma sala de reuniões. 

Nas ocorrências, independente da proporção da ocorrência nós temos uma forma 
de atuação. Toda ocorrência é montado um posto de comando, independente da 
ocorrência mais simples para a mais complicada. A partir do momento que se tem um 
posto de comando a mais alta autoridade naquele momento, pode ser inclusive o sargento 
naquele momento, até chegarem os outros bombeiros e outros oficiais, começa o tenente, 
vaio para o maior hierarquicamente. 

Por exemplo, o tenente ele está de serviço todos os dias, mas dois tenentes para 
cada unidade da capital, nós temos 20 unidades no estado todo. O capitão entram dois 
capitães por dia de serviço para a capital e assim vai. Dependendo da proporção da 
ocorrência vão sendo acionados os graus hierárquicos aí, e a maior autoridade no local 
em nível de hierarquia vai ser o comandante do incidente. 

E assim nós teremos várias funções como oficial de informações, oficial de 
segurança e lá o chefe da seção operacional. O que nós chamamos de operacional sãos os 
bombeiros que propriamente dito vão atuar no serviço braçal em determinada ocorrência, 
seja ela qual for. 

Então, essa é a nossa estrutura que é montada para todas as ocorrências, só que 
nem todas as ocorrências vão todo este efetivo. Então as funções são acumuladas. 

Todo o nosso efetivo, do estado todo, tem conhecimento de como é este sistema.
Todo homem do Corpo de Bombeiros recebeu a informação, a instrução de como 
funciona o SICOE, mas para auxiliá-lo ainda nisso, nós temos uma caderneta de bolso 
para lembrar, para que ele fique sempre olhando, estar com ele permanentemente, de 
como é o funcionamento do SICOE para que não haja erro no momento da ocorrência. 
Então, todo bombeiro tem que ter conhecimento do nosso sistema operacional para 
atendimento de ocorrências. 

Já diretamente no foco da ocorrência, digamos que já tenha ocorrido algum fato, 
no caso aqui vamos dar o exemplo do acidente férreo. Para que nós possamos limitar a 
forma de atuação, quem pode chegar perto, quem faz o que, nós dividimos geralmente em 
zonas, ou seja, zona quente, zona morna e zona fria de uma ocorrência. 

Na zona quente é onde está ocorrendo o fato, onde estão os bombeiros atuando
com o trabalho braçal, cortando, retirando vítimas com maquinários, geralmente é o local 
de mais riscos. Então só fica ali os bombeiros que estão diretamente atuando na zona 
quente, esse é um termo muito comum no nosso meio. 

A zona morna fica os bombeiros que estão dando apoio, levando material e 
qualquer outro tipo de coisa que necessite diretamente na zona quente, é o que nós 
chamamos de zona morna. 

Na zona fria que é o que nós chamamos, que seria a área mais segura, é onde é 
montado o posto de comando, o comando nunca fica na zona quente, ele sempre fica na 
zona fria. E é onde são montados, por exemplo, os postos médicos avançados, ou seja, as 
vítimas são levadas para a zona fria, são retiradas de imediato da área mais perigosa. 
Toda esta área é isolada e no caso, por exemplo, repórteres, transeuntes, a população eles 
ainda ficam fora da zona fria. Nestas três áreas só fica quem está na ocorrência. 

Independente da ocorrência, independente do tipo da ocorrência, pois não 
Excelência. A prioridade vai ser sempre a vida, a prioridade vai ser sempre o resgate de 
vítima. Então, chegou ao local a primeira situação que vai ser verificado é se há ou não 
vítimas, se não houver vítimas aí são tomadas outras providências como, por exemplo, 
incêndio. 

O bombeiro não joga água no incêndio, por exemplo, se ele souber que dentro de 
um prédio tem uma pessoa. Então, o bombeiro de São Paulo, eu vou deixar bem claro 
isso porque alguns bombeiros dos estados têm outras formas de atuar, o bombeiro de São 
Paulo sempre entra nos incêndios, ele sempre entra nos incêndios. 

Então, muitas vezes nós somos criticados inclusive pela imprensa que fala 
"bombeiro não joga água, está um fogo tremendo e o bombeiro não está jogando água". 
Não é que o bombeiro não está jogando água, o bombeiro de São Paulo está lá dentro, 
então é um bombeiro que entra nos incêndios, é o que nós chamamos de ataque interno 
direto. Ou seja, sempre vai entrar, é um risco maior, mas o bombeiro de São Paulo atua 
desta forma. 

E tem alguns bombeiros que já chegam e fazem o que nós chamamos de ataque 
indireto e externo, ou seja, joga água de fora para dentro. Porque indireto? Porque a partir 
do momento que você está jogando água pela janela você não sabe onde está caindo esta 
água. Então de repente você, o fogo nem está próximo da água que está chegando. 

Então é feita uma vistoria rápida por uma equipe que nós chamamos de equipe de 
exploração, além do que geralmente nós temos informações dos transeuntes, familiares se 
há ou não vítimas, então a vítima tem a nossa prioridade. 

Tem um detalhe importante que é que nós chamamos de método start que é uma 
triagem simples quando o número de vítimas ultrapassa o número de socorristas. Isso 
acontece muito, por exemplo, nesse tipo de acidente. O caso aqui está focado mais no 
transporte de carga, mas o transporte de passageiro geralmente o número de vítimas vai 
ultrapassar o número de socorristas. 

Quando você tem socorristas suficientes para o número de vítimas vai um ou dois
homens para cada vítima, aí você tem condições de atuar, por exemplo, se uma pessoa 
está em parada cardiorrespiratória, você já de imediato inicia uma ressuscitação. Quando 
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nesses acidentes, há alguma indenização ou pagamento pelo trabalho do Corpo de 
Bombeiros, quando é privado, quando o serviço é privado como é o caso da concessão? 
Então, nesse primeiro momento seriam esses os meus questionamentos à sua pessoa. 
Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Obrigado. Então, major Jefferson 
com a palavra para as respostas. 

O SR. JEFFERSON DE MELLO – Se V. Exa. permitir eu vou iniciar pela 
última. Então, não existe nada legal que exija alguma indenização por parte dos 
responsáveis, não sei se foi exatamente essa a pergunta do senhor. Eu vou citar um 
exemplo que não é comum, que está ocorrendo agora e está muito recente que é o 
incêndio do Alemoa porque lá o Corpo de Bombeiros teve um gasto muito grande com os 
líquidos geradores de espuma, porque foi utilizada uma grande quantidade de espuma e 
esse material é caro. 

Então está verificando se há a possibilidade do seguro cobrir o gasto deste
material, mas não existe nada legal que imponha às empresas a ressarcir ao Corpo de 
Bombeiros. 

O SR. MARCOS NEVES - PV – Só dentro da sua resposta, o senhor acha que é 
importante de repente um ressarcimento das empresas que você, realmente foi constatado 
que houve um erro por conta das empresas, o pagamento de repente dessas custas que o 
Corpo de Bombeiros acabou tendo... 

Porque se não me engano a Polícia Militar tem uma cobrança quando o evento é 
privado, se não me engano tem alguma coisa disso, né? Então, nesse caso também, o 
senhor acha que seria coerente o governo começar a estudar isso, como no caso que 
ocorreu esse último agora? 

O SR. JEFFERSON DE MELLO – Então, uma opinião pessoal e não 
institucional. Existe realmente uma cobrança da parte da polícia Militar em eventos
como, por exemplo, os jogos de futebol. Eu não sei falar agora qual seria o valor referente 
a atuação da Polícia, principalmente do policiamento de choque nos jogos, mas como 
disse é uma opinião minha.  

Com certeza é muito importante, seria muito bem vindo mesmo porque a atual 
conjuntura a nível de gastos qualquer verba que viesse pra gente seria de grande valia e 
toda esta verba seria voltada para a parte operacional a nível de equipamentos. Mas hoje 
não é institucional, não é uma cobrança que ocorre com naturalidade e também não há, a 
princípio não tem uma exigência legal para este tipo de situação. 

O SR. MARCOS NEVES - PV – Está certo. 
O SR. JEFFERSON DE MELLO – Eu vou me recordando, talvez não siga a 

ordem... 
O SR. MARCOS NEVES - PV – A primeira é sobre os acidentes, se todos os 

acidentes que foram citados se todos são da ALL. 
O SR. JEFFERSON DE MELLO – Então, não temos essa informação para dar 

pra Vossa Excelência. Se cabe, se todos pertencem à ALL. 
O SR. MARCOS NEVES - PV – A outra era que se existia algum órgão do 

governo do estado do qual o senhor tem conhecimento que teria que fazer uma 
fiscalização também sobre esses acidentes que ocorreram e também sobre as vias que 
passam os trens que são de concessão federal. 

O SR. JEFFERSON DE MELLO – Isso que eu ia falar, elas são de concessão 
federal e eu não saberia dizer qual o órgão responsável diretamente por esta fiscalização a 

nível, que eu estou entendendo de V. Exa. é em que estado se encontra a via, não é? 
Então eu não saberia dizer para o senhor. 

Agora, quando o fato é muito gritante às vezes a própria promotoria pública acaba 
intervindo na situação, mas aí eu precisaria levantar melhor esta informação para passar 
para Vossa Excelência. 

O SR. MARCOS NEVES - PV – A outra questão era sobre, se o senhor recebe 
algum tipo de informação após o acidente de quem fez a perícia de quem foi o erro, se 
vocês recebem isso ou alguma coisa parecida? 

O SR. JEFFERSON DE MELLO – Também não faz parte do nosso dia a dia o 
transcorrer das emergências, mesmo porque só para ter uma ideia, tudo bem que não são
nessas proporções, mas o Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo no estado de São 
Paulo atende aproximadamente 700 mil ocorrências de todo o tipo, desde uma... 

O SR. MARCOS NEVES - PV – É, não daria tempo de fazer... 
O SR. JEFFERSON DE MELLO – Desde uma queda simples, aqui na capital é 

muito comum, por exemplo, diariamente, por exemplo, um posto na capital nós temos 42 
postos de bombeiros. Uma unidade de resgate sai em média num período de 24 horas ela 
sai pelo menos umas 10 vezes e uma viatura de autobomba de incêndio, ela atende nesse 
período de 24 horas pelo três a quatro incêndios. Então assim, a quantidade aqui na 
capital é muito grande. 

O SR. MARCOS NEVES - PV – As minhas dúvidas já foram sanadas aí por 
parte. Eu só queria pedir ao presidente que se pudesse requisitar ao concessionário, na 
verdade a quem deu a concessão, o governo federal responsável, para que estas perícias 
destes últimos acidentes, que o relatório dessas perícias que ocorreram com esses
acidentes que ocorreram. Tem em Americana, São José do Rio Preto, nessas cidades que 
ocorreram aí, mortes.  

Eu acho que seria importante requisitar, se já foi requisitado também, de repente 
já foi requisitado, mas seria importante a gente requisitar as perícias ou quem foi que fez, 
de que forma, o tempo disso, porque a perícia às vezes tem que ser feita lá naquele 
mesmo momento e se não fizeram no mesmo momento e deixaram muito tempo acaba aí 
perdendo provas importantes aí. 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – A CPI já aprovou alguns 
requerimentos de informações sobre os acidentes ocorridos, e aí caso V. Exa. depois 
tenha mais, poderá fazer novos requerimentos. 

O SR. MARCOS NEVES - PV – Sobre isso não foi feito? 
O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Não, eu não tenho o relato de todos, 

mas nós já solicitamos, eu sei que a Deinter de São José do Rio Preto, já fizemos 
solicitação não só para o relatório da própria CPI que foi feita na Câmara Municipal de 
Rio Preto, mas também tanto a Procuradoria e a Polícia Civil que nos mandassem cópias 
dos requerimentos. Então havendo depois outras necessidades V. Exa. poderia completar 
novos requerimentos. 

O SR. MARCOS NEVES - PV – Tá. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Muito obrigado deputado. 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, presidente. 
O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem, deputado Ricardo 

Madalena. 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Bom dia! Bom dia Marcos Neves, 

deputado Marcos, deputado Davi Zaia que está presidindo a CPI. Cumprimentar o major 

Outros acidentes possíveis, né? Porque o mais comum aí que eu consegui 
levantar, o descarrilamento, colisão e choque entre trens ou entre trem e veículo, eu 
verifiquei também que ocorre muito entre trem e veículo na passagem dos veículos pelas 
vias e o abalroamento que é a colisão lateral. 

Medidas preventivas que foi solicitado. O Corpo de Bombeiros do estado de São 
Paulo atua muito com simulados, nós fazemos simulados, já faz parte da nossa rotina, nós 
temos notas, nós somos obrigados a fazer simulados no nosso dia a dia. Simulados de 
pequenas proporções, de grandes proporções sobre várias situações. 

Geralmente em uma determinada área de uma unidade ela vai verificar os riscos 
da sua unidade. Eu vou dar um exemplo do Metrô, se em uma determinada unidade tem 
postos, estações do Metrô, são feitos o que nós chamamos de plano particular de 
intervenção. 

Ou seja, é desenvolvido um trabalho com o Corpo de Bombeiros e com o Metrô, 
os funcionários do metrô, a brigada do Metrô simulando possíveis acidentes. Tudo isso aí 
é colocado no papel, as formas de atuação, quem faz o que e nós chamamos de plano 
particular de intervenção. 

Então é muito comum alguém chegar num determinado momento em determinada 
situação, "aqui já tem o PPI"? "Aqui já tem o PPI", ou seja, já houve o entrosamento do 
Corpo de Bombeiros com aquele local. São trabalhos preventivos. 

Outro trabalho preventivo muito conhecido são os Planos de Auxílio Mútuo, os 
famosos PAM que são feitos com as empresas onde dependendo das empresas que já 
tenham um trabalho, por exemplos, brigadas muito bem formadas inclusive com viaturas. 
Viaturas de produtos perigosos, então, dependendo da situação, do local onde haja uma 
grande possibilidade de ocorrer um determinado acidente as empresas se unem junto com 
o Corpo de Bombeiros e forma o que nós chamamos de Plano de Auxílio Mútuo. Esse é 
um trabalho preventivo feito praticamente em todo o estado. 

Algumas ocorrências que eu levantei não todas. Eu não coloquei todas aí porque
muitas delas são atropelamentos, o que me foi passado não era o foco da CPI, os 
atropelamentos, mas, por exemplo, em Americana que aconteceu em 2010 esse acidente 
de trem de carga com transporte de milho.  

Ele atingiu um ônibus e nessa ocorrência houve nove mortes e 17 socorridos pelo 
Corpo de Bombeiros. Muitas vezes escapa uma ou outra pessoa que foi socorrida por 
parentes, tal. Mas quando eu me refiro aqui são pessoas socorridas pelo Corpo de 
Bombeiros ou também pelo SAMU. Nós também temos o controle das pessoas que são 
levadas pelo SAMU ou pelo policiamento. 

Esses da esquerda são municípios. Então município de São Manoel em 
dezembro/2012, um descarrilamento com dois vagões transportando óleo diesel, o que eu
não coloco, onde eu não cito vítima é porque não houve vítimas. Em São Vicente em 
2013, colisão entre dois trens que provocaram, que resultou em incêndio de pequenas 
proporções também. Município de Marisol também em 2013, trem de carga, colisão 
veículo. Um veículo pequeno havia um casal de idosos, vítimas leves.  

Em Andradina também 2013, 11 vagões descarrilaram, somente um estava 
transportando óleo diesel, houve vazamento somente em um vagão. Em Franco da Rocha 
aqui perto havia um trem misto, que carrega carga e passageiros. Não é muito comum, 
mas acontece, também descarrilou onde houve 10 vítimas socorridas pelo Corpo de 
Bombeiros. 

São José do Rio Preto houve outros acidentes, eu só estou citando dois porque os 
outros foram atropelamentos e então não era o caso. Mas em 2013 o trem de carga 
também de transporte de milho colidiu com um veículo, uma vítima socorrida pelo Corpo 
de Bombeiros.  

E o mais grave, em 2013, também descarrilamento de 10 vagões, estes vagões 
atingiram veículos, atingiram residências e houve oito vítimas fatais e oito vítimas 
socorridas pelo Corpo de Bombeiros.  

Em Catanduva no ano passado 12 vagões descarrilaram também com grãos de 
milho. Não sei se é comum, mas a gente, o grão de milho está presente em várias 
ocorrências. 

Aqui foi solicitado para mim alguma informação, a de São José do Rio Preto, 
foram nove viaturas que trabalharam nessa ocorrência, um total de 20 bombeiros e como 
já citei houve oito vítimas fatais e oito socorridas.  

Eu não estive na ocorrência porque foi no interior de São Paulo e eu trabalho aqui 
na capital, mas pelo que vi, alguns levantamentos que eu fiz não faz parte nossa também. 
O Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo não faz perícia, não atua na perícia. 
Brasília faz perícia, por exemplo, mas o Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo não 
faz perícia. Muitas vezes nós somos questionados, tal, mas nós não fazemos perícia, a 
gente atua, atende até deixar o lugar em segurança, depois o que nós fazemos muito são
os relatórios. Se interessar para nós retornamos no local e anotamos, tiramos fotos, tal 
para relatórios para que sirva de subsídio pra gente para algumas informações. 

E se a gente vai ao local e de repente verifica irregularidades. Por exemplo, eu vou 
num prédio que está sem extintor, não tem hidrante acima de 750 m², não tem a 
documentação do Corpo de Bombeiros que nós chamamos de Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros, o AVCB, então o Corpo de Bombeiros emite um documento para a 
prefeitura para poder, para que a prefeitura possa tomar as suas providências. 

Então, eu fiz uma pequena exposição aqui rapidinha, de como é a nossa forma de 
atuação nas ocorrências, o nosso procedimento operacional padrão e estou á disposição 
de Vossas excelências para qualquer questionamento. 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Muito obrigado major, pela 
apresentação e passo a palavra agora ao deputado Marcos Neves que já solicitou a sua 
inscrição. 

O SR. MARCOS NEVES - PV – Bom dia! Cumprimentar aqui o presidente em 
exercício Davi Zaia, também Ricardo Madalena e todos os integrantes da CPI, e também 
o major Jefferson de Mello. 

Os primeiros questionamentos da minha pessoa seriam, foram citados vários 
acidentes como exemplos, acho que, mas todos eles acidentes com a ALL, eu queria a 
afirmação disso. Segundo, sobre o acidente de São José do rio Preto, o senhor falou que 
não há uma perícia que é feita após o acidente. Existe um relatório que é enviado ao 
Corpo de Bombeiros para alguém que faz essa perícia para que depois o Corpo de 
Bombeiros possa arquivar isso? Eu gostaria de saber esta questão. 

Quem teria que fazer, o senhor pode nos falar também, por conta desses vários 
acidentes que ocorreram se existe algum órgão do governo que o senhor saiba que teria 
que fazer uma fiscalização mais efetiva sobre esses problemas que estão ocorrendo, que 
ocorreram durante esses anos aí. 

E a outra é se há quando se concretiza que houve um erro humano ou erro de 
trabalho ou má conservação também aí dos trilhos, assim, esse problema que ocorreu 
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Então tinha um local que tinha muito acidente de moto, então os meus oficiais 
foram lá e conversou com bar, jornaleiro "ah, o pessoal passa aqui em alta velocidade". 
Aí nós fizemos ofício para a CET, para os órgãos que estão diretamente envolvidos e 
então foi construído ali lombada e lombada eletrônica. Então isso diminuiu a incidência 
de acidente. 

Tinha outro local que tinha queda de moto todos os dias, o Bombeiro foi lá 
verificar e o que verificou? Que era saída de caminhão de areia de um depósito e ali tinha 
um desnível, quando o caminhão passava ele derrubava areia e quando vinha o 
motoqueiro ele sofria uma queda todos os dias, aí foi conversado com o dono da empresa
e ele fechou aquela entrada e o caminhão saia por outro local e pararam. 

Então isso existe no estado inteiro a todos os níveis. O Bombeiro vai fazendo, 
começa com o nível do tenente e vai até o nível capitão, chega até o comandante da 
unidade e depois a gente vai verificando o retorno. Isso aí eu poderia mostrar para o 
senhor em vários exemplos no estado todo, de situações que foram colocadas. Não 
saberia dizer agora no que se refere diretamente uma RAC envolvendo um acidente de 
trem porque é uma ocorrência muito particular e que não ocorre com tanta frequência. Eu 
não sei se respondi a pergunta... 

O SR. MARCOS NEVES - PV – Só para tirar uma última dúvida. Quando tem a 
ocorrência do Corpo de Bombeiros no local, existe um responsável do Corpo de 
Bombeiros que também vai estar presente, vai constar o nome dele no boletim de 
ocorrência? 

O SR. JEFFERSON DE MELLO – Então, todos os presentes na ocorrência 
estão no nosso talão de ocorrência. 

O SR. MARCOS NEVES - PV – No de vocês? 
O SR. JEFFERSON DE MELLO – Nosso, é. 
O SR. MARCOS NEVES - PV – Mas o boletim de ocorrência da delegacia, não? 
O SR. JEFFERSON DE MELLO – Geralmente o bombeiro não vai para a 

delegacia, quem vai para a delegacia é o policiamento, e o policial não pega o nome de 
todos, ele pega o nome do mais... 

O SR. MARCOS NEVES - PV – Mas sempre será composto o boletim de 
ocorrência com o nome de um integrante do Corpo de Bombeiros? 

O SR. JEFFERSON DE MELLO – Sim. Aí geralmente é colocado o nome do 
mais graduado. Por exemplo, foi numa ocorrência 20 bombeiros, o mais graduado 
hierarquicamente era um capitão, aí o policiamento pega o nome deste capitão. Se 
precisar de mais detalhes, porque nós recebemos muitos documentos de delegacia para as 
guarnições vir depor. Principalmente em ocorrências com vítimas, com óbitos, a gente vai 
em ocorrências de homicídios, tal. Então geralmente a delegacia manda um documento 
assim "eu gostaria de ouvir uma guarnição da viatura tal que participou..." Porque o 
policiamento anota a guarnição e as viaturas também e cada viatura tem um prefixo, 
então o senhor, V. Exa. consegue chegar em quem estava lá pelo prefixo e por uma escala 
interna nossa. 

E este tipo de ocorrência, eu acho que é o foco de V. Exa., lá no Corpo de 
Bombeiros poderia pedir diretamente ao Corpo de Bombeiros e não precisaria... 

O SR. MARCOS NEVES - PV – Ah, tá! 
O SR. JEFFERSON DE MELLO – Qualquer necessidade de V. Exa., da CPI 

pode pedir diretamente para o Corpo de Bombeiros. O que eu sugiro é que quando for 
fazer alguma solicitação coloque mais detalhes, né? O tipo de acidente, a data, horário e 

local. Através disso a gente consegue levantar todos que participaram e de repente em 
uma determinada ocorrência como é o caso desta, é acionado aí provavelmente o mais 
graduado no momento ou ele designa alguém para vir no lugar dele para fazer mais 
esclarecimentos. Isso em qualquer ocorrência que for necessário. 

O SR. MARCOS NEVES - PV – Ok, obrigado presidente. São só estes
questionamentos, obrigado. 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Teria ainda alguma questão que eu 
gostaria de fazer também. Se o Corpo de Bombeiros, se o senhor tem informação no caso 
específico de acidentes de carga no estado de São Paulo, quais as causas que geraram 
isso. O senhor já respondeu que às vezes não identifica, mas se teria alguma informação 
destes acidentes. 

O SR. JEFFERSON DE MELLO – Olha excelência, a causa eu não saberia 
informar mesmo porque, como eu já falei o Corpo de Bombeiros não faz perícia, mas 
pelas ocorrências que eu levantei, que observei depois que foi feita a solicitação, a 
maioria delas são descarrilamento. 

Então, algumas colisões, alguns choques, mas a maioria é descarrilamento. Agora, 
opinião minha, se é em virtude das más condições da via, se é questão pessoal do homem 
em alta velocidade, aí eu já não saberia informar. 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Pois não. Dos levantamentos tem 
alguma informação de quais as empresas onde ocorrem mais acidentes? 

O SR. JEFFERSON DE MELLO – Agora de imediato não saberia informar a 
V. Exa. sobre as empresas que estão envolvidas diretamente nos acidentes, mas é um 
dado que não é difícil se levantar. Se V. Exa. assim quiser pode ser, só me dar o caminho 
e pode ser encaminhado posteriormente. 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – E se o Corpo de Bombeiros tem ou 
faz algum levantamento sobre a situação da malha viária paulista. 

O SR. JEFFERSON DE MELLO – Não, não atuamos neste trabalho preventivo 
aí da malha viária, diretamente não. 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Eram essas as questões que esta
presidência também queria fazer, pergunto aos nobres deputados se há mais alguma 
questão? 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Da minha parte não. 
O SR. MARCOS NEVES - PV – Não, presidente. 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Apenas agradecer a presença, a 

espontaneidade do major de estar conosco hoje e parabenizá-lo de te assumido a 
presidência pelos bons trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Muito bem, eu quero também 
agradecer ao Major Jefferson de Mello, homenageando aqui aos Bombeiros que tem 
sempre este trabalho como foi explicado aqui de frente, né? São os primeiros a chegar, a 
identificar os problemas e mais uma vez reafirmando aqui a prioridade de salvar vidas. 
Então parabenizar os Bombeiros pelo trabalho e agradecer a gentileza mais uma vez de 
ter aceitado o convite desta CPI. 

E havendo necessidade de maiores informações os senhores deputados e a própria 
comissão da CPI efetuará eventualmente algumas demandas que serão encaminhadas, 
mas agradece o depoimento que aqui foi prestado e as informações. Muito obrigado 
major. 

Jefferson de Mello e dirigir algumas perguntas a ele com relação à nossa CPI dos 
Acidentes No Transporte Ferroviário De Carga, que na verdade nós estamos apurando 
quem causa, qual a causa e quem a responsabilidade dos ocorridos. 

Major, o senhor, os relatórios que são feitos pelo Corpo de Bombeiros 
normalmente ali se opina a causa do acidente? É de conhecimento do senhor? 

O SR. JEFFERSON DE MELLO – O relatório ele até possui um campo lá no 
nosso relatório que a gente poderia colocar qual a causa do acidente, mas eu, dificilmente 
em acidentes dessa proporção é preenchido ali este campo porque num primeiro 
momento é muito difícil se dizer qual a causa e a gente sempre se ampara num motivo 
que deveria ser feita uma perícia com melhor, para a gente não incidir no erro. 

De repente num primeiro momento, numa visualização a gente acaba citando que 
a causa foi uma determinada coisa e depois numa perícia vai concluir que não tem nada a 
ver. Então a gente para não incidir nesse erro a gente acaba não citando qual o problema 
da causa. Principalmente num acidente dessa proporção. 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Certo. O senhor já participou de algum 
socorro quando entrou na corporação com relação a acidentes ferroviários com vítimas? 

O SR. JEFFERSON DE MELLO – Já. Eu estou na corporação há 27 anos e eu, 
a minha carreira toda foi na parte operacional da capital e hoje inclusive eu trabalho numa 
unidade operacional e atendo toda a zona sul, mas já trabalhei em todas as outras áreas da 
capital. 

E já atendi acidente com trens de passageiros na zona leste com vítimas fatais e 
também ali na região da Barra Funda também, já atendi este tipo de acidente. 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Tá, aonde eu quero chegar major, é a 
respeito se nessas composições onde o senhor participou do socorro dessas vítimas 
acidentadas, o senhor observou se existe primeiro socorro ou brigadas ou algum tipo de
equipamento, extintores nas composições desses trens? 

O SR. JEFFERSON DE MELLO – Nas composições com relação aos 
extintores eu não saberia informar hoje, atualmente, porque estes acidentes já fazem 
algum tempo. 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pedindo um aparte, hoje ocorrendo hoje 
os acidentes isso é apontado no relatório se existe ou não equipamentos de segurança nas 
composições? 

O SR. JEFFERSON DE MELLO – No relatório vai se ater à questão que é 
cobrada, então, eu entendo , não saberia informar agora a obrigatoriedade em todos os 
vagões da existência de extintor como por exemplo, tem nos vagões do Metrô.  

Então precisaria de mais detalhes, mas assim, hoje eu precisaria ver melhor se 
todos estão com extintores e se há essa obrigatoriedade de em todos os vagões ter o 
extintor. Também tem este outro detalhe com relação à norma. Eu entendo que sim, em 
virtude do Metrô, todos os Metrôs, todas as composições do Metrô tem extintores. 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - E normalmente quando ocorre um 
acidente ferroviário só existe o maquinista e mais ninguém que possa operar algum 
equipamento de primeiro socorro ou equipamento de segurança? 

O SR. JEFFERSON DE MELLO – Bom, com relação a essa particularidade aí, 
quantas pessoas estão no trem, eu não sei se V. Exa. está se referindo a isso... 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Só, é que nós temos aqui, o nosso 
objeto é especificamente, da CPI é transporte de carga. 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Com certeza nobre presidente. 

O SR. JEFFERSON DE MELLO – Não tem problema. 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Mas, eu acho que faz parte disso porque 

lá no fim da ponta são as vítimas que vão pagar este preço caro. E normalmente, se tiver 
um primeiro socorro estas vítimas serão socorridas pelas pessoas que devem estar na 
composição antes do bombeiro, esta é a questão de querer saber esta situação. 

Mas aqui, Major, fique à vontade. Se souber, se não souber, não tem problema 
nenhum não. Eu até acho presidente, que seria uma matéria pra  gente estar oficializando 
as concessões para saber como é feito isso, ok? 

O SR. JEFFERSON DE MELLO – Assim, como bem V. Exa. falou, são 
informações bem particulares da companhia porque tem mais de uma companhia. Então, 
eu precisaria levantar melhor a questão da obrigatoriedade. Por exemplo, uma indústria 
tem que ter uma brigada com tantos homens, quer dizer, com relação á parte das 
composições... 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Das composições isso não é feito? Os 
bombeiros não recebem nada com relação a isso? 

O SR. JEFFERSON DE MELLO – Não, com relação às edificações, quando 
uma edificação vai retirar o seu Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, uma das 
exigências já é a relação dos brigadistas. Agora, nesta parte dos trens a gente não emite 
nenhuma documentação a respeito disso. O contato do bombeiro com essa parte, com esta
atividade é muito pequena. 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Está joia. Só isso presidente, muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Obrigado. Deputado Marcos Neves. 
O SR. MARCOS NEVES - PV – Novamente surgiu umas dúvidas. Primeiro 

perguntando novamente ao major, lá na região que vamos dizer, compreende Americana, 
também a região de São José do Rio Preto, com a sua experiência, existe lógico um 
responsável lá que deve ter na época atendido lá o problema que ocorreu. 

Eu acho que seria importante presidente, de repente chamar as pessoas envolvidas 
na época, fazer um requerimento, poderia fazer este requerimento de convocação para até 
facilitar o nosso serviço porque eu vejo que o major está com boa vontade, mas como ele
não participou do ocorrido lá fica difícil responder algumas perguntas da nossa intenção 
até de solucionar o problema e resolver. 

Mas assim, outro questionamento. Com a sua experiência existe algum tipo de 
trabalho do Corpo de Bombeiros que poderia ser feito lá na região de prevenção ou de 
fiscalização nas zonas mais perigosas, nas zonas que têm risco. O senhor acha que ocorre 
isso lá na localização, seria de praxe o bombeiro fazer isso ou não? 

O SR. JEFFERSON DE MELLO – É de praxe o bombeiro atuar 
preventivamente. Nós temos uma atuação nossa que é muito interessante, inclusive o 
governador Geraldo Alckmin quando visitou o Bombeiro ele tentou, ele ficou muito 
interessado para passar para outras áreas, como por exemplo, nós temos um sistema lá 
que nós chamamos de RAC que é Reunião de Análise Crítica. 

Então o que é isso? A gente está voltada para o trabalho preventivo, a gente 
detecta um ponto que tem muito problema, muitos acidentes, o bombeiro vai ao local, 
tenta verificar o que está causando tantos acidentes e aciona os órgãos públicos para que 
aquele problema seja solucionado. Eu vou citar um exemplo aqui, na minha região eu 
tenho um posto da Guarapiranga que fica lá na Avenida Atlântica, lá na antiga Roberto 
Kennedy.  
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ouvidas por ocasião da nossa visita a São José do Rio Preto. Tenho certeza, é o Dr. Sérgio 
Clementino. E se não constar, então que pudesse constar dele ser ouvido lá no nosso 
evento em São José do Rio Preto, na Câmara Municipal.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Com certeza, feito o 
registro. Eu peço também ao Deputado Camilo Gava que tome providências nesse sentido 
de nós fazermos a visita lá.  

Nós temos aí, a propósito, dentro do tema também que aborda essa CPI, antes de 
ouvirmos os convidados aqui da cidade de Guarantã, seria importante nós já termos duas
diligências marcadas. A diligência de Americana e a diligência de São José do Rio Preto. 
Nós precisaríamos dos nomes dos deputados que vão nos acompanhar para poder ver a 
estrutura da casa, a questão da televisão, jornal, diário, enfim, das pessoas. Seria
importante, o mais rápido possível, eu vou pedir para que após o almoço alguém da 
assessoria entre em contato com o gabinete para poder ser um dia na cidade de 
Americana, uma noite em São José do Rio Preto, para podermos iniciar o trabalho no 
outro dia pela manhã, já que é maior a distância, e nós teremos um dia de trabalho na 
cidade de São José do Rio Preto. E aí nós estaremos fazendo a pauta também que será 
distribuída um esboço daquilo que nós já conversamos: aonde iremos, quem iremos 
ouvir, o que iremos ouvir, as famílias acidentadas, o Ministério Público local, o delegado, 
inquérito, enfim, tudo aquilo que nós tivermos. Mas, é importante que os deputados 
possam dizer da ida ou não ida para a gente poder se estruturar nesse processo que será 
muito importante, da visita in loco.  

Com respeito da colocação do nobre parlamentar Ricardo Madalena, eu concordo 
em número, gênero e grau: é um joga pra lá, outro joga pra cá, a responsabilidade é aqui, 
responsabilidade é lá... Então eu já proponho, de antemão, que a nossa assessoria marque 
uma visita com o Procurador Geral de Justiça do Estado com membros desta CPI para 
irmos até ele para relatar o que nós ouvimos aqui do Ministério Público Federal. O 
Ministério Público Federal foi claro aqui em dizer que ele não tinha nada a ver com a 
história, que essa história aqui era a respeito da Procuradoria do Ministério Público 
Estadual. Então, eu acho que se todos concordarem, eu vou marcar essa visita para que a 
gente vá até ele e possa esclarecer. Todos de acordo? 

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem, senhor presidente. 
Antes da gente marcar essa visita, eu gostaria de ver o nosso ofício, que foi formulado à 
Procuradoria Geral do Estado para ver se esse ofício nosso foi bem formulado, foi bem 
objetivo ou se ele foi meio vago na maneira de formular a questão, porque pode ser que a 
resposta seja em função do que foi escrito. Então, seria importante primeiramente a gente 
ter conhecimento do ofício que foi enviado a ele para que a gente primeiro reformulasse 
esse ofício antes da gente fazer essa visita aí.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Feito o registro de Vossa 
Excelência. Eu peço ao nobre secretário que nos secretaria que vá até a sala da secretaria 
ver onde se encontra o ofício e nós já deliberamos neste sentido a partir de agora, assim 
que nós tivermos o documento na mão. Caso não tenhamos ele agora, fica feito o registro: 
nós vamos procurar, vou dar ciência a Vs. Exas. e aí tomamos a decisão  via telefone, 
mais célere ou rápida, para que possamos fazer essa visita à Procuradoria.  

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem, senhor presidente. Ainda nessa questão, 
para que também a gente tomasse conhecimento, porque o Procurador Geral de Justiça 
faz referência a uma decisão da 5ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social. 

Então, que a gente pudesse tomar conhecimento dessa decisão, do que provocou essa 
decisão para embasar essa conversa que nós vamos ter com o Procurador Geral.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Feito o registro de V. 
Exa., com o qual esta presidência concorda e também coloco à apreciação da maioria dos 
deputados. Em havendo concordância, feito o registro do Deputado Davi Zaia, o 
Deputado Ricardo Madalena, relator desta CPI.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pela ordem, senhor presidente. 
Presidente, na minha concepção, nós temos que acionar a nossa área jurídica da CPI 
porque nós temos uma concessão, MRS, ALL, Atlântica, há quase 20 anos de concessão 
e nós não temos um relatório de quem foi indenizado, quem foi condenado e quem foi 
responsabilizado em quase 20 anos. Nós estamos aqui discutindo, e gente morrendo, 
gente mutilada, sofrendo, e qual a razão disso? Quem está pagando por isso? 

Na minha concepção, isso tem que ser feito o mais breve possível, porque é 
inconcebível, em quase 20 anos, nós tentando conseguir informações e não estamos 
conseguindo. Então, deixo aqui a minha insatisfação e que seja feita o mais breve 
possível, através dos nossos advogados, para possuirmos esse relatório com a maior 
brevidade possível.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Feito o registro do nobre 
Deputado Ricardo Madalena. Tomaremos as providências necessárias para que essa 
questão possa ser esclarecida. 

Tenho em minhas mãos o ofício da Assembleia Legislativa, dessa comissão, 
17/06/2015: Acidentes no Transporte Ferroviário de Cargas, nº 009/2015; Assunto: 
solicitação de informação de uma indicação.  

“Senhor Procurador Geral, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de 
Inquérito criada com a finalidade de investigar os acidentes ocorridos no transporte 
ferroviário de cargas no estado de São Paulo, sirvo-me do presente para solicitar que: 1º. 
Informe a esta comissão quais medidas foram efetuadas no âmbito das competências da 
Procuradoria como decorrência do relatório final a ela encaminhado pela Comissão 
Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar a atual situação do 
sistema ferroviário do estado de São Paulo, realizada pelo Parlamento Paulista conforme 
Ato nº 59/2009, do presidente da Assembleia; Item 2: indique um senhor promotor a dar 
esclarecimentos à comissão sobre acidentes com transporte ferroviário de carga no estado 
de São Paulo. Esclareço que tais solicitações decorrem da aprovação dos requerimentos 
cujas cópias instruem o presente ofício ocorrido em reunião da CPI havida em 
17/06/2015.  

Tanto a informação como a indicação são importantes para subsidiar os trabalhos 
investigativos dessa CPI, razão pela qual requeiro o atendimento do pedido no prazo mais 
breve possível, procedendo-se a entrega do material e do nome indicado junto à secretaria 
da comissão no endereço que consta no cabeçalho deste ofício ou digitalmente através do 
e-mail fornecido também no cabeçalho, sendo apresento a V. Sra. (ininteligível) distinta 
consideração. Assina o Deputado Chico Sardelli, presidente da CPI”.  

Ok? Esse foi o ofício encaminhado.  
Bem, nós teremos, na sequência, um breve relato da nossa reunião passada, que 

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

Desculpe a minha falta de conhecimento, mas, uma dúvida: o Ministério Público, no 

O SR. JEFFERSON DE MELLO – A gente está à disposição, o Corpo de 
Bombeiros está à disposição para fornecer qualquer informação. A única coisa que eu 
sugiro é que pode ser encaminhado o documento para onde for, para o comandante do 
Corpo de Bombeiros, o mesmo local, mas que sejam bem específicos quanto ao local, a 
data, endereço que aí fica bem mais fácil para nós não tem problema nenhum e a sugestão 
de V. Exa. é perfeita, pode ser feita com muita facilidade. 

Solicitar pessoas ou comandante, até sugiro coloque o comandante das operações, 
no acidente tal que compareça para esclarecimentos, não tem problema nenhum, isso para 
nós é uma coisa super comum. Bom dia a todos. 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Muito obrigado e não havendo mais 
nada a tratar declaro encerrada a presente sessão, muito obrigado. 

 
Quinta Reunião – 02.09.2015 
 
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Declaro aberta a Comissão 
Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de investigar os acidentes ocorridos 
no transporte ferroviário de carga no estado de São Paulo.  
 Eu registro, com muito prazer, a presença dos Deputados Delegado Olim, 
Deputado Roberto Massafera, Deputado Ricardo Madalena, Deputado Davi Zaia e o 
sempre elegante Deputado Bolçone, aqui conosco. Obrigado pelo auxílio nesta comissão.  
 Solicito ao secretário a leitura da Ata da reunião passada.  

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem, senhor presidente. Solicitar a dispensa 
da leitura da Ata.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – É regimental o pedido de 
Vossa Excelência. Os Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se estão. 
Aprovada a Ata.  

Apreciação da Ordem do Dia. Para deliberação é do Item 1 ao Item 5 e mais um 
item para ciência.  

Item 01 - Requerimento nº. 25/2015, do Senhor Deputado Davi Zaia, que solicita 
encaminhamento de ofício à empresa ALL, a fim de que forneça à CPI os relatórios sobre 
o cumprimento cláusula quinta, item 5.2 e parágrafos, de seu contrato de concessão, que 
trata das metas mínimas de redução do número de acidentes na malha ferroviária paulista. 

O presente requerimento encontra-se em discussão. Não havendo deputados 
inscritos para discussão, passo à votação. Os deputados que forem favoráveis, 
permaneçam como se encontram. Aprovado o presente requerimento.  

Item 02 - Requerimento nº. 26/2015, do Senhor Deputado Davi Zaia, que solicita 
encaminhamento de ofício ao Ministério dos Transportes e à Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT), a fim de que forneçam à CPI os relatórios sobre o 
cumprimento cláusula quinta, item 5.2 e parágrafos, dos contratos de concessão da malha 
ferroviária paulista, que trata das metas anuais pactuadas com as concessionárias, 
relativas à segurança do serviço por elas oferecido, para cada qüinqüênio. 

O presente requerimento encontra-se em discussão. Não havendo deputados 
inscritos para discussão, o presente requerimento encontra-se em votação. Os deputados 

que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o Requerimento nº. 
26/2015.  

Item 03 - Requerimento nº. 30/2015, do Senhor Deputado Ricardo Madalena, que 
solicita o envio de ofício ao Senhor Delegado Geral de Polícia Civil do Estado, pedindo 
informações acerca dos inquéritos em andamento ou já concluídos sobre acidentes no 
transporte ferroviário de carga no Estado de São Paulo.                                                                       

O presente requerimento encontra-se em discussão. Não havendo oradores 
inscritos, está encerrada a discussão. Os deputados que forem favoráveis ao 
requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado o Requerimento nº. 30/2015.  

Item 04 - Requerimento nº. 29/2015, do Senhor Deputado Ricardo Madalena, que 
solicita o envio de ofício ao Superintendente de Infraestrutura da ANTT com o objetivo 
de que este esclareça questionamentos e forneça documentos sobre o contrato de 
exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de cargas na 
malha paulista.  

O presente requerimento encontra-se em discussão. Não havendo oradores 
inscritos para discussão, coloco o requerimento em votação. Os deputados que forem 
favoráveis à aprovação do requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o 
Requerimento nº. 29/2015.  

Para ciência: Item 05 - Ofício 36/70/2015, da Procuradoria Geral de Justiça do 
Estado de São Paulo, informando que deixa de indicar membro de seu quadro para prestar 
esclarecimentos à CPI em razão da decisão da 5ª Promotoria de Justiça do Patrimônio 
Público e Social, segundo a qual a atribuição para a investigação sobre os fatos ocorridos 
no sistema ferroviário do Estado pertence ao Ministério Público Federal. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pela ordem, senhor presidente. Essa 
resposta do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo me preocupa muito, 
porque nós estivemos aqui há 15 dias atrás, aproximadamente, ou mais um pouco, com o 
Procurador da República Federal de Campinas e ele disse que era atribuição da 
Promotoria do Estado de São Paulo. Agora, o Promotor do Estado de São Paulo, 
Procurador-Geral, informa que é federal. Que situação que nós ficamos.  

O SR. – Pela ordem, senhor presidente. Em complementação às suas palavras, 
Deputado Madalena, eu queria dizer que esta resposta é uma resposta completamente 
errada, porque nós temos acidentes inclusive com mortes. Então, necessariamente, a 
Procuradoria Geral do Estado é obrigada a participar, a informar, porque são ocorrências 
dentro do estado. Então, como não tenho conhecimento jurídico para opinar, eu sugiro ao 
presidente que encaminhe essa resposta à consultoria jurídica da casa para que a gente 
tenha embasamento jurídico em refutar essa resposta deles, porque me parece que é uma 
resposta... Eu acho até indecorosa.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – É uma resposta 
“Somebody Love”: um joga pra lá e outro joga pra cá. Pois não: com a palavra o 
Deputado Bolçone.  

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Uma questão só para fazer um 
esclarecimento: eu trouxe uma reportagem do diário da região, que eu vou pedir inclusive 
para que seja (ininteligível), onde o Promotor de São José do Rio Preto não só moveu 
ação, mas também conseguiu uma indenização. Uma indenização de cerca de dois 
milhões de reais que foi distribuída às instituições de São José do Rio Preto, uma das 
quais o Hospital IELAR e diversas outras instituições: corpo de bombeiros e etc. Então eu 
sugeriria, já na primeira reunião que participei sugeri que ele seja uma das autoridades 
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como boas questões técnicas para poderem ser debatidas, para poderem ser incluídas no 
nosso relatório e já ter uma noção pelo menos dos trabalhadores da área em tudo aquilo 
que está acontecendo hoje com a ferrovia paulista no que tange à questão de cargas. Eu 
convidarei nesse momento os vereadores Edvaldo Jerônimo, Cléber Baraldi Viana e 
Pedro Vaz de Silva Filho, todos da cidade de Guarantã, afim de prestarem 
esclarecimentos sobre acidentes com transporte de cargas ocorridos naquele município.  

Eu agradeço a presença dos vereadores Jerônimo, Cléber e Pedro a esta 
colaboração importante que vocês prestam aqui com a gente, numa parceria com a 
Assembleia Legislativa. Vs. Exas. terão a oportunidade de, durante o período que for 
necessário, aproximadamente 30 minutos, 40 minutos, aquilo que vocês entenderem e 
puderem nos relatar para que nós possamos ter subsídios para continuarmos andando com 
os trabalhos dessa CPI.  

Para lembrar, as informações que nós tivemos aqui da morte de uma menina que 
morreu atropelada por um vagão de trem na cidade de Guarantã em 27 de outubro de 
2014. É isso? Então, a palavra com o nobre parlamentar Jerônimo. V. Exa. está com a 
palavra.  

O SR. EDVALDO JERÔNIMO – Antes de mais nada, bom dia a todos. 
Senhores deputados, presidente Chico Sardelli, estamos aqui, a Câmara de Guarantã, eu, 
presidente da Câmara, vereador Pedro Vaz e Cléber Baraldi Viana no intuito de que 
possamos ajudar a esclarecer alguma coisa que for necessária para essa comissão.  

A gente tem aqui uns vídeos. Essa é uma cobertura que foi feita pela televisão... 
Reprodução de Vídeo 
A gente fez também um vídeo da atual condição da linha, da estação, do desleixo 

em que se encontra a nossa cidade.  
O SR. – Bom dia, senhor deputado e presidente da comissão, bom dia a todos os 

deputados presentes, autoridades presentes, a todos aqui presentes. A gente veio pedir 
para o presidente da câmara também para a gente ir mostrando, discutindo, porque são 
partes que se for mostrar tudo de uma vez vão ficar algumas coisas para trás. Pra gente 
poder ir discutindo a cada vídeo, pode ser? 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Com certeza, à disposição. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pela ordem, senhor presidente. 

Presidente Edvaldo, o senhor tem conhecimento se a família desta criança foi indenizada 
ou se alguém foi responsabilizado? 

(Conversas sobre a organização das exposições dos oradores) 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Assim, pelo menos, daria 

para fazer um juízo da totalidade das questões apresentadas.  
Reprodução de Vídeo 
O SR. EDVALDO JERÔNIMO –  Aí virou um depósito de trilhos, ferragens, 

vocês viram: tinha um vagão abandonado, tombado e depositado lá. O pessoal, é uma 
empresa contratada de fora e contrata o pessoal de Guarantã. E quando eles são 
dispensados tem muito problema para receber o salário, é complicada a situação dos 
funcionários. São pessoas de Guarantã, mas sofrem muito. E nós também temos um 
problema aí em que toda essa área central, dá quase dois alqueires, pertence à companhia. 
Então, nosso jardim é área da companhia. A nossa parte central é toda da companhia. Ela 
está utilizando bitrens, jogam um monte de dormente, jogam trilho... Tem casas que 
foram abandonadas e invadidas e que poderiam ser utilizadas lá pelo município e ter 
alguns benefícios.  

A nossa estação poderia ser um patrimônio histórico, uma coisa que nasceu a 
cidade da ferrovia. Os dormentes em péssimas condições. Eu vi o deputado falando, 
nosso solo já... Houve um trem que tombou no centro da cidade, derramou óleo diesel, 
foram dois vagões de óleo diesel derramado no solo... Teve outro acidente também no 
centro da cidade, derramou óleo diesel, teve que ir a Cetesb intervir. Então, nossa cidade 
vive uma situação que é dividida ao meio: duas passagens de veículos a 600m uma da 
outra. Um vagão desse comprimento fecha as duas ruas. Se tem uma emergência e 
precisa ir para o hospital, não tem como os veículos passarem, fica fechado. As escolas 
todas têm que atravessar. Se vocês virem, teve um acidente com ônibus de escola. Então
nossa cidade tem sofrido muito e não teve benefício nenhum, só utilizam nosso solo, 
prejudicam nosso município e nós não vemos nada sobre isso.  

O SR. – E só para acompanhar o vídeo também, vocês podem prestar atenção que 
não existe uma cancela, uma passarela, nada... As crianças, para irem para a escola,
porque tem uma escola até a quinta série para o lado de cima; as crianças têm que passar 
a pé, sem passarela, sem segurança nenhuma.  

O SR. EDVALDO JERÔNIMO –  Também seria interessante deixar relatado 
que a gente teve um caso de uma criança que estava com uma parada cardíaca e o trem 
cercava os dois acessos para chegar até a Santa Casa. Teve que se pegar um caminho de 
estrada de chão, dar uma volta de cinco quilômetros para entrar pela outra entrada da 
cidade para que a criança fosse socorrida na Santa Casa de Guarantã.  

Reprodução de Vídeo 
O SR. EDVALDO JERÔNIMO – Aí é o local onde trabalha o pessoal da ALL, 

a estação. Estação ferroviária: totalmente abandonada. 
O SR. – Vocês vão notar também no vídeo que ela fica bem no meio de duas 

praças, da praça central, onde tem shows, eventos... 
O SR. EDVALDO JERÔNIMO – Um trilho é utilizado. O outro é só um desvio: 

se vem dois trens, eles desviam. É a hora que fecham as passagens, que fica sem contato 
a cidade, fica dividida ao meio.  

Reprodução de Vídeo 
O SR. – Está jogado isso ali? 

O SR. EDVALDO JERÔNIMO – Está encostado, sem uso. Vão colocando ali 
entulhos e mais entulhos de ferro velho dentro daquele cercado ali.  

Reprodução de Vídeo 
O SR. EDVALDO JERÔNIMO – Ali eles usam o depósito dos dormentes que 

eles trocam da linha e também usa para os dormentes novos, que vem os bitrens e 
descarregam tudo nesse local aí. Aí, do lado de baixo desse prédio aí é a rodoviária do 
município.  

Reprodução de Vídeo 
O SR. EDVALDO JERÔNIMO – Aí são os dormentes, totalmente podres: estou 

tirando com o pé os pedaços. São vários que a gente notou, todos vali perto da situação.  
Reprodução de Vídeo 
O SR. EDVALDO JERÔNIMO – Aí onde o vereador está, o vereador Cléber, 

antes tinha uma guarita e a cancela era aí nesse local. Foi tirada e não colocaram outra, só 
ficou o lugar.  

Reprodução de Vídeo 

caso, Federal ou Estadual – no caso do Ministério Público Estadual, o Procurador-Chefe é 
o Dr. Márcio Rosa – e o Procurador Geral da Justiça do Estado é o Dr. Elival.  

Eu entendo que o Procurador Geral do Estado, no caso, Dr. Elival, ele representa a 
defesa do Estado nas ações que o estado sofre, e o Ministério Público representa o Estado 
nas ações contra terceiros. Talvez este requerimento tenha sido mal direcionado. Em vez 
de ser direcionado à Procuradoria Geral da Justiça do Estado, deveria ter sido ao 
Ministério Público Estadual. 

O SR. – Mas foi para o Ministério.  
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Foi? Então a resposta eu julgo 

inadequada e evasiva, e eu acho que nós poderíamos utilizar toda a nossa força para 
exigir deles alguém que venha aqui falar. Por quê? Nós estamos esquecendo: nós temos, 
na questão de acidentes, nós temos duas questões distintas: o acidente em si como 
conseqüência de morte, desastre ambiental, morte, é necessariamente obrigada a presença 
do Ministério Público Estadual. A questão que antecede o acidente, que é o uso da linha, 
que é a engenharia de segurança, a engenharia de manutenção, a sobrecarga da ferrovia, é 
uma coisa talvez, de âmbito federal. Ficou provado aqui, na última reunião, vocês viram, 
a questão do trem-tipo. As nossas ferrovias são antigas, são velhas e elas usavam trem-
tipo, onde cada vagão pesava 30 toneladas e tinha, no máximo, 40 vagões. E, atualmente, 
esses trens-tipo que circulam na mesma ferrovia, nas mesmas linhas, nos mesmos trilhos 
e nos mesmos dormentes de 20, 30 anos atrás, são trens-tipo de 100 vagões com 60 
toneladas cada um, com três, quatro locomotivas, com problema de velocidade, de 
segurança, de conservação de trilho, de preservação de dormente, de manutenção... 

Então, nós temos dois problemas sérios aqui: os acidentes e suas conseqüências 
são obrigação do Ministério Público Estadual participar e investigar. Mas a coisa que 
antecede a manutenção dessas linhas, nesses 20 anos... E, para o senhor ter uma ideia, 
presidente, atualmente, na cidade de Rio Preto ou Americana, passa o trem-tipo de 100 
vagões, com três quilômetros de comprimento, pesando 60 toneladas cada vagão... A 
cada duas horas passa um trem vindo de Rondonópolis trazendo toda uma carga de 
cereais, de grãos de Goiás, de Mato Grosso, na direção do Porto de Santos. No mínimo 
10 trens vem. Mas, à medida que nós temos 10 trens vindo, nós temos 10 trens voltando. 
Então, as nossas linhas, nesses últimos 20 anos, presidente, ficaram totalmente 
inadequadas no fluxo, na segurança e nas normas de engenharia. Então, eu sugeriria que 
nessa questão preventiva de segurança, de manutenção, nós consultássemos o Instituto de
Pesquisa Tecnológica ou talvez até aqui a nossa companhia CPTM para que os técnicos
nessa área opinassem sobre a conservação e manutenção dessas linhas.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Feito o registro com 
grande propriedade do Deputado Massafera.  

Fazendo só uma retrospectiva do passado, do objetivo desta CPI, eu gostaria de 
dizer que das pessoas já ouvidas, nós tivemos, na semana passada, o sindicato aqui que 
representa a categoria. E foi, Deputado Ricardo Madalena, pedido que encaminhasse à V. 
Exa. o resumo do que aconteceu, porque foram informações muito importantes para 
poder se ter uma ideia de a quantas anda a questão da ferrovia no estado de São Paulo e 
também no Brasil. Foram informações desde as condições sub-humanas de trabalho 
dentro das composições desses trens – banheiro lacrado – enfim, uma série de coisas que 
depois vocês terão às mãos essa reunião. Fora segurança: antigamente eram três 
maquinistas, o auxiliar e mais o ajudante, que vai no último vagão do trem. Tiraram o 
auxiliar, tiraram o último, hoje viaja, só transporta a composição, o maquinista, que, 

pasmem os senhores, um salário de aproximadamente mil reais. É o que recebe um 
maquinista desta importância.  

De qualquer forma, logicamente, o conceito de tudo que aconteceu no estado de 
São Paulo e aconteceu no Brasil, nós começamos a formar ele a partir de agora. E, 
logicamente, num segundo momento dessa CPI, quando nós teremos aqui representantes 
da concessão, da concessionária, para que eles possam, também, dizer-nos o 
contraditório, se é que possível fazer o contraditório daquilo que nós ouvimos nesse dia 
de explanação. Então eu quero agradecer a participação... Pois não, Deputado Bolçone.  

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Nessa linha que o senhor levantou 
também, Deputado Massafera, e na questão preventiva de obtermos informações, visto 
que essa realidade que o Deputado Massafera descreveu, do número de composições... 
Numa audiência que tivemos com o Ministro Antônio Carlos Rodrigues, Ministro dos 
Transportes, a informação de que no primeiro semestre de 2017 entra o tronco da Norte 
Sul em Estrela do Oeste, que vai passar novamente por Rio Preto, Catanduva, Americana, 
Araraquara... Vai dobrar essas condições que o Deputado Massafera lembrou. Então 
talvez fosse importante já juntarmos elementos para saber o que já está se fazendo em 
forma de planejar para colher essas... Se passa hoje a cada duas horas, vai passar a cada 
uma hora. Então vai dobrar o movimento e, consequentemente, vai aumentar os riscos. 
Então, estar se fazendo algo já no sentido de prevenir e planejar futuros acidentes. Acho 
que seria importante também que tivéssemos em mente esse aspecto.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Feito o registro do nobre 
Deputado Bolçone. Com a palavra, Deputado Massafera.  

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem, senhor presidente. Só 
para enriquecer as palavras do nobre Deputado Bolçone, ele lembrou bem do 
entroncamento Norte Sul agora... Eu queria lembrar que as ferrovias foram o motivo de 
desenvolvimento do estado de São Paulo, levando o progresso. Saindo de São Paulo, indo 
a Campinas, de Campinas para Americana, Araraquara, depois Rio Preto. Ou seja, as 
ferrovias paulistas levaram o progresso mas traziam carga paulista: café, depois açúcar.
Então, elas se desenvolveram com o estado, trazendo e transportando a riqueza do estado 
de São Paulo. E, neste momento, nós estamos discutindo o uso, nas nossas ferrovias, 
somente por carga de outros estados, que sobrecarregam as nossas linhas em movimento, 
cada vez mais, e sem a devida conservação e sem os devidos cuidados de segurança e de 
manutenção. Essa é uma questão muito importante, porque todo esse movimento da 
Norte Sul, da Oeste-Leste, que vai dobrar a movimentação de trens a partir de Estrela do 
Oeste, que vai ser um grande terminal, vai dobrar o movimento de transporte de carga 
que não é produção paulista, ou seja, não é riqueza nossa e não gera nada, um tostão aos 
nossos cofres. Obrigado.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Obrigado pelas 
colocações, Deputado Massafera. A secretaria da CPI nos informa que todo o 
depoimento, as colocações que foram feitas pelos sindicalistas que aqui estiveram já se 
encontram em posse de Vs. Exas. no gabinete de Vossas Excelências. Para informar 
também que, na semana que vem, dia 09/09, nós teremos presente aqui nessa CPI o 
senhor Alexandre M. de Souza, superintendente de infraestrutura do serviço de transporte 
ferroviário de cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, que será de 
suma importância para nós também.  

Concluindo então as exposições que eu fazia um pouco antes de ser interrompido, 
é que até agora, cumprindo um rigoroso cronograma do andamento da CPI, eu reputo 
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O SR. – Então a gente vê que não há manutenção. Se não há manutenção, corre o 
risco de acidentes, que é o que nós estamos apurando, senhor presidente.  

Dando prosseguimento: com relação à criança, o senhor soube se houve apuração 
ou se está ocorrendo um inquérito lá na cidade? 

O SR. – Está ocorrendo um inquérito mas ainda não tem uma conclusão.  
O SR. – Ainda não tem uma conclusão, as partes estão sendo ouvidas... Gostaria, 

senhor presidente Chico Sardelli, que solicitasse uma cópia desse relatório que está sendo 
feito lá na cidade de Guarantã, da polícia civil – provavelmente a polícia civil que está 
apurando esse inquérito – uma cópia para nós estarmos cientes do que está sendo 
atribuído e o que está caminhando para um desfecho que gostaria, obvio, que fosse a 
favor da família que perdeu a vida desta criança. Só isso.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – É importante que V. Exa. 
pudesse produzir um requerimento para que a gente possa fazer o pedido de apresentação 
desses documentos.  

O SR. – Inclusive, dá licença, Presidente Chico Sardelli, a própria prefeitura, 
relator, está acompanhando e tem também todo o acompanhamento judicial que for 
necessário também, inclusive de laudos, se for necessário.  

O SR. – Eu vou gerar dois ofícios então, senhor presidente, para a prefeitura e 
para a polícia civil. Muito obrigado.  

O SR. – Só um... Eu vi o Deputado Bolçone falando sobre o que o promotor fez 
em São José do Rio Preto. E nós, ali no centro, naquela parte central, teve um vagão de 
trem que tombou e foram derramados vários litros de combustível ali. Tanto é que a 200 
metros dali fica o córrego Guarani, mas derramou mais de 300 litros de óleo diesel nesse 
córrego. Agora, você imagina o que foi no nosso lençol freático que é o Aqüífero 
Guarani. Agora eu não sei se nesse ato eles sofrem alguma ação, se o município teria 
como entrar com uma ação. Isso não foi só uma vez: três vezes esses vagões com óleo 
diesel, gasolina ou querosene tombam na parte central e derrubam vários litros de 
combustível. Então eu deixo isso aí, não sei como funciona, se é o município, qual que é 
o procedimento. 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Uma questão de ordem, senhor 
presidente. Completando o que o vereador Cléber lembrou, um ponto em que eu acho que 
a CPI vai ser importantíssima: parar criar esses mecanismos de integração entre o poder 
legislativo do Estado e dos respectivos municípios e também orientar os nossos 
municípios. No caso específico, São José do Rio Preto, ao longo da linha, provavelmente 
deve ter ocorrido em Americana, Campinas, ao longo de toda a malha... Cabe a 
responsabilização. Qualquer cidadão pode fazer, mas em especial a Câmara, pela 
representatividade, pode fazer. Ela aciona o promotor pedindo abertura de inquérito. Esse 
inquérito vai apurar tanto, tal qual ocorreu, vocês relatam, a questão de vida, a questão de 
ocorrer óbito, mas também as questões ambientais. Essas questões ambientais podem ser 
avaliadas. E, no caso, os promotores, através de TAC, podem estabelecer – estou falando 
no caso de São José do Rio Preto, onde nós vamos estar e provavelmente nosso 
presidente já orientou, nosso relator –, então cabe essa indenização. Nesses acordos ele 
vai indicar, inclusive, referência de onde receber essas indenizações. No caso, esse 
IELAR é um hospital filantrópico da cidade, um hospital espírita. Então essa ação é 
através de relacionar o promotor público, tanto pode ser acionado aquele que cuida de 
causas difusas, mas também tem o promotor de meio ambiente, se houver. No caso de 

Guarantã, acredito que não, porque é um único promotor. Então fazer um relato e ele vai, 
inclusive, fornecendo esses elementos que a própria comissão ou a Câmara já têm.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – A palavra continua aberta.  
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem, senhor presidente. Só pra registrar esse 

trabalho que os vereadores Edvaldo, Cléber e Pedro tem feito na cidade de Guarantã. 
Acho que nada a acrescentar, só dizer da contribuição importante, porque hoje qualquer 
empresa que cuida de transportes tem que ter uma preocupação com a questão de 
segurança. Nós mesmos muitas vezes somos demandados, recebemos demandas de 
municípios, no caso, das rodovias, onde, às vezes, os municípios têm interesses de acesso, 
e quando a gente vai discutir isso com a Artesp, no caso das rodovias, há sempre uma 
recusa, que não pode ter o acesso, não pode porque são questões de segurança. Então 
estou fazendo uma comparação. No caso das rodovias tem até uma regulação importante 
que às vezes até dificulta o município que quer ter mais acesso e não consegue. No caso 
da ferrovia, que embora não tenha o tráfego que tem uma rodovia, mas tem um tráfego 
também significativo e composições, como nós tivemos oportunidade de ver aqui já, com 
muita carga, muito peso e com a manutenção do jeito que está, ou seja, sem nenhuma 
manutenção. Então, só queria parabenizar pelo trabalho que eles fizeram de mostrar o 
efeito disso numa cidade onde não há nenhuma medida de segurança. Nós estamos 
vendo: não tem cancela, não tem aviso, não tem nenhuma proteção... E o que permite, 
então, que não só o transito do ônibus, que cruza, mas as próprias crianças que têm acesso 
livremente aos locais da rodovia. Além do abandono dos prédios, que hoje é uma 
realidade, infelizmente, que contrasta com aquilo que foi a história da ferrovia, que o 
próprio Deputado Massafera fez aqui referência.  

O início das rodovias no estado de São Paulo significava o desenvolvimento das 
cidades e isso era o orgulho das cidades: a estação ferroviária, o cuidado que você tinha 
com isso. E hoje é o contrário: um depósito de trilhos, de dormentes... Então o descaso é 
muito grande. Então acho que, por si só, o relato dos vereadores e a documentação que 
eles trouxeram mostra a importância do trabalho que nós temos que fazer aqui e também 
a ausência total de uma regulamentação. Regulamentação não, porque todas essas 
questões estão previstas no contrato de concessão e nas normas estabelecidas.  

O que, na verdade, salta aos olhos aqui é a falta da fiscalização por parte dos 
órgãos competentes para exigir que as ferrovias cuidem também desse patrimônio que 
elas têm sob sua responsabilidade, evidenciando que elas estão unicamente preocupadas
em transitar carga e não têm nenhuma preocupação com as cidades que estão no entorno 
e com a própria segurança. Acho que é oportuno e reforça o trabalho da nossa CPI e 
contribui muito esse depoimento e esses dados trazidos aqui pelos vereadores da cidade 
de Guarantã para que a gente possa, e o nosso relator, Deputado Ricardo Madalena, 
produzir, assim que a gente puder concluir esse trabalho, um relatório que possa trazer 
novas realidades mas, acima de tudo, exigir fiscalização. E que as concessionárias, no 
caso das ferrovias, possam cumprir as suas obrigações, até porque são vidas que estão ali 
expostas, como disse o vereador: o ônibus, no caso do acidente, estava vazio, mas podia 
ser um ônibus lotado. E mesmo que fosse vazio, mesmo que não tivesse tido o acidente, a 
necessidade da segurança é uma exigência permanente. Então dá pra imaginar o 
transtorno na cidade com esse descaso da rodovia. Quero parabenizar os vereadores e 
dizer que acho que essa contribuição é importante para o trabalho que estamos 
desenvolvendo aqui.  

O SR. EDVALDO JERÔNIMO – Vai começar a passar os ônibus em horário de 
saída da escola.  

Reprodução de Vídeo 
O SR. – A prefeitura de Guarantã faz o transporte de manhã, sete horas, na 

entrada, e aí meio dia à uma pega as crianças na escola e traz de novo. Assim o pessoal 
está fazendo e mesmo assim ainda tem bastantes crianças que vão a pé também porque 
moram mais perto.  

O SR. EDVALDO JERÔNIMO – E que utilizam esse mesmo caminho.  
O SR. – Porque nesse espaço aí a cidade ficou dividida em duas partes: a parte do 

lado direito da cidade é a parte maior. Do lado esquerdo é a menor.  Só que a nossa 
escola, nosso município não foi municipalizado, é do Estado, é do primeiro ao quinto. 
Todas as crianças estudam nessa escola. Então o que acontece? As crianças iam a pé, 
atravessavam todo esse trecho a pé. Aí nosso prefeito fez uma reunião com nosso chefe 
de transporte e viabilizou os ônibus, fez alguns pontos na cidade, e os ônibus pegam as 
crianças e levam para a escola para não ter o problema das crianças atravessarem. Mas, 
mesmo assim, aqueles que moram muito próximo, todos eles atravessam. Quem fica ali 
do lado da praça, do lado do jardim, aquelas casas ali na proximidade de 200m, as 
crianças vão a pé mesmo. Então, eles atravessam tudo a pé. Então, se o prefeito não 
tivesse feito esse trabalho, era uma situação mais complicada. Mas mesmo assim não tem 
uma cancela, nada sinalizando e vocês viram o que aconteceu. Graças a Deus o ônibus
que foi acidentado, atingido com o (ininteligível) que puxa os dormentes, estava vazio. Se 
tivesse cheio de crianças seria uma tragédia. Então, graças a Deus, foi uma criança que 
vinha brincando no trilho, que é tudo aberto, que foi atingida. E dentro desse ônibus não 
tinha ninguém. Os ônibus vão lotados de crianças. 

O SR. – Inclusive machucou gente que estava lá dentro do ônibus.  
O SR. EDVALDO JERÔNIMO – É isso aí o vídeo: a situação da estação, da 

linha no período em que corta a cidade de Guarantã, precária, como vocês podem ver.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV –  A palavra está aberta a 

quem dela quiser fazer uso, aos deputados, para perguntas, esclarecimentos... Eu só teria 
uma, inicial, se o Deputado Madalena me permite, antes de franquear a palavra. O que eu 
entendi: 600 metros de um ponto ao outro, onde tem a passagem de nível, é isso?  

O SR. EDVALDO JERÔNIMO – Isso.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV –  Muito bem. Mas aí é para 

passagem de carro, ônibus, caminhão ou pedestre. Mas, a qualquer momento, entre esses 
600m, qualquer cidadão, qualquer criança, qualquer animal tem acesso livre para passar, 
não tem absolutamente nada que proteja as famílias de um lado ou de outro lado, é isso? 

O SR. EDVALDO JERÔNIMO – Nenhuma, senhor presidente. 
O SR. – Pode ficar à vontade o dia inteiro, se quiser brincar que nem as crianças, 

fique à vontade, ficar caminhando em cima que nem as crianças gostam de ficam 
caminhando, vai e volta.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV –   Está ok. Por ora, depois 
eu volto com outras perguntas. Com a palavra o Deputado Ricardo Madalena.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Obrigado, presidente. Gostaria de saber 
dos senhores vereadores se essas composições travam todas as passagens. Vamos supor:
se o trem pifou ali no meio de uma delas, travou todas as passagens? 

O SR. EDVALDO JERÔNIMO – Trava todas as passagens. Pelo tamanho da 
composição. Depende do tamanho da composição. Já aconteceu da composição estar 

parada, até para manobra, e uma emergência na ambulância ter que dar a volta por fora da 
cidade porque não tem passagem.  

O SR. – Principalmente agora, que as composições são bem maiores, né? 
O SR. EDVALDO JERÔNIMO – E em resposta à sua primeira pergunta, relator 

Madalena, a família, se foi indenizada, você tinha feito antes essa pergunta, é isso? 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – É, se tem indenização e se houve 

responsabilidade de alguém, se alguém foi responsabilizado.  
O SR. EDVALDO JERÔNIMO – Estive falando ontem com o avô da criança, 

ele que, inclusive, tinha a guarda da criança também. Existe ainda uma ação correndo,
porque esse acidente foi em 2014, mas que a firma ofereceu para a mãe uma indenização 
de 15 mil reais e mãe tinha pegado. Isso o avô me relatou ontem. Eu me preparando para 
vir para cá, estive falando com ele e ele falou que existe ainda uma ação de partes 
correndo mas que a mãe já tinha pegado 15 mil reais de indenização pela morte da 
criança de oito anos.  

O SR. – É lamentável a gente ouvir você dizer desta forma, presidente, não a sua 
pessoa, mas a gente ouvir uma vida humana por 15 mil reais. Não tem dinheiro que pague 
uma vida humana. Vergonhoso, com certeza, e no desespero que causa, acontece isso 
onde essas empresas que detém a concessão usam e abusam da nossa população. Posso
prosseguir, presidente? 

As passagens em nível: existe funcionário da ALL nas cancelas ou existe cancela 
ou funcionário sinalizando, pago pela concessão? 

O SR. EDVALDO JERÔNIMO – Nunca. Antes, quando era a Rede Ferroviária, 
existia. Quando passou à ALL foi tudo tirado. Não existe cancela, não existe sinalização, 
não existe guarda... Tanto é que não só na cancela, mas dentre toda a rede que ela corta o 
nosso município, corta nossa cidade ao meio, que vai dar quase dois mil metros, é tudo 
em aberto. Pessoa passa pra lá, passa para cá... Crianças, como disse o nobre vereador, 
andam e brincam em cima do trilho... 

O SR. – Não tem defensa, não tem alambrado, não tem nada? 
O SR. EDVALDO JERÔNIMO – Nada. Tudo em aberto.  
O SR. – A única coisa que tem são os pares, que são feitos pela prefeitura, e umas 

lombadas perto. O resto, nada.  
O SR. – Prosseguindo, senhor presidente: a manutenção, conservação, capina, é a 

empresa da concessão que faz essa limpeza e essa manutenção ou é a prefeitura, no caso, 
que faz? 

O SR. – É uma parte central. Se a prefeitura não fizer, aquele mato sobe. Tanto é 
que estávamos na seca e você viu o matagal que está.  

O SR. – Então é a prefeitura que faz a manutenção que era obrigação da 
concessão? 

O SR. – Justamente.  
O SR. – E há conhecimento, da parte de vocês, se a prefeitura cobra, 

judicialmente, essa manutenção que seria obrigação dela? 
O SR. – Não, não cobra.   
O SR. – Então pode levar ao conhecimento do prefeito que isso cabe cobrança a 

eles. Outro assunto: os dormentes nós vimos. Eu ia perguntar se estão em bom estado. 
Não precisa nem perguntar e nem responder. Os grampos de fixação dos dormentes, se há 
conhecimento de vocês, que pondo a mão e puxando eles saem? 

O SR. – Saem. Alguns.  
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pela cidade, enfim. Isso é muito importante e também a prefeitura de Marília, através do 
Ministério Público, para que ela possa também nos oficiar a respeito do acontecido.  

A velocidade que Vs. Exas. têm conhecimento, a velocidade que o trem passa por 
Guarantã, no perímetro urbano? 

O SR. – Não tenho conhecimento, presidente.  
O SR. – Mas eles reduzem. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Reduzem? Mas há 10 anos 

atrás era uma velocidade e hoje é outra ou há 10 anos atrás você tem sentimento que é a 
mesma velocidade?  

O SR. – Não, não é a mesma não. Antigamente eu era criança e eu lembro que o 
trem passava bem devagar e eles davam uma bola para o trem, uma bola amarela, e o 
trem seguia viagem. Uma bola verde... Era bem devagar que passava. Hoje não. Hoje dá 
umas buzinadas, às vezes nem buzina e ele passa embalado do jeito que vem... 

O SR. – A única coisa que a gente sabe é que de 10 anos são os maquinários que 
puxam, que tem muito mais de 10 anos. Você olha e as condições deles estão precárias. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Então a velocidade do 
trem, relator, que é importante também que V. Exa. possa analisar porque pode estar aí o 
efeito de acidentes. Aviso sonoro, pelo que eu entendi, existe.  

O SR. – Só a buzina do trem. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Aquele aviso gostoso 

durante a madrugada.  
O SR. – Isso, que acorda todo mundo. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Quantos habitantes têm a 

cidade de Guarantã? 
O SR. – Entre sete mil, sete mil e quinhentos habitantes.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Que providências judiciais 

foram tomadas em relação ao acidente pelo Executivo ou pelo Legislativo na cidade de 
Guarantã? Existiu alguma providência? 

O SR. – Apenas no Ministério Público.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Depois do acidente, a 

ALL tomou providências no sentido de melhorar as condições de segurança do tráfego 
ferroviário para minimizar os riscos da população? Ou seja: aconteceu a tragédia, a 
menina perdeu a vida... Depois disso, a ALL tomou alguma providência, pelo menos 
dentro da cidade de Guarantã? 

O SR. – Não, senhor presidente. Nenhuma.  
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pela ordem, senhor presidente. Tomou 

a providência de dar 15 mil reais para a mãe.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Infelizmente, né? Um 

absurdo.  
A prefeitura tem alguma ação judicial... Acho que V. Exa. já respondeu.  
Ministério Público Federal tem conhecimento desses fatos e tomou alguma 

providência? Vocês se lembram disso? Do Ministério Público Federal, primeiro?  
O SR. – Não, eu desconheço.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Nem local? Estadual, de 

Marília? 
O SR. – Não.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – A providência tomada 

pelo Legislativo da cidade V. Exa. já passou... 
Quando o trem faz manobra dentro da cidade, ele literalmente fecha as passagens? 

Tem cancela sinalizadora? Quanto tempo dura isso? No caso de urgência, ele atrapalha? 
Desculpa ser repetitivo, eu já ouvi algumas respostas mas não a totalidade. O trem faz 
manobra na cidade e ele, literalmente, fecha as duas passagens.  

O SR. – Isso. Tem até um depoimento, senhor presidente e o relator Ricardo 
Madalena, da própria diretora, quando fui falar com ela, em que às vezes os ônibus não
chegam no horário de início das aulas porque têm que aguardar a manobra do trem. 
Então, às vezes, ele atrasa a hora de início de aula para esperar que a manobra do trem 
seja concluída. Mas, lembrando que não é sempre que (ininteligível) as duas passagens. 
Depende do tamanho dos vagões.  

O SR. – E como é muito distante também uma da outra, às vezes, quando o trem 
cerca, várias crianças ou até adultos mesmo, pulam no meio dos trens. Pula em cima, pula 
do outro lado... 

O SR. – E também relatar, que o vereador me lembrou, que às vezes a pessoa 
chega na entrada principal e está fechada. Aí ele corre na outra, está fechada. Volta e fica 
aquilo fechando a passagem... 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – A prefeitura municipal, 
em algum momento recebeu alguma benfeitoria ou alguma quantia em dinheiro em 
função do acidente ocorrido? 

O SR. – Não. Que eu saiba, não.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Outra questão que me 

chama um pouquinho a atenção é o horário da passagem dessas composições. São sempre 
no mesmo horário ou não tem horário definido? 

O SR. – Não tem horário exato.  
O SR.  – O ônibus que sobe carregado de combustível, e os outros que voltam 

carregados... Então vão quatro trens, voltam quatro e fica essa manobra. Quando cruzam 
os dois ali nas proximidades do município é onde eles fazem as manobras para passar um 
e o outro ficar. Então, acabam fechando a cidade.  

O SR. – Senhor presidente, só uma colaboração. Qual o número de vagões de 
cada composição? Você tem ideia? 

O SR. – Umas maiores, outras menores... 
O SR. – Tem trem que você perde a conta. 
O SR. – Mas a quantos quilômetros chega? O senhor tem ideia? 
O SR. – Para o senhor deputado ter ideia, um funcionário da ALL falou para nós 

que uma passagem de uma a outra dá 600 metros.  
O SR. – São 600 metros de uma cancela da outra. Agora, a transversão da 

manobra dos trens dá mais de dois quilômetros. Fecha e tem que ficar uma de um lado 
para passar o outro. Então, antigamente eram curtinhos os trens. Hoje você vê que some 
de distância o trem.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Quanto maior a 
velocidade e, com certeza, o comprimento das composições, com certeza maior o lucro, 
não tenha dúvida nenhuma. Eu ouvi algumas coisas, (ininteligível), eu ouvi, desculpe a 
minha ignorância, a expressão correta eu vou pedir para o nosso professor e relator 
Ricardo Madalena: são dormentes ou dormentos? 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Dormentes.  

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Duas questões. Primeiro, cumprimentar 
o trabalho e o interesse. O interesse é um tema que eu sempre converso com o Deputado 
Chico Sardelli, que é um estudioso do tema... Vai ser um tema que, provavelmente, vai 
nos acompanhar e acompanhá-los também durante bastante tempo. Lembrou bem o 
Deputado Davi Zaia que o relatório que o Deputado Ricardo Madalena vai produzir e 
vamos discutir, depois de aprovado, vai implicar em ações que demandam a continuidade 
depois dessa fiscalização. Isso que é muito importante, muitíssimo importante. Segundo, 
é uma questão de obter informação vossa: o prédio foi concessionado, cedido, permitido 
pela prefeitura? Ele continua sob guarda da concessionária? 

O SR. – Guarda da concessionária. As casas, a área: continua tudo da 
concessionária.  

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Em algumas cidades eles ofereceram os 
prédios em troca da... Não da manutenção específica da linha, mas da limpeza.  

O SR. – Tanto é que as casas, o prédio, tudo... Existem várias casas, existem mais 
de 20 casas ali no centro da cidade, que era da concessão, não paga imposto, não paga 
nada, é área da companhia. 

O SR. – E existem pessoas morando também lá.  
O SR. – É, porque foram invadidas, foram tomadas... Então esse pessoal mora lá, 

água, ninguém paga nada.  
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – É, mas os tributos são devidos e podem 

ser executados. Executa quem está com a concessão. Quem está com a concessão? A 
Empresa? Então ela responde pelos tributos também: IPTU... Ela não é isenta, ela 
responde e, em especial, taxas. Taxas ou tarifa de água, energia... São devidas.  

Outra questão: qual o número de acidentes que já ocorreu, vocês lembram quanto
foi, aproximadamente? 

O SR. – Olha, na época da ALL, uns cinco ou seis acidentes.  
O SR. – Eu realmente não sei informar.  
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – O número de vítimas? Quem recebeu 

15 mil de indenização? 
O SR. – A mãe da menina de oito anos, que foi falecida.  
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Que faleceu no acidente... E ficaram 

mais seqüelas em mais pessoas ou só a criança? 
O SR. – Não, só na criança. Vou relatar uma coisa que a gente não falou, 

deputado, que esse (ininteligível) que se soltou do vagão de limpeza que matou a menina, 
ela tinha uma corrente, uma trava de segurança e, se não me falha a memória, essa trava 
não estava  colocada ou estava quebrada, no depoimento do próprio funcionário, que 
quando o senhor pegar o depoimento da polícia o senhor vai poder conduzir certinho.  

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Obrigado, presidente. Mais uma vez 
cumprimentar o presidente pela condução dos nossos trabalhos e cumprimentar aos 
senhores pela disponibilidade, a contribuição e insistir de continuar a investigação. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Agradeço as palavras do 
Deputado Bolçone e eu gostaria de fazer algumas considerações finais e algumas dúvidas 
ainda. A primeira é que o estudioso Deputado Ricardo Madalena, que é o nosso relator, 
está lendo, relendo, e eu também comecei a ler o contrato efetivado pela concessionária 
junto ao órgão concessor, no caso, o governo federal. É muito importante para que nós 
saibamos, efetivamente, a responsabilidade de quem é e as obrigações, se estão sendo 
cumpridas ou não. Se isto está só, como diz a expressão: pra inglês ver, e absolutamente 

nada está acontecendo. Tem parte da concessionária nisso? Tem. Mas também tem parte 
do governo federal, que não fiscaliza, não cobra, não faz a sua parte e parece que tudo 
isso é um emaranhado de coisas, que a concessão não é só para o estado de São Paulo, 
mas compreende o estado de São Paulo. Mas, quando você pergunta para o órgão federal, 
ele não sabe. Quando pergunta para o órgão estadual, ele também não sabe. E isso quem 
tem que saber é o governo federal. Tem que ser responsabilizado sim. Pra mim é o fim do 
mundo uma menina de oito anos, igual eu li aqui a respeito, a menina atravessava a linha 
do trem quando foi atropelada por um vagão desgovernado que soltou da máquina no dia 
27 de outubro. O microônibus utilizado para o transporte de estudantes da zona rural
também foi atingido, mas ninguém se feriu, e a menina foi socorrida e levada com vida 
ao hospital.  

E depois tem um acordo de 15 mil que nós não sabemos em que circunstâncias foi 
feito esse acordo, porque a bem da verdade, nesse momento acaba se fazendo a questão 
da necessidade e isso se resolve dessa forma. Quer dizer, nem a concessionária e muito 
menos quem fiscaliza, que é o governo federal, tem cumprido seu papel, que é de 
fiscalização efetiva. Lá não teve ninguém no ônibus. Embora em Americana parte já 
tenha sido esclarecida, mas foram mais ou menos 10 vítimas perdidas na cidade de 
Americana... Culpa do ônibus ou culpa do maquinista ou culpa de quem transportava o 
ônibus, que o Ministério Público está chegando a essa conclusão, mas, efetivamente, não 
se tem as medidas práticas de defesa ao cidadão, à cidadã, ao ser humano. É isso que nós 
estamos vendo. Deputado Madalena com a palavra.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Eu quero parabenizar suas palavras, 
presidente, agradecer os três vereadores que contribuíram muito hoje aqui e vou mais 
longe: o que nós estamos vendo em Guarantã é um reflexo dos demais municípios do 
nosso estado. Eu estive em Presidente Prudente no último sábado e praticamente é o 
mesmo filme que eu vi. Eu acho que nós temos que atuar firmemente. Todos os membros 
efetivos e os suplentes desta CPI tem que ter na cabeça esse contrato da concessão. 
Parabéns ao presidente Chico Sardelli, porque é fundamental vocês estarem lendo e trazer 
para cá as argüições. Só assim nós vamos chegar num final que possa trazer um benefício 
– não diria nem um benefício, mas sim um conforto – às famílias que perderam seus entes 
queridos. Muito obrigado, presidente.  

O SR. – Relator, a Câmara de Guarantã está agradecendo, sente-se honrada de 
estar aqui podendo colaborar e também nós vamos nos sentir muito mais honrados 
também se pudermos receber o presidente da comissão, relator, membros... Guarantã vai 
estar de braços abertos para receber essa comissão. Obrigado.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Possivelmente, a nossa ida 
à cidade de São José do Rio Preto... Guarantã dista quanto? Acho que seria oportuno que 
nós pudéssemos conferir também, não que nós duvidemos daquilo que foi colocado aqui, 
mas como em Guarantã, nós temos em Peró, nós temos tantos outros municípios... Aliás, 
essa semana que passou, eu fui procurado via telefone por um escritor que se interessou. 
Um historiador que se interessou sobre a matéria para poder ter os relatos dessa CPI para 
poder cumprir um relatório pessoal dele, de atividades de escritor e técnico dos 
levantamentos que ele está fazendo para produzir algo a respeito para poder contribuir 
também.  

Mas eu gostaria, como disse, de alguns questionamentos aqui. A Cetesb, e 
também fica aqui para os nossos técnicos oficiar a Cetesb da cidade de Marília para saber 
que procedimento foi na questão do acidente, onde teve danos ambientais, combustíveis 
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Sexta Reunião – 09.09.2015 
O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Vamos começar a Comissão 

Parlamentar de Inquéritos de Acidentes Ferroviários de Carga. Havendo número 
regimental, declaro a 6a reunião da Comissão Parlamentar de Inquéritos, constituída com 
a finalidade de investigar os acidentes ocorridos no transporte ferroviário de carga no 
estado de São Paulo. 

Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados Carlão Pignatari, eu 
estou na presidência no lugar do deputado Chico Sardelli. O deputado Ricardo Madalena, 
é o relator; o deputado Fernando Cury e o deputado Orlando Bolçone, representando o 
partido PSB.  

Solicito ao secretario a leitura da ata da reunião passada. 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Pela ordem, presidente. 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem, Carlão 
Pignatari, líder do PSDB. 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Peço a dispensa da leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – É regimental o pedido de 
Vossa Excelência, os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. 
Aprovada a ata. 

Hoje a sessão, convidando aqui, aliás, já agradeço em nome dos deputados, a 
presença do senhor Alexandre Porto de Souza, superintendente da infraestrutura e 
serviços de transportes ferroviários de carga da ANTT – Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, para falar sobre o cumprimento dos contratos de concessão para 
exploração do transporte ferroviário de cargas da malha paulista. Assim como outros 
assuntos relativos à temática da CPI. 

Faz favor senhor Alexandre. Sente-se à mesa aqui. E de antemão eu agradeço sua 
presença. 

O senhor tem 30 minutos, ou se o senhor precisar de mais, para ficar à vontade aí. 
Os senhores deputados estão à disposição do senhor aí. 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Eu queria dar bom dia a todos. 
Agradeço ao convite de poder contribuir com a sociedade paulista e a sociedade brasileira 
nesse importante tema. 

Cumprimento vosso presidente, cumprimento os demais deputados e 
pessoalmente é um prazer muito grande poder estar aqui hoje.  

Eu queria, antes de começar, apenas fazer uma breve apresentação da minha 
pessoa. Meu nome é Alexandre Porto, sou engenheiro pela Universidade Federal de 
Uberlândia, mestre em transportes pela Universidade de Brasília. Ingressei na ANTT, no 
cargo de especialista em regulação, por concurso público, no ano de 2009, exerci o cargo 
de gerente de regulação de 2012 a 2013, e hoje estou em uma importante área da 
Agência, a superintendência de transporte ferroviário, completos aí um ano no exercício 
desse cargo. 

Sou funcionário de carreira e é um prazer muito grande estar representando aqui o 
corpo técnico da Agência. 

Recebi o convite por meio da carta, é um tema mais abrangente. Eu vou fazer aqui 
uma breve exposição para tentar esclarecer alguns aspectos fundamentais que envolvem a 
concessão de transporte ferroviário de cargas, principalmente aqui no estado de São 
Paulo. 

E aí eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo atrás, a gente 
tem que pensar um pouquinho lá na década de 90, onde o país atravessava um cenário um 
pouco parecido com o que a gente tem hoje, com graves restrições fiscais. Tínhamos o 
neoliberalismo imperando na economia, que era uma tendência de todos os países na 
época. E nós tínhamos uma grande empresa estatal a rede ferroviária federal, que era 
responsável pela malha ferroviária brasileira, era uma empresa que operava em prejuízos 
operacionais, muito disso em função de uma estrutura ferroviária muito precária, 
construída no final do século XIX e início do século XX, onde a tecnologia construtiva da 
época não era a mesma de hoje e isso fez com que a nossa infraestrutura tenham grandes 
restrições operacionais e a operação dessa infraestrutura, a rede fazia grande parte dela, 
em alguns prejuízos. 

O programa de desestatização da época, ele buscou endereçar um problema 
praticamente fiscal, a rede, na época, ela operava com cerca de 350 milhões de reais de 
prejuízo a cada ano. Ou seja, todo ano tinha-se que pegar dinheiro do tesouro para que ela 
pudesse honrar seus compromissos, e naquele cenário da época entendeu-se melhor fazer 
a desestatização do setor, assim foi feito lá com o contrato da rede ferroviária, que 
culminou com a divisão dela em seis malhas regionais, e depois a malha paulista que é a 
antiga Fepasa, também foi feito a delegação por meio de um contrato de concessão.  

Esse movimento de desestatização da época ele foi um movimento que buscou 
resolver basicamente o problema fiscal da operação em prejuízo da rede ferroviária. E ele 
foi bastante exitoso nessa questão, o que antes operava em prejuízo com o tesouro, o 
processo de desestatização culminou, à época, com receitas de bilhões de reais das 
licitações dessas malhas, sem falar isso na arrecadação de impostos e o pagamento de 
concessão e arrendamento. 

Então sobre esse aspecto, o programa de desestatização foi bastante exitoso. 
Porém, esse programa não endereçou algumas questões como, por exemplo, a expansão 
da malha e a melhoria da prestação do serviço, principalmente porque o contrato que foi 
assinado lá naquela época ele não traz uma obrigação do concessionário de fazer 
investimentos de recuperação de trechos.  

Então nós temos uma grande parte da nossa malha ferroviária brasileira foi 
construída no final do século XIX e início do século XX. Nós tínhamos uma tecnologia 
adequada e uma prestação de serviço adequada até a década de 1940, aproximadamente, e 
a partir daí, com a opção rodoviária, a gente tinha também uma decadência do setor 
ferroviário e na desestatização da década de 90 os contratos foram firmados não com o 
objetivo de se investir e recuperar os trechos, e sim como objetivo principal de solução 
uma questão fiscal. 

Nós tivemos melhorias, sim, no nível da prestação de serviço na questão de 
aumento da produção de transporte, é notório isso. E redução de acidentes. O nosso

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Eu estou vendo aqui no 
jornal e também está dormentos. Então são dormentes.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – No meu conhecimento em engenharia, 
dormentes.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Então, com relação a essa 
questão, já finalizando, é muito importante porque, pelo pouco de muito que nós temos 
que investigar e analisar, já se chega a um possível início de uma conclusão de que a 
fiscalização do governo federal em cima da concessão é, eu poderia dizer, ridícula. Ou, 
não existe. E muitas pessoas perdendo vidas aí.  

Aliás, eu gostaria também, se o Deputado Camilo, a Edna, que é nossa assessora e 
secretária também nessa comissão: a cidade, se não me falha a memória, de Iperó, 
Boituva, nós tivemos um acidente dessa grandeza também. Seria importante que nós 
pudéssemos ouvir, até pra certificar, pra não dizer que é um fato isolado a cidade de 
Guarantã. Podemos dizer que isso ocorre em várias cidades dentro do estado de São 
Paulo. E a contribuição dessa CPI será no intuito de poder promover um relatório a 
contribuir com a segurança do que está acontecendo nesse exato momento dentro do 
estado de São Paulo, como aconteceu em Rio Preto, Catanduva, Pindorama, também... 
Que a nossa assessoria possa entrar em contato com os vereadores de Pindorama, que eu 
tive a oportunidade de visitar e também o descaso lá: tudo jogado pelo centro da cidade. 
Mas, o que mais me chama a atenção é a questão da fiscalização e do controle 
principalmente desses dormentes que tem na sua essência poder segurar os trilhos de 
ferro e nós vimos lá esfarelando, como V. Exa. colocou aqui.  

Gostaria de agradecer muito, vocês foram muito importantes... Pois não, com a
palavra.  

O SR. – Só esclarecer que eu, conversando com o pessoal que faz a manutenção 
(ininteligível). Uma coisa importante que ele me falou é que antigamente tinha freio nos 
vagões, hoje em dia parece que não tem mais freio nos vagões porque não tem quem faça 
a manutenção nas máquinas. Então, se quebra um vagão ali, freiando... Geralmente eles 
incendeiam onde vai os patinhos de freio. Então não tem quem faça manutenção. Então, 
geralmente o freio acho que só vai na máquina que puxa os vagões. Isso foi falado pra 
mim de uma pessoa que faz a manutenção dos trilhos lá, que coloca os dormentes.  

O SR. – Senhor presidente, eu vou estar gerando um requerimento também para a 
gente convidar ex-maquinistas, aposentados – o Davi pode nos ajudar nisso, Deputado 
Davi Zaia – pra gente convidar ex-maquinistas para falar aqui na CPI das condições de 
trabalho e das exigências da concessão. Porque de repente: “aumentem a velocidade 
porque nós precisamos ganhar”, e freio: como que funciona? Como que é? Então é 
importante um ex-maquinista, não na ativa, mas sim aposentado, que aí ele vai realmente 
falar quais são as condições de trabalho e as exigências da empresa.  

O SR. DAVI ZAIA – PPS – No depoimento da semana passada, do sindicato, 
eles já registraram essa questão que, de fato, tem um freio de emergência, que tinha, e 
que está desativado. Eles registraram isso. E o freio normal, que deveria ter em todos os 
vagões, não funciona em todos os vagões. Não é só na locomotiva, mas com certeza não é 
em todos os vagões. Então, é uma série de medidas que tem sido tomadas que vão no 
sentido de diminuir a segurança das composições. Então, acho que a partir de um 
levantamento mais detalhado do que foi informado, com certeza, se houver mais
necessidade, Deputado Ricardo Madalena, nós poderemos solicitar ao sindicato que 

acrescente ou que traga até, eventualmente, alguns outros profissionais que possam 
acrescentar mais informações.  

O SR. – Eu estou de acordo com o Deputado Davi Zaia: nós temos que 
aprofundar mais e aí sim apurar responsabilidades, porque a concessão, a ANTT, que é o 
órgão fiscalizador permitiu que não se tenha mais freio. Teve alguma atribuição dela 
permitindo isso ou não? Nós temos que aprofundar e apurar.  

O SR. – Só queria agradecer e parabenizar os deputados, o presidente, e dizer que 
Guarantã está de portas abertas para receber qualquer um de vocês lá, estamos de coração 
aberto e esperamos que a nossa contribuição de alguma forma tenha ajudado vocês e não 
só a cidade de Guarantã, mas todas as cidades que dependem dessa CPI. Muito obrigado.  

O SR. – Presidente Chico Sardelli, só pra concluir: as imagens estão à disposição 
da comissão, vão ficar ali com o Camilo, porque essas imagens podem ser usadas por
essa comissão.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Eu, em cima das falas do 
Deputado Davi Zaia e também do Deputado Ricardo Madalena, eu acho que seria bom 
que nós tivéssemos a oportunidade de convidar novamente o sindicato acompanhado de 
ex-maquinistas, inclusive mais antigos, que já não estão há 20, 30 anos, para entender 
como era e qual o diferencial do tempo passado e dos tempos atuais. Então foi muito boa 
a sua intervenção, Deputado Madalena, para que a gente possa contribuir efetivamente. 
Depois dessa CPI, o sistema ferroviário de cargas no estado de São Paulo não será o 
mesmo. Pelo menos esse é o nosso objetivo com a nossa contribuição.  

Agradeço imensamente aos vereadores da cidade de Guarantã, ao meu querido 
presidente, o Jerônimo, ao Cléber e ao Pedro, que apesar de Corintiano é um bom 
vereador, ninguém é perfeito... Vocês contribuíram sobremaneira para que essa CPI hoje 
pudesse dar um avanço. Ela começa a tomar uma cara interessante, uma forma 
interessante na investigação de tudo o que está acontecendo na ferrovia, porque um 
acidente aqui, um acidente acolá... E acho que nós devemos colocar também aquele 
vídeo, Neto e Vinícius, para mostrar também às pessoas que vierem assistir aos 
depoimentos, aos convites, aos convidados, aos convocados... Porque, se soma um 
pequeno acidente em Guarantã, um pequeno acidente em Iperó, um pequeno acidente em 
Americana, um pequeno acidente em São José do Rio Preto, isso vira um grande. Uma 
tragédia que está acontecendo diuturnamente no estado de São Paulo e nós temos a 
obrigação, como legisladores, de poder estar atentos a tudo e a todos.  

Então, foi muito importante a colaboração de vocês e a qualquer momento que 
vocês tiverem qualquer dúvida nesse sentido ou qualquer colaboração que puder ser útil a 
essa CPI, nós estamos abertos para poder ouvi-los. Fica aqui estendido o convite para 
quando nós estivermos na cidade de Rio Preto, para vocês, se quiserem, possam 
acompanhar, será importante também, na Câmara da cidade de Rio Preto, para poder nos 
ajudar nesses esclarecimentos e também em outros municípios em que se fizer necessário 
a presença de cada um de vocês. Muito obrigado, em nome do nosso presidente Jerônimo, 
Cléber, Pedro, a participação de vocês, aos parlamentares, aos profissionais da casa e aos 
técnicos dessa CPI. Estão encerrados os nossos trabalhos.  
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Em comparação também com as metas compactuadas com o poder concedente. 
Então nós temos aí, nesse gráfico, na linha azul, é o índice realizado pela concessionária e 
a linha vermelha é a meta pactuada pelo poder concedente. Então como exemplo aí em 
2006, o índice de acidente ficou bem superior à meta. Ou seja, a concessionária não 
cumpriu com a sua meta de acidente no ano de 2006, quando isto acontece, nós da 
Agência abrimos um processo administrativo, ela é notificada, é feito o contraditório e a 
ampla defesa, e ao final desse processo a gente decide pela culpa ou não da 
concessionária pelo descumprimento da meta e há uma penalidade correspondente. 

Se ela não paga essa multa que lhe foi aplicada, ela entra em um cadastro de 
inadimplentes, entra para a dívida ativa e começa um processo de cobrança. Muitas 
vezes, quando a gente chega nesse ponto, a concessionária vai no judiciário, faz o 
pagamento desse valor em juízo, e consegue uma liminar que impede a Agência de 
continuar com a cobrança. É assim que funciona, o judiciário está aí, é um direito 
constitucional de todos recorrerem ao judiciário, mas temos, sim, uma ação 
administrativa que acompanha de perto essas metas, cada ano a gente verifica o 
cumprimento não só da ALL, como de todas as concessionárias vigentes. 

Em 2007 a gente vê uma significativa melhoria no índice de segurança da malha 
oeste. Ela atinge sua meta. Em 2008 também, você pode ver, e aí a gente tem realmente 
um cumprimento das suas metas de segurança pactuadas com poder concedente. 

É claro que a gente não quer que acidentes ocorram, mas o que a gente verifica é 
que nesse instrumento de metas e de acompanhamento, a concessionária ALL malha 
oeste, apesar do descumprimento que obteve em 2006, ela tem cumprido suas metas de 
segurança pactuadas com o poder concedente. 

É importante dizer que esse índice de segurança ele não conta o número de 
acidentes. Ele é um índice relativo. Porque um acidente onde passa um trecho com um 
trem é uma coisa, agora um acidente onde passam 20 trens, é uma outra situação. 

Então, esse índice é o número de ocorrências em função da quantidade de tráfego 
que passa por aquela linha. E nós temos aí a evolução do índice de acidentes 
acompanhado e monitorado pela Agência desde 2006 da concessionária ALL malha 
oeste. A gente vê que em 2006 realmente foi um ano ruim em relação à segurança, mas a 
gente vê que de 2007 até 2014 esse índice vem caindo bastante, o que mostra que a ação 
de fiscalização da Agência, apesar de todas as dificuldades que nós temos de quadro de 
pessoal, de formação técnica dos nossos fiscais, mostra que a gente tem tido bons 
resultados, apesar de algumas ocorrências, como aquela muito triste que aconteceu lá em 
São José, que culminou com aquela fatalidade, ter ocorrido, mas a gente verifica 
realmente uma melhoria dos índices de segurança na concessão privada operada pela 
ALL malha oeste. 

Vamos falar um pouquinho da malha paulista, um dos corredores de exportação 
mais importantes que nós temos no país. Nós temos 10, 12 milhões de toneladas de soja 
que vem lá do Mato Grosso e são escoadas pelo porto de Santos. É um dos corredores de 
transportes mais importantes que nós temos. É um corredor muito denso, diferentemente 
da ALL malha oeste, onde passam poucos trens por dia, aqui nós temos uma densidade de 
tráfego bastante elevada.  

Então, mais uma vez, ali em azul, é o índice realizado pela concessionária, e em 
vermelho é a meta pactuada com o poder concedente. 

Nós temos que em 2006 e 2007 houve um cumprimento, em 2008 também, e aí a 
gente verifica que em 2009 o realizado ficou acima da meta da Agência, então nós 
tivemos um descumprimento no ano de 2009, o que se verifica por meio da abertura de 
processo administrativo. 

Sempre que há um descumprimento, é feita a abertura de um processo 
administrativo dentro da Agência reguladora, é ofertada defesa e contraditório à 
concessionária, onde a gente busca chegar em uma decisão administrativa final e 
consequente aplicação de uma penalidade. 

E aí a evolução desse índice, a gente vê, em 2006, um índice de 33. Esse é o 
número de ocorrência por milhão de trem/quilômetro. É o que esse indicador traz e 
quanto menor, melhor. 

Então nós temos, em 2006, um índice na ordem de 33 e sendo que em 2014, no
ano passado, nós tivemos um índice de 15. Então mostra, realmente, uma evolução da 
segurança do transporte ferroviário de carga no caso da ALL malha paulista. Mais uma 
vez, a gente não quer que acidentes ocorram, mas mesmo assim acidentes acontecem, 
mas quando a gente olha o realizado e o acompanhamento, a gente demonstra que mesmo 
com todas as dificuldades que a Agência tem na fiscalização da malha, a gente tem obtido 
bons resultados. 

Isso que a gente não trouxe aqui os dados da época da rede ferroviária federal. 
Esse número é quase quatro vezes menor do que era feito pela antiga estatal da época, o 
que mostra a eficiência do setor privado nas operações ferroviárias, eu acho que esse é 
um movimento sem volta, da gente buscar sempre eficiência com participação privada no
setor de transporte ferroviário.  

Aí é uma classificação que nós temos sobre a gravidade dos acidentes. Nós temos 
uma resolução que disciplina isso, é a resolução 1431. Ela pode ser encontrada facilmente 
no site da Agência, e essa importante resolução ela traz o conceito do que é um acidente 
grave e o que não é um acidente grave.  

Em linhas gerais, um acidente grave é quando envolve vítimas, quando os 
prejuízos passam de um milhão de reais. Então, por exemplo, o acidente que a gente viu 
hoje nos jornais no Mato Grosso do Sul, onde 20 vagões foram incendiados com carga de 
celulose, apesar de não ter vítimas, como provavelmente vai passar de um milhão de 
reais, ele é classificado como grave. 

Então há uma classificação dentro do marco regulatório do que é grave e o que é 
não grave. E esse índice mostra a quantidade de acidentes. A gente tem número de 
ocorrências. Número de ocorrência de acidentes graves e não graves ao longo dos anos.  

O que a gente tem em branco ali, é porque a gente não tem a disponibilidade 
dessas informações em função da organização dos sistemas de controle da Agência.  

Aí é só um gráfico pizza da ocorrência desses acidentes ao longo dos anos.  

Dos acidentes graves ao longo dos anos também. E aí as principais causas desses 
acidentes. Eu acho que é importante dizer que esse marco regulatório, foi feito à época lá 

contrato que foi firmado lá na década de 90, ele buscou esses dois objetivos principais, 
nós temos meta de produção e meta de redução de acidentes. 

Mas não há uma obrigação impressa de investimento. E esse é um dos problemas 
que nós temos que enfrentar. Então assim, eu estou fazendo esse preâmbulo para que a 
gente tenha uma noção do processo de desestatização à época, e que a gente entenda que 
o marco regulatório que foi feito à época da celebração desses contratos ele, até certo 
ponto, ele é adverso aos nossos problemas. Ele não buscou endereçar questões 
importantes como a realização de investimentos para recuperação dos trechos. E ele 
buscou, basicamente, solucionar um problema fiscal da época.  

Falando especificamente aqui das concessões da ALL no estado de São Paulo. 
Nós temos realmente uma redução do número de acidentes, a rede ferroviária tinha um 
patamar bastante elevado do que a gente presencia hoje, isso é notório no setor. Eu trouxe 
aqui uma apresentação e alguns relatórios que a gente pode mostrar aqui para os senhores 
deputados, para que vocês vejam essa questão da evolução dos índices de acidentes, e 
buscando compreender o papel da Agência em tentar prover metas para o atingimento de 
segurança ousadas para que force a concessionária o atingimento da redução das metas de 
acidentes. 

É claro que ninguém gosta de acidente, mas é notório que cerca de 500 pessoas 
por ano, no Brasil, morrem vítimas de acidentes ferroviários e nós temos, realmente, 
envidar todos os esforços, tanto na administração pública federal, como aqui com os 
estados, com o Ministério Público, para gente buscar realmente maior segurança no 
transporte ferroviário de cargas no país. Nós temos um grande problema que foi herdado 
também daquela época, da desestatização, que são os conflitos urbanos. A ferrovia, ela é 
indutora do desenvolvimento econômico e social. E é natural que as regiões aumentem a 
densidade populacional ao longo das ferrovias. 

E quando esse ponto foi abordado lá na desestatização, na década de 90, o marco 
regulatório que preparou a assinatura dos contratos, conhecidos como decreto 1832, que é 
o regulamento dos transportes ferroviários, é o decreto 1832 de 15 março de 96, é o 
documento que prepara o marco regulatório da assinatura dos contratos. 

E nessa regra regulatória, ele estabeleceu que aquela via mais recente é a 
responsável por prover a solução do cruzamento e do conflito urbano, geralmente em 
desnível. Eu acho que isso é muito importante porque na grande maioria dos casos, a via 
mais recente é o município e não a ferrovia que está lá instalada praticamente há mais de 
um século.  

E esse importante aspecto do marco regulatório foi culminante no estabelecimento 
da equação econômico-financeira desses contratos. Então não é responsabilidade da 
concessionária a solução dos conflitos urbanos, grande parte disso é função dos 
municípios. É claro que nós temos um passivo grande desse problema, e o governo 
federal, ciente dessa questão da dificuldade dos municípios em prover esses 
investimentos, com viadutos caros, com contornos ferroviários de grande montante de 
investimento, lançou um programa no Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transporte, chamado Procefer, que é um estudo brilhante feito pela administração pública 
federal, que buscou estudar os principais corredores de transporte ferroviário no país de
forma a identificar as passagens em nível críticas e também os principais contornos e 

variantes necessárias dentro de uma ordem de prioridade, dentro de uma boa técnica, e é 
um estudo que encontra-se pronto lá no Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes, e algumas obras entraram em andamento, nós temos exemplos aqui no 
estado de São Paulo, como o contorno de Araraquara, por exemplo, é uma obra que foi 
feita com recursos públicos do DNIT, na tentativa de buscar solução desses conflitos 
urbanos. 

O SR. – Está concluído? Operando? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Está operando, está em abertura 
de tráfego pela Agência. O problema que nós temos é que uma das oficinas que ficavam 
dentro da região de Araraquara, ela continua operacional. Então o tráfego de carga passa 
por Araraquara, fora da região central de Araraquara, mas, porém, pelo fato dessa oficina 
continuar operacional, algumas locomotivas, ainda, para acessar essas oficinas, e há um 
esforço do governo federal em retirar essa oficina do centro de Araraquara, levar para o 
contorno por meio de um reequilíbrio do contrato.  

A concessionária faria a obra e o contrato seria reequilibrado com aporte público, 
inclusive temos dotação orçamentária para isso. 

Mas o que eu queria dizer em linhas gerais, é que grande parte dos acidentes 
ferroviários no país acontecem em função desses conflitos urbanos entre ferrovia e os 
municípios e que de acordo com o marco regulatório vigente, que foi feito pelo decreto 
1832 lá em 96, e nós temos que preservar a segurança jurídica, segurança regulatória na 
tentativa de fomentar investimentos no setor, nós precisamos preservar esses contratos e o 
marco regulatório e a forma como esse problema foi endereçado na época, ele traz a 
responsabilidade para via mais recente, que normalmente é o município, é o do poder 
público, infelizmente não é responsabilidade da concessionária. 

Agora, é claro, que a gente pode buscar mecanismos de negociação com a 
concessionária para que a gente faça algumas obras com obrigação dela, com o 
reequilíbrio concomitante, é o que diz a 8987, a nossa lei das concessões, mas há 
exemplos na Agência, de transformar eventuais indenizações que a concessionária deve 
ao poder concedente e transformar isso em obras para solucionar conflitos urbanos e 
trazer mais segurança, a gente tem exemplos disso como na ferrovia centro-atlântica, por 
exemplo. Onde nós tínhamos alguns trechos abandonados pela ferrovia centro-atlântica, 
somente na região de Minas Gerais, esses trechos foram devolvidos para o poder 
concedente, com o valor de uma indenização pelo estado de conservação, e essa 
indenização foi convertida em investimentos da ordem de quase um bilhão de reais em 
soluções viárias. 

E eu acho que essa é uma solução inteligente, uma solução inovadora, e nós ali na 
ANTT, e o governo federal, tem interesse em buscar esse tipo de alternativa, não só no 
caso da FCA, como para as outras concessionárias. É possível, sim, transformar 
indenizações devidas ao poder concedente em investimentos de melhoria para solucionar 
esses conflitos urbanos. 

Eu queria passar brevemente uma apresentação que a gente preparou onde a gente 
busca mostrar para vocês nos últimos três anos, quatro anos aí, o índice de acidentes nas 
malhas aqui do estado de São Paulo, principalmente a ALL malha paulista, e a ALL 
malha oeste. 
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O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Excelência, apesar do baixo 
recolhimento, não quer dizer que ela não pagará essas multas. Haverá uma decisão 
judicial ao final do processo, que geralmente é moroso, ele demora cerca de sete anos, 10 
anos na justiça federal. E se a gente obter êxito no mérito esse valor que já foi pago em 
juízo será revertido à União. 

O que a gente tem nos preocupado é que essa política que foi feita em meados da 
década de 90, de obrigações e uma aplicação de penalidade, ela tem se mostrado pouco 
exitosa. O que a gente tem buscado fazer nos próximos contratos, em função das novas 
negociações com as concessionárias, é buscar mecanismos de incentivos econômicos e 
até reequilíbrio do contrato buscando aumentar o valor do arrendamento, do pagamento, 
porque essa prática de multa não tem se mostrado muito exitosa. 

É uma experiência regulatória. Na época em que esses contratos foram assinados 
não havia sequer uma agência reguladora, os contratos foram assinados em 96, 97, e a 
ANTT foi criada em 2001. E eu acho que a experiência regulatória do recolhimento de 
multas, realmente, nos faz pensar em outros mecanismos regulatórios para buscar o 
efetivo cumprimento desses contratos.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. A ANTT já fez algum estudo ou 
investigação comparativa entre os laudos da concessionária com os registros de 
ocorrência feitos pelos laudos dos bombeiros? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Como eu disse, nobre deputado, 
não é prática da agência esse tipo de situação. Quando nós somos demandados pelo 
Ministério Público, pelo Tribunal de Contas da União e até mesmo pela Polícia Federal, 
nós assim fazemos, tivemos um caso recente, em uma colisão entre um trem da MRS e 
ALL em Cubatão, e o Ministério Público pediu, sim, que a Agência fizesse um estudo 
como esse que você colocou, nós temos 180 dias para fazer esse trabalho. Mas não é
prática esse tipo de situação. Ela acontece quando nós somos demandados pelos órgãos 
de controle, principalmente. 

Na nossa administração pública, deputado, quando nós fomos organizados no 
setor de transportes, nós não temos na administração federal, hoje, um órgão capacitado 
tecnicamente de poder fazer uma investigação de todos os acidentes ferroviários e suas 
causas. A gente faz isso quando a gente é demandado pontualmente em situações 
específicas, como essa que aconteceu no caso aí desse acidente em Cubatão. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pode continuar sua explanação, depois 
eu tenho umas perguntas a fazer. 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Ok. Só aquela questão da 
classificação dos acidentes graves e não graves.  

O índice ao longo dos anos, do número de ocorrência ao longo dos anos. E depois
as causas. As principais causas do acidente. Diferentemente da ALL malha oeste, no caso
aqui da malha paulista, grande parte é interferência de terceiros, diga-se de passagem, é o 
abalroamentos nas passagens de nível principalmente, porque a malha paulista, 
realmente, ela passa por grandes centros urbanos ao longo do estado de São Paulo. 

Aqui a gente encerra nessa apresentação. Nós temos um relatório no site da 
Agência, onde nós temos as estatísticas de acidentes para todas as concessões, não só as 

concessões do estado, que operam aqui no estado de São Paulo, mas para todo o país, isso 
está disponível no site da Agência. Eu deixei gravado aqui uma cópia aqui na área de 
trabalho do computador. E trouxe também, como foi pedido pelo convite que me foi 
ofertado, de trazer a cópia dos contratos da ALL malha paulista e malha sul, eu deixo 
aqui com o presidente da Casa. E também trago, deputado, todos os laudos de acidentes 
recepcionados pela Agência em 2014, como uma forma transparente da Agência de tratar 
esse assunto, apesar de todas as fragilidades que nós temos na administração pública.  

E caso vocês queiram mais informações, estamos à disposição dos senhores. Eu 
represento uma unidade técnica da Agência, sou um servidor de carreira e nós temos o 
maior interesse em poder contribuir com dados, informações, nessa comissão.  

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Primeiramente eu queria 
agradecer. Foi muito útil. O senhor deputado tem perguntas para fazer? 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Sim. 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – E eu só queria agradecer a 
sua presença mais uma vez. Agora os deputados que quiserem fazer pergunta, está à 
disposição.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Nós temos o nosso filme para poder 
passar? Acho que foi a primeira ou segunda reunião nossa. Que o número de acidente não 
está de acordo com o que o senhor Alexandre está falando. 

Eu vou fazendo as perguntas, se puder ir até a sala de reuniões da CPI para 
buscar. 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Senhor presidente e nobres 
deputados, nós temos um sistema na Agência chamado de Sistema de Acompanhamento 
de Fiscalização do Transporte Ferroviário, é um sistema que tem o cadastro de todos os 
acidentes ocorridos, e o módulo de apuração de metas. E é um sistema público, caso 
vocês queiram ter acesso a esse sistema, essas informações, não temos problema nenhum
em passar um login e senha para que esta Comissão possa analisar esses dados. Não só 
esses dados, como os laudos e relatórios de fiscalização da Agência. São informações que 
nós teremos o maior prazer de compartilhar com os nobres deputados. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – A Agência recebe todos os acidentes, 
mas ela não investiga nenhum, pelo que entendi. 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Nós recebemos o laudo, 
verificamos se ele está adequado com o que a regulamentação exige, se ele está conforme 
essa regulamentação, ele é registrado para as nossas estatísticas. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Entendi.  

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Caso os deputados ou membros 
dessa Comissão queiram o acesso ao sistema, nós temos o maior prazer em disponibilizar 
login e senha onde será possível analisar todas as estatísticas desde 2006 até 2014, é 
quando a Agência se estruturou por meio de um sistema informatizado e vocês podem 
consultar não só informações de acidentes como produção, dados operacionais, 
velocidade dos trens, é um sistema muito rico, e é público, e aqueles que quiserem 
acesso, por favor... 

na década de 90, principalmente em meados da década de 90, que é o decreto 1832, ele 
não traz a responsabilidade para administração pública federal de investigar acidentes. 
Diferentemente de alguns países. Normalmente, nos países principalmente europeus e 
países desenvolvidos, há um órgão autônomo encarregado de investigar acidentes, assim 
como ocorre no setor aéreo, hoje, no Brasil.  

Em função da forma como o setor de transportes é organizado no Brasil, o marco 
regulatório feito pelo decreto 1832, ele não traz essa responsabilidade para a 
administração pública federal. Não é papel do Ministério dos Transportes, não é papel da
Agência Nacional de Transportes Terrestres a investigação das causas do acidente. O que 
diz esse decreto 1832 é que cabe à concessionária efetuar um laudo de investigação e 
esses laudos são encaminhados ao poder concedente para fins de registro. Eu acho que 
isso é importante esclarecer. Muitas vezes nós somos questionados para fazer 
investigação e isso não é competência da ANTT, tampouco dos Ministérios dos 
Transportes. É assim que o setor de transportes ferroviários no país foi organizado. São 
baseadas com base nos laudos feitos pelas concessionárias e são encaminhados pela 
concessionária à ANTT por força dessa resolução 1431 da Agência. 

A gente vê que grande parte dos acidentes ocorrem por conta de via permanente e 
outros deles também em função de abalroamentos e atropelamentos ao longo dos 
conflitos urbanos onde a ferrovia passa dentro dos grandes centros. 

E aí uma distribuição deles em um gráfico de pizza.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pela ordem, senhor presidente.  Vocês 
aceitam laudo da concessão sem contestar ele? Você acabou de dizer isso agora há pouco, 
Alexandre. 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Excelência, eu quis dizer que a 
forma como o setor de transportes foi organizado no Brasil, ele não traz essa 
responsabilidade de apuração da investigação do acidente, a causa da investigação, para o 
poder público.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Eu vou tornar a minha pergunta. Vocês
não contestam o laudo? E esse laudo é aceito? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Nós recebemos esses laudos. Eles 
são analisados pela área técnica buscando conformidade dele quando a gente identifica 
uma questão que nos traz preocupação, a gente busca diligenciar a concessionária para 
que ela apresente novos elementos para que a gente tenha uma conclusão mais efetiva. 

Mas respondendo de forma objetiva, deputado, não é papel do órgão técnico da 
ANTT fazer investigação desses acidentes. Nós recebemos, sim, os laudos por força da 
resolução 1431, quando nós encontramos algum problema nesse laudo, com evidência, a 
gente diligencia à concessionária e pede um esclarecimento maior, até que a gente tenha 
uma certeza que aquele laudo foi bem elaborado dentro das questões técnicas. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – E vocês também recebem laudo da 
Polícia Civil ou Polícia Federal que é feito? Através dos órgãos estaduais ou federais? 
Para confrontar com o laudo da concessionária? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Nos casos mais graves isso 
acontece, mas não é uma rotina, não é um procedimento comum porque não está nas
nossas resoluções, mas no caso, por exemplo, no caso de São José, por exemplo, que é 
um caso bastante emblemático, a gente abriu um processo administrativo e a gente 
recepcionou os laudos da Polícia Federal e da polícia do estado de São Paulo, da Polícia 
Civil, e foi aberto um processo administrativo especifico para tratar esse assunto em 
função da gravidade que ele nos trouxe. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – E os demais laudos, quando não tem 
acidentes com vítimas, não é praxe da ANTT receber esses laudos. 

Se tem acidente com uma vítima, ou acidente ambiental, não é praxe da ANTT 
receber esses laudos? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Nós recebemos laudos de 
acidentes graves aqueles que têm danos ambientais é obrigação da concessionária fazer 
um laudo de investigação da causa desse acidente e encaminhar para Agência.  

Nós recepcionamos esses laudos, fazemos uma análise técnica superficial em 
cima deles, no sentido de verificar se ele foi bem elaborado, se está com uma boa técnica 
e a partir dessa conclusão, ele é registrado em nossos sistemas para fins de estatística. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Vocês têm algum valor recolhido aos 
cofres da União das irregularidades do descumprimento dos contratos pelas 
concessionárias que vocês aplicam essas multas? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Deputado, nós temos uma base de 
dados de todas as multas aplicadas, a gente pode disponibilizar isso para a Comissão sem 
maiores problemas. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Eu vou repetir, Alexandre. Você tem 
ciência dos valores recolhidos aos cofres públicos de valores emitidos por multa da 
ANTT? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Sim, no caso da concessionária 
América Latina Logística. Nós temos mais de 500 autos de infração apurados. É um total 
de 165 milhões de multas aplicadas e nosso recolhimento efetivo aos cofres públicos a 
gente chega no patamar de 5%. 

A gente chega em um patamar tão inferior em função da ação da concessionária 
de buscar o judiciário, obter decisões liminares, mas não obstante a esse baixo 
recolhimento, ela faz o depósito disso em juízo, isso fica depositado em juízo. E ao final
do processo, no judiciário, é que é feita a análise de mérito, e caso a Agência tenha êxito 
nisso, esse valor é retornado para o poder público. 

A gente tem esse baixo recolhimento em função das decisões liminares que o 
judiciário concede às concessionárias.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Outro assunto, Alexandre, você como 
homem público, você acha correto ter uma empresa com  aproximadamente 170 milhões 
de laudo de infração e um recolhimento de 5% aos cofres públicos? Isso não lesa o 
patrimônio da União. 
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O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Vou esclarecer, deputado. Na 
década de 90 quando foram feitos as licitações, o pagamento foi feito, 5% a vista, e o 
restante, parcelado em 120 parcelas trimestrais ao longo dos contratos. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Houve atrasos nessas parcelas? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Elas estavam em dia. O que 
acontece é que em função de um passivo trabalhista que teve, principalmente na ALL 
malha paulista, em função desse passivo trabalhista, ela ingressou na justiça federal, ela 
obteve decisão de primeira instância favorável, onde ela faz o pagamento desses valores 
de arrendamento em dia, mas ela o faz em juízo, até que tenhamos uma decisão do 
mérito, porque ela quer fazer um encontro de contas entre o que ela paga de 
arrendamento e o passivo trabalhista da antiga Fepasa.  

Então, há sim os pagamentos em dia, mas parte disso foi judicializado. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – A concessionária deverá atingir as 
seguintes metas mínimas de redução do número de acidentes. Isso eu falo com relação à
ALL, que é o contrato que eu detenho em mãos. Malha paulista. Tendo como referência o 
índice de 147 acidentes por milhão de trens/quilômetro, registrado na malha paulista entre
junho de 97 e maio de 98.  

De acordo com o critério estabelecido no parágrafo primeiro dessa cláusula, 
devendo prover investimentos necessários ao atingimento de tais metas, no primeiro ano,
carência, não há meta determinada; no segundo, redução de 5% em relação ao índice de 
referência; terceiro ano, redução de 15; no quarto, 30; e no quinto, 40. Pergunta-se: essa 
cláusula contratual apontada, foram ou estão sendo cumpridos pela concessionária? Ou 
vocês estão atentos somente aos laudos que ela passa para vocês com o nível de acidente? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Deputado, nós acompanhamos
ano a ano o cumprimento dessas metas, é o nosso dever institucional.  

Essas metas que o senhor acabou de ler foram firmadas lá, se eu não me engano, 
em 1999. E são os cinco primeiros anos da concessão. 

O SR. – E foi atendido a contento? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – A Agência foi criada em 2001 e 
esse contrato foi assinado em 1999. Quem ficou a cargo, à época, de verificar esse 
cumprimento foi a Secretaria de Transportes Terrestres do Ministério dos Transportes. 

Apenas a partir de 2001 é que a Agência recepciona esses contratos e faz a 
apuração. Nós temos, deputado, anos em que ela cumpre e anos em que houve 
descumprimento. E sempre que há descumprimento, nós abrimos um processo 
administrativo e buscamos aplicar a penalidade correspondente. E, sim, acompanhamos 
isso todos os anos, não só da ALL, como de todas as concessões. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Manter os seguros de responsabilidade 
civil e de acidentes pessoais compatíveis com suas responsabilidades para com as 
concedentes e usuários para com os terceiros. Eu vou perguntar, a concessão mantém os 
seguros em dia? Em caso afirmativo, afirmar nomes e beneficiários. Vocês têm ciência se 
ela mantém seguro contra acidentes, mortes? Isso é responsabilidade de vocês da ANTT? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Sim, deputado. Todas as 
obrigações que estão nesse contrato, é responsabilidade da Agência acompanhar e 
fiscalizar sua execução.  

Nós temos essa cláusula que traz obrigação de seguros. É uma cláusula, até certo 
ponto, geral, porque ela não fala exatamente os limites, quais são os tipos de seguro, a 
forma como tem que ser essa contratação e isso foi disciplinado, deputado, por meio de 
uma resolução recente da Agência que foi publicada este ano, onde nós colocamos os
tipos de seguro em que ela tem que contratar e quais são os limites mínimos. Esse é um 
grande passo que nós demos buscando a execução desse contrato. 

E nós acompanhamos as apólices. Temos todas as apólices de seguros contratadas 
no âmbito da Agência caso vocês entendam que essa informação é pertinente, temos o 
maior prazer em encaminhá-las para os senhores. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Você tem ciência de indenização por 
parte das concessões às pessoas que são vitimadas? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Nobre deputado, a gente sabe que 
há realmente uma indenização, mas a concessionária trata isso de forma sigilosa dentro 
de um processo, às vezes, negocial, e às vezes no judiciário. Então a gente sabe que tem, 
mas eu não tenho esses valores dentro da Agência. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ela não tem obrigação de passar isso 
para as Agências? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – De acordo com o marco 
regulatório e obrigação do contrato, não.  

Mas nós temos, deputado, uma obrigação no contrato, em que ela tem que 
informar qualquer informação que o poder concedente faça. Então assim, nós não temos 
uma obrigação expressa quanto a isso no contrato, mas nós temos uma cláusula que é 
obrigação dela prestar informações ao poder concedente, e caso o poder concedente, 
representado pela ANTT entenda que essa informação é de valia, é de importância, nós 
podemos notificá-la para que ela apresente, e caso ela não apresente, a gente pode buscar 
uma penalidade correspondente dentro do contrato. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – De acordo com o contrato da concessão 
que celebra a união e as concessionárias, no caso específico, a antiga Ferroban, hoje a 
ALL, eu pergunto: zelar pela integridade dos bens vinculados à concessão conforme 
normas técnicas específicas, mantendo-os em perfeitas condições de funcionamento e 
conservação até sua transferência do concedente ou a nova concessionária, que é o que 
ocorreu aqui.  A concessionária detentora da concessão vem cumprindo à risca esse item? 
Ela está zelando pela conservação e as condições para poder, um dia, retornar isso para o 
poder público da União? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – É uma boa pergunta, deputado. 
Essa questão do arrendamento dos bens da rede traz um custo regulatório muito alto de 
acompanhamento.  

Então assim, esse é um dos maiores descumprimentos que a gente vê no contrato. 
E sempre que a fiscalização da Agência encontra uma situação onde vê um patrimônio 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Você fica aqui em São Paulo ou 
Brasília? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Nós temos uma coordenação aqui
em São Paulo, uma unidade regional e uma coordenação de fiscalização aqui no estado. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – E o senhor fica aonde? Aqui? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Ficamos em Brasília, na sede da 
Agência. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor veio de Brasília? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Vim de Brasília. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Eu gostaria que passasse o filme, 
senhor presidente. Que na verdade, na minha concepção, não está batendo com o que o 
senhor Alexandre está nos respondendo aqui. 

Apresentação de filme 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Aquele com os anos e relação de 
acidentes anual você poderia passar? 

Senhor Alexandre, o senhor tem ciência que vocês só aceitam o laudo da 
concessionária. E você acabou de me dizer, ainda há pouco, que o laudo dos bombeiros 
em casos específicos, será que isso não é o que está dando a relação do que nós temos de 
apuração de acidentes e aquilo que vocês apuram? Somente o que a concessionária 
aponta? 

Antes das suas palavras, eu queria dizer se o senhor tem ciência do que está sendo
filmado aqui e gravado e o senhor poderá ser comparado com os dados que está na CPI, o 
senhor se responsabilizar por isso que está falando sob juramento em uma CPI? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Senhor deputado, o meu objetivo 
aqui é contribuir com a verdade e com as informações que nós temos disponíveis e temos 
transparência com todos esses dados que foram apresentados aqui agora.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Então me responda se só no caso do 
laudo da concessionária, que é contabilizado ou o laudo do bombeiro ou da Polícia Civil, 
ou polícia federal também? Ou vocês contabilizam somente quando a concessionária 
apresenta o laudo? 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Esses dados não são oficiais 
o que apresentam as empresas? São empresas contratadas? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Não, é elaborado pela própria 
concessionária.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Então você trouxe uma relação de 
acidentes contabilizados pela concessionária. Correto? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Correto, sim.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor acha que está correto ter uma 
apuração mais específica junto às autarquias públicas? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Eu vou responder isso de forma 
pessoal, deputado, eu acho que nós devemos, sim, aprimorar este instrumento. Eu acho 
que a gente tem que entender, deputado, é a forma como o marco regulatório foi tratar 
este assunto, que é o decreto 1832 de 1996. 

Nesse instrumento regulatório, que ele coloca a forma com que a apuração e a 
identificação dos acidentes se dará. Não é a ANTT que decidiu que isso seria feito dessa 
forma, e sim o marco regulatório vigente que preparou a assinatura dos contratos. 

E lá nesse marco regulatório, ele diz que não é papel da administração pública 
fazer a investigação. É papel das concessionárias em fazer o laudo e encaminharem ao 
poder concedente e isso foi disciplinado pelo resolução 1431, com prazos, formas de 
apresentação e conteúdo. 1832, de 15 de março de 1996. Ele tem um dispositivo 
específico lá que ele trata dessa questão. Este é o marco regulatório vigente que preparou 
a assinatura dos contratos.  

Se a gente concorda ou não com isso, é uma outra questão. Eu acho que a gente 
tem que cumprir o marco regulatório dos contratos. Podemos buscar mecanismos de 
aprimorar, até porque esse é um decreto presidencial. A gente pode buscar uma melhoria 
nesse sentido fazendo um papel institucional não só nessa Comissão como com o 
Ministério dos Transportes, Casa Civil, com a própria ANTT.  

Mas o que eu quero deixar claro, nobre deputado, que a Agência não optou por 
isso, isso foi feito pelo marco regulatório estabelecido pelo regulamento de transportes 
ferroviários.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Tudo bem, senhor Alexandre, só que o 
senhor fala que tem que aprimorar. Quantos anos tem a concessão? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Concessão da ALL deve ter 18 ou 
19 anos.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Desde primeiro de janeiro de 1999. 
Então aprimorar, já tem 17 anos, 18 anos, 19 anos. Eu acho que esse aprimorar já tinha 
que ter sido feito bem antes, na minha concepção. 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Nobre deputado, nós somos uma 
agência executora de políticas públicas. Nós não fazemos as políticas públicas. E a forma 
como o formulador de política abordou esse assunto, que é consubstanciado no decreto 
1832 foi assim, agora o formulador de política pública, sabendo dessas dificuldades, 
dessa questão, é quem tem que trazer um novo ordenamento para que nós da ANTT, que 
somos uma agência executora de políticas, nós não formulamos, nós não legislamos em 
transportes, poder tratar esse assunto. Eu acho que depende mais de uma organização 
política do que o papel da ANTT de mudar um decreto que trouxe a política pública que 
abordou esse assunto dessa maneira. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. Existiu algum atraso de qualquer 
uma das empresas de concessionária de transporte ferroviário de carga no estado de São 
Paulo referente ao pagamento das parcelas decorrentes do pagamento da obtenção da
concessão após o certame licitatório? Em caso positivo, foi aplicado as sanções? Ela 
ganhou e depois tinha que pagar parceladamente durante anos. Houve atraso, foi aplicada 
sanções, não foi aplicada sanções? 
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O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Dando prosseguimento ao 
senhor Alexandre de Porto e o deputado Ricardo Madalena, se quiser continuar com suas 
perguntas, à disposição a CPI. 

O SR. FERNANDO CURY – PPS – Pela ordem, senhor presidente. Querido
Alexandre, sou o deputado Fernando Cury, represento aqui o PPS. A gente esteve aqui 
discutido algumas coisas no decorrer da semana e tivemos, inclusive, com a presença do 
presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Ferrovia aqui do estado de São Paulo, e ele 
nos passou algumas informações no que tange as condições de trabalho dos funcionários 
da concessionária.  

E ele me diz, eu gostaria de saber se o senhor sabe que o processo de concessão, 
inclusive, foi com o objetivo de melhorar o serviço não só para os usuários, mas também 
para os funcionários. E no que tange aos funcionários, principalmente os operadores, os
maquinistas, se o senhor sabe que o regime é análogo praticamente a uma escravidão, 
inclusive com jornadas exaustivas de horário, os funcionários, os maquinistas não têm 
condições adequadas de banheiro até para sua higiene pessoal, quer dizer, uma condição 
precária, e isso é responsabilidade da Agência de poder fazer um acompanhamento de 
como esse trabalho é realizado, prestado pelos funcionários, mas também das condições 
que a concessionária deixa à disposição. 

Gostaria de saber o que a ANTT tem feito com relação a isso, no que tange ao 
cuidado da concessionária com os seus funcionários. 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Quando nós recebemos denúncia 
principalmente do sindicato, nós fazemos o processo de abrir um processo administrativo 
e dentro desse processo administrativo, dar ampla defesa e contraditório para a 
concessionária, e a gente tentar identificar realmente o problema e poder fazer uma ação 
por meio de ajuste de conduta, termos aditivos de  contrato, é a forma como a Agência 
atua. 

O Ministério Público do Trabalho também é muito atuante nessa questão, e eu 
acho que até é uma competência maior deles do que nossa. Mas a gente não se furta ao 
nosso dever institucional, à medida que a gente entende esse problema e recebe essas 
denúncias, de tentar averiguar a causa dele, a culpa da concessionária e caso a gente 
entenda isso, a gente parte para um termo de ajuste de conduta em uma situação como 
essa. 

O SR. FERNANDO CURY – PPS – Então de certa forma tem um 
acompanhamento.  

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Tem um acompanhamento 
somente quando a gente é motivado.  

O SR. FERNANDO CURY – PPS – Tem que ter uma motivação, na verdade. O 
acompanhamento no existe de forma da própria Agência? Tem que ser motivado pelos 
funcionários ou alguém tem que trazer essa informação? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Sendo correto e honesto com os 
senhores, é dessa forma. 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – A ANTT, veio aqui o 
pessoal do sindicato e falou que 30 vagões, e um maquinista para tomar conta de tudo 
isso. Não é obrigação, por exemplo, de ter um número X de maquinistas ou vocês não 
olham isso? 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pela ordem, senhor presidente, só 
complementando. Antigamente o maquinista tinha um na extremidade final do trem, e um 
no começo. Até para prever um tipo de situação de acidentes. Haja vista o que vimos hoje 
no Jornal da Manhã, a composição que pegou fogo. Correram atrás do maquinista para 
avisá-lo, ele nem estava sabendo que estava pegando fogo. Foi o que eu ouvi hoje na 
entrevista. 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Não seria fiscalização dos 
senhores ter um número mínimo de funcionários pela máquina que leva tantos vagões, 
tantos quilômetros? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Eu acho que é preciso esclarecer. 
A gente está discutindo aqui nesse ponto, chama-se monocondução. O que acontecia? Na 
época da Rede Ferroviária Federal, com a presença do sindicato muito forte e o 
regulamento de operações ferroviárias da rede ele previa a condução com maquinista e 
um auxiliar nas composições, a rede ferroviária, sim, operava dessa forma.  

Conforme houve a desestatização do setor e a delegação para uma concessionária 
privada, e o que disciplina isso é o contrato de concessão e o decreto 1832, o decreto 
1832 ele submete que a concessionária faria o seu ROF – Regulamento de Operações 
Ferroviárias dentro de suas características peculiares. E aí a concessionária, na busca de 
eficiência, nós temos também melhorias no sistema de sinalização e controle para 
compensar isso. Então a rede ferroviária ela operava, sim, pelo regime de licenciamento 
feito de estação a estação com controle humano por voz, o que é bastante precário. E para 
esse sistema de sinalização específico, operar monocondução, é um problema. 

Mas à medida que isso foi delegado para o setor privado e você tem um CTC com 
mensagens trocadas via satélite... 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Mas eu acho que o sindicato 
não sabe disso. Será que sabe? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Essa questão da monocondução é 
uma questão, até certo ponto, polêmica, porque a decisão, em alguns casos, decisões 
judiciais que o sindicato promove e que ele obtém êxito, que obriga determinados trechos 
a operarem com maquinista e seu auxiliar. Mas não é a prática. A prática é operar em 
monocondução porque o regime de licenciamento de trens foi aperfeiçoado de forma a 
permitir operar dessa forma. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – A manutenção, a limpeza do caminho 
dos trilhos, isso é obrigação da concessão? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Sim 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Cancelas que existem nas cidades, que 
antigamente antes da concessão o governo que tinham as pessoas contratadas, e hoje as 

público que não foi preservado adequadamente em função dessa obrigação no contrato, é 
aberto um processo administrativo e aplicado uma penalidade correspondente. 

Agora, ao final do contrato, é feito um acerto de contas entre o poder concedente e 
a concessionária. Então ela tem direito a eventuais indenizações pelos investimentos 
realizados e não amortizados, e caso a gente entenda que os imóveis não foram bem 
preservados e há uma indenização, nós faremos um acerto de contras ao final do contrato. 

Agora quando nós vamos a campo com a nossa equipe de fiscalização e encontra 
uma estação ferroviária, ativos operacionais da antiga rede ferroviária em estado não 
adequado de acordo com o que exige essa cláusula, é aplicado uma penalidade 
correspondente. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR –E quantos fiscais o estado de São Paulo 
tem, da ANTT, que fiscaliza essa concessão? Não só a ALL, mas a MRS e a Atlântica 
também.  

 O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Deputado, nós temos carência de 
recursos humanos na administração pública federal. No caso, hoje, da ANTT, nós temos 
26 fiscais ao longo de toda a malha responsável por fiscalizar quase 30 mil quilômetros 
de linha. 

No caso aqui no estado de São Paulo, nós temos uma unidade regional localizada 
aqui na Avenida Paulista, nós temos uma coordenação de fiscalização cujo o coordenador 
é o fiscal Nelson Marino, e ele é o coordenador e temos seis fiscais aqui responsáveis 
pela malha de São Paulo.  

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Senhor Alexandre, o senhor 
não acha que esses contratos são muito ultrapassados e deveriam ter algumas mudanças? 
Tem alguma coisa que poderia ser feita pela ANTT para mudar isso? 

Você vê que está muito do lado da empresa, a empresa faz o que ela quer e mostra 
o que interessa só para ela. Ou não seria isso? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – É uma excelente pergunta. Eu 
acho que como aquele cenário econômico da época da desestatização era muito adverso, 
e a rede ferroviária quando ela entrou no PND, Programa Nacional de Desestatização, ela 
entrou em uma linha de cortar investimentos e quando isso foi recepcionado pelas
concessionárias, eles tinham muito medo de não ter, talvez, licitantes, pessoas 
interessadas em entrar nesse negócio.  

Então o contrato foi feito com bases realmente muito adversas pensando no 
interesse público vamos dizer assim. Nós não temos obrigação expressa de investimentos,
nós temos, por incrível que pareça, a possibilidade de devolução de trechos considerados 
antieconômicos, ou seja, a concessionária pode, literalmente, devolver o osso e ficar com 
o filé. 

Isso está escrito com todas as letras no decreto 1832, e aí a Agência recepciona 
esse contrato feito com bases ruins e nós temos que honrar esse contrato por 30 anos, para 
que a gente crie uma situação de estabilidade jurídica e regulatória para que quando a 
gente possa fazer novas concessões, os interessados, os investidores, entendam que o 
poder concedente ele cumpre o seu contrato, cumpre o seu compromisso. 

O que a gente tem que buscar fazer para solucionar algumas questões, 
principalmente com a ajuda do formulador de política pública e do Ministério, é utilizar 
de mecanismos como termos aditivos ao contrato, de sentar na concessionária e buscar 
um reequilíbrio, a gente pode buscar situações de obrigá-la a fazer investimento, mas nós 
faremos um reequilíbrio. 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – E tem alguém interessado 
em fazer isso na ANTT? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Nós temos, como eu disse, a 
Agência é uma agência executora de políticas públicas. A gente não formula as políticas 
públicas. Mas há sim uma discussão recente em função desse cenário adverso econômico 
que a gente vive de tentar trazer investimentos maciços, principalmente para a malha 
paulista e no escoamento dessa safra agrícola que vai pelo porto de Santos. E nessa 
eventual tentativa de se fazer investimentos vultosos, a gente fazer uma repactuação desse 
contrato mediante a um reequilíbrio de prazo.  

Então assim, hoje nós estamos com quase 11, 12 anos ao término desse contrato. 
Então assim, esse tempo, dependendo do montante de investimentos, talvez não seja um 
tempo necessário à amortização. Então nós temos que criar uma situação favorável de
prolongar o prazo desse contrato para que esses investimentos que a gente tanto precisa 
sejam amortizados e aproveitar esse momento de fazer um termo aditivo nesse sentido, de 
tentar trazer a solução para algumas questões que esse contrato de formato tão ruim nos 
traz. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Continuando aqui, senhor presidente. 
Cumprir e fazer cumprir o regulamento dos transportes ferroviários aprovado no decreto 
número 1832, de 4 de março de 1996. Pergunta-se: a concessionária detentora da 
concessão vem cumprindo esse parágrafo por força do contrato? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Esse é o decreto que eu tanto 
mencionei. É o regulamento dos transportes ferroviários. Ele também traz um conjunto de 
obrigações que a concessionária tem que cumprir, assim como o contrato de concessão 
também o traz. E é o nosso papel fiscalizar o cumprimento.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Está a contento? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Quando a gente vê que a América 
Latina Logística tem mais de 500 notificações de infração aplicadas pela Agência que 
culminaram em multas na ordem de 165 milhões, a gente vê que não há um cumprimento 
rígido dessas regras.  

Então respondendo de forma objetiva, deputado, temos mais de 500 notificações 
de infração aplicadas ao longo dos 17, 18 anos de concessão, se ela tivesse  
cumprindo na risca tanto a obrigação do contrato quanto da RTF, não haveria sequer uma 
notificação. E nós temos, sim, verificado alguns descumprimentos e é o nosso papel 
fiscalizar e buscar a sanção pecuniária que o contrato e o regulamento nos trazem. 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Eu vou suspender só por 
cinco minutos só para dar quórum ali.  

Reunião suspensa por cinco minutos 
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Obrigado das suas palavras, de você ter atendido o nosso pedido, senhor 
Alexandre.  

O SR. FERNANDO CURY – PPS – Gostaria de agradecer a presença do senhor 
Alexandre que prontamente nos atendeu aqui vindo de Brasília para poder participar 
dessa Comissão, e agradecer também o senhor presidente pela condução dos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Agradeço aos senhores. Só 
uma pergunta, quantos funcionários são a ANTT? Para tomar conta dessa malha toda? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Nós temos na superintendência 
ferroviária, que é onde eu estou à frente, nós temos cerca de 120 colaboradores.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – No estado de São Paulo quantos? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – No estado de São Paulo nós 
temos uma unidade regional aqui na Avenida Paulista, uma coordenação de fiscalização, 
que são só os fiscais, nós temos seis fiscais e um corpo administrativo com eles. Eu não 
lembro de cabeça a quantidade do corpo administrativo, mas são seis fiscais habilitados 
para fazer a fiscalização. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Tem 120 pessoas em Brasília ou 120... 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA –120 no país inteiro. Responsável 
por ferrovias. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – E a maior malha está aonde? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Em extensão nós temos a FCA, 
que é uma malha bastante grande. Temos a malha sul, também é uma malha bastante 
extensa. Depois a MRS logística, e depois a malha paulista e malha oeste também. Mas 
assim, a maior densidade está na ALL malha sul e na ferrovia centro atlântica.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Que seria no estado de São Paulo? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Em quantidade de linhas? Eu não 
tenho o número apurado, por estado, de cabeça aqui, deputado. Mas eu entendo que o 
estado de São Paulo é um estado que tem uma certa densidade de malha ferroviária, sim. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – E será que essa distribuição está 
incorreta? 120 e aqui seis? Sendo um estado tão importante da nação. 

O SR. FERNANDO CURY – PPS – São 26 fiscais no Brasil todo e seis em São 
Paulo. 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Nós tínhamos 24 fiscais, eu fiz
três remoções de ofício, fomos para 27, e tivemos um afastamento por problema de 
saúde, temos, hoje, 26, dentre esses, seis estão alocados aqui no estado de São Paulo. 

O SR. FERNANDO CURY – PPS – O restante é corpo administrativo. 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – O restante está alocado nos 
diversos pontos da malha. Nós temos uma unidade regional no Ceará, nós temos apenas 
três fiscais nessa unidade regional do Ceará. Nós temos 10 fiscais na unidade regional de 
Minas, que também tem uma certa densidade de malha lá. Nós temos Vitória Minas,
MRS Logística, a própria Ferrovia Centro Atlântica, e ela abrange também as linhas do 

Rio de Janeiro, Espírito Santo. E temos, depois, no Rio Grande do Sul, se eu não me 
engano também, são cinco colegas que fazem fiscalização na unidade regional de Porto 
Alegre. 

São quatro unidades regionais com coordenação de fiscalização. Ceará, Porto
Alegre, São Paulo e Belo Horizonte. 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Agradeço mais uma vez a 
sua presença. O senhor foi muito útil. Hoje ficamos a par de contratos ultrapassados e 
com certeza essa CPI investigará e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 
presente reunião. 

 
Sétima Reunião – 30.09.2015 
 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Havendo número 
regimental declaro aberta a 7ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída 
com a finalidade de investigar os acidentes ocorridos nos transportes ferroviários de carga 
no Estado de São Paulo.  

 Gostaria de citar a presença dos nobres parlamentares aqui presentes, Deputado 
Fernando Curi. Obrigado pela presença. Deputado Roberto Massafera, Deputado Chico 
Sardelli, Deputado Ricardo Madalena, Deputado Delegado Olim, Deputado Orlando
Bolçone, nosso companheiro de todas as nossas Reuniões. 

Solicito ao secretário a leitura da ata da Reunião passada. 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Pela ordem, senhor presidente. Solicitar a 

dispensa da leitura da Ata.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – É regimental o pedido de 

Vossa Excelência. Os Deputados que forem favoráveis permaneçam como se estão. 
Aprovada a Ata.  

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Pedir, nos termos regimentais, que seja 
dispensada a leitura da ata e a mesma seja considerada aprovada, visto que já é de 
conhecimento de todos os componentes da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – É regimental o pedido de 
Vossa Excelência. Os Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

Aprovada a ata da Reunião anterior. 
Essa Reunião foi convocada com a finalidade de realizar audiência pública com a 

presença de prefeitos, representantes em cujos municípios tenham ocorrido acidentes no 
transporte ferroviário de carga a fim de que seja debatido o tema que constitui o objeto de 
investigação desta CPI. 

Nós temos entre nós o Prefeito de Valparaíso, Sr. Marcos Yukio Higuchi. Obrigado 
pela presença. Nós temos entre nós o Sr. João Cesar Maniaes, Secretário de Planejamento 
da querida Prefeitura da cidade de Cordeirópolis. Obrigado pela presenta. Temos entre 
nós também da vizinha, da cidade de Americana, cidade de Nova Odessa, o Secretário 
Diretor dos Transportes André Fernando Faganello. Obrigado pela presença de vocês 
aqui nesta CPI. 

cancelas, dizem, segundo a concessão, que muitos é por conta dos municípios. Isso 
procede? Ou seria obrigação da concessão? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – A obrigação é da via mais recente 
tanto de construir como de manter. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Então seria obrigação da concessão as 
cancelas dos municípios, as passagens em nível, PN? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Compete a via mais recente. Se a 
via mais recente for o município, que geralmente a ferrovia é uma ferrovia centenária, ela 
já está instalada lá há mais de 100 anos, e aí o município cresce, e se ele lançar uma via 
mais recente sobre a via, é a responsabilidade do poder municipal. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – E as passagens antigas, cabe à 
concessão? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Cabem à concessão. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – No caso que o município está bancando
isso, ele pode entrar com uma ação para receber, todos os anos, que está pagando 
funcionário lá para preservar a vida das pessoas? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Se ficar claro que competir à 
concessionária e não ao município, eu entendo que ele tem direito de regresso sobre esses 
custos.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Questão de segurança das composições, 
muitos com 100, 120 vagões, que hoje só tem freio na locomotiva, isso procede? Os 
vagões não tem mais freio? Você tem conhecimento disso? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Não, eu tenho conhecimento de 
que elas operam com freios nos vagões e locomotivas. E geralmente a composição opera 
com 80 vagões. Aonde eu tenho notícia que na malha paulista, por exemplo.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Não excede 80 vagões? E tem freio em 
todas as composições? Tanto na máquina quanto nos vagões? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Como eu disse, deputado, assim, 
a fiscalização da Agência não é onipresente. Mas ela tem que operar com os freios 
adequados. E se a gente identificar alguma falha nesse sentido, a gente tem que buscar 
uma correção dessa prática. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – A ANTT, através dos seus seis fiscais
no estado de São Paulo, tem andado no interior da malha, tem visto a conserva que está 
em péssima condição? Como foi apresentado na semana passada aqui por três vereadores 
aqui de Guarantã. Tem ciência de como está a malha aqui no estado de São Paulo esses 
fiscais? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Sim, deputado. Nós temos 
consciência. Nós temos um plano anual de fiscalização. Como nós temos recursos 
humanos escassos, nós tentamos utilizá-los da forma mais eficiente possível dentro de 
uma metodologia que, inclusive, está à disposição dos senhores caso vocês entendam 

pertinente. O que a gente busca fazer é entender onde que estão ocorrendo os acidentes de 
forma mais frequente e quais são os corredores mais densos e os conflitos urbanos. 

E através dessa identificação, os nossos seis fiscais, que é um número muito 
pequeno, a gente direciona as fiscalizações dessa forma.  

Depois que ele vai a campo e faz essa fiscalização, ele faz um relatório de 
inspeção. Na conclusão desse relatório de inspeção, ele evidencia que cláusulas do 
contrato estariam sendo eventualmente descumpridas, ou do decreto 1832 que estariam 
sendo descumpridas, e aí é feito uma notificação de infração para a concessionária, não 
obstante, a gente busca também não só aplicar a penalidade, mas buscar uma correção da 
conduta. 

E nós temos assim os termos de ajuste de conduta que busca melhorar o nível de 
qualidade da malha.  

Respondendo de forma mais objetiva, a gente entende que a malha paulista do 
corredor de Santos ele tem uma situação operacional bem mais favorável do que o 
corredor da malha oeste que é uma malha centenária, que tem baixa densidade de tráfego, 
tem uma dificuldade de viabilidade econômica dessa malha, e a gente sabe da 
precariedade que tem essa estrutura. O que nós temos feito paliativamente é reduzir a 
velocidade operacional ao longo da malha para buscar segurança e por outro lado, 
mecanismo como termos de ajuste de conduta e termos de compromisso com a 
concessionária para buscar uma melhoria. 

Nós tínhamos feito dois termos de ajustes de conduta com a malha oeste. A gente 
tinha verificado uma certa melhoria da sua super estrutura, mas ao final de 2012 a gente 
verificou uma queda nos anos de 2012, 2013, e à medida que houve a fusão da Rumo – 
ALL, que é um grupo que tem maior capacidade de investimento, a gente espera que 
melhore ainda mais a malha ferroviária, não só a malha paulista, que é uma linha que tem 
muita rentabilidade, ela tem densidade, mas também na malha oeste, que a gente vê a 
precariedade que ela está, mas temos ciência desse problema e estamos buscando a ação 
regulatória mais adequada para tentar melhorar essa situação. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Senhor presidente, eu quero fazer a 
última palavra minha nessa CPI. Agradecer a presença do senhor Alexandre e chegar à 
uma conclusão que nós vemos que realmente o contrato é muito falho, deixa a desejar, 
acredito que a ANTT faz a parte com muita dificuldade, por falta de recurso, ser 
humano... 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Cortes de orçamento, dificuldade 
de diárias, passagens, aquisição de equipamentos, capacitação de novos servidores. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Mas eu quero deixar registrado, senhor 
presidente, que a nossa apuração ano a ano não confere com o que foi apresentado aqui 
pela ANTT. E registre-se que o laudo que eles acatam é da concessão. Eu acho que eis a 
questão de nós termos um índice de acidente que está subindo ano a ano e o deles estar 
diminuindo de acordo com o contrato que são obrigações. E aí se fica por conta da 
concessão apresentar, é óbvio que ela vai fazer da forma que ela achar melhor. Muito 
obrigado.  
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O SR. – Dia 14/10? 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Sete é quarta-feira. Que é o dia da CPI. 

Então, 14 ou no máximo 21 e não 27.   
O SR. – No dia 14 está todo mundo em Brasília. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV - No dia 14 nós vamos estar 

em Brasília. De qualquer forma, como não ouve o pedido de mandar outro profissional ou 
mesmo o Sr. Júlio Fontana, se não me falha a memória, que é Diretor-presidente, estará 
presente, quer dizer, encontra a melhor data dentro do prazo mais curto possível. É isso? 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. Podemos até abrir exceção. Não 

precisa ser na quarta. Pode ser uma segunda à tarde, uma terça. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV - Ok. Feitas essas 

considerações. Alguém mais gostaria de fazer algumas considerações? 
Abro a palavra agora para os nobres parlamentares. 
- Pela ordem Senhor Presidente. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV - Com a palavra o Deputado 

Delegado Olim. 
O SR. DELEGADO OLIM – PP - Eu quero parabeniza-lo por todas as matérias 

em São José do Rio Preto, primeira página em todos os jornais importantes, da nossa CPI 
lá. Então essa CPI indo ao local onde estão acontecendo. É um fato novo acho que na 
Assembleia. Eu sou novo aqui.  Então, como dizem, é Assembleia itinerante. Parabenizo 
o Presidente por essa postura e eu acho que devemos prosseguir sempre assim. Temos 
que estar no lugar onde acontecer os fatos porque mostra a nossa cara e mostra à 
população que estamos preocupados. 

Parabéns. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV - Obrigado Deputado 

delegado Olim. Obrigado também ele, que é um homem público conhecido nos quatro 
cantos do nosso país e por onde passamos percebemos esse prestígio. E a participação de 
Vossa Excelência nessa CPI tem sido muito importante. 

Agradeço a sua disponibilidade, a sua participação e a sua ajuda nesses trabalhos, 
Delegado Olim.  

O SR. DELEGADO OLIM – PP – Sou leal com os amigos. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV - Obrigado. 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Pela ordem Senhor Presidente. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV - Com a palavra o Deputado 

Orlando Bolçone. 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Na mesma linha do Delegado Olim fazer 

um relato da repercussão, o senhor sentiu na própria Câmara Municipal pelo número de 
lideranças que estavam presentes, também os jornais, inclusive com editoriais, deram 
ampla cobertura. As TVs das cidades também deram ampla cobertura e também fazer um 
registro e pedir uma autorização da CPI em função deste registro. O Ministério Público 
Estadual através do Promotor Sérgio Clementino entrou com uma ação nesta segunda-
feira com relação ao pátio de manobras que nós tivemos próximos, logo a sequência, 3 
km de onde ocorreu o acidente é um pátio de manobras da ALL, da Rumo Logística e ele 
entrou com uma ação pelo transtorno, tanto o transtorno ambiental, de barulho, de 
poluição, de risco, inclusive um local onde ocorreu no passado um acidente, mas que 
felizmente não houve vítimas.  

Então, eu queria autorização da CPI para que eu possa contatar o Promotor Sérgio 
oficialmente no sentido de obter a peça que ele apresentou à Justiça em São José do Rio 
Preto para poder incorporar, ser analisado aqui e ser incorporado pelo nosso relator 
Ricardo Madalena. 

Agradecer a atenção de todos os colegas que estiveram presentes lá em São José do
Rio Preto e acho que foi também bastante útil para a própria CPI. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Pois não. Eu só faria as 
considerações. Agradecer o Deputado Orlando Bolçone pela sua importante participação, 
conhecedor efetivamente da história da sua cidade e da sua região. Foi muito importante 
o trabalho de Vossa Excelência. Não vejo problema nenhum na questão do Ministério 
Público e também na questão da Defensoria Pública, das pessoas que nos acompanharam. 
O senhor tem a liberdade e legitimidade para poder tomar as providências que entender e 
encaminhar ao nobre relator para que nós possamos dar continuidade aos nossos 
trabalhos. 

Passo a palavra ao Deputado Ricardo Madalena. Antes, porém, registando a 
presença do nobre parlamentar, ex-presidente desta Casa por duas oportunidades, por 
quatro vezes Prefeito... 

O SR.BARROS MUNHOZ – PSDB - Três. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV - Então já estou preconizando 

a quarta vez. Já estou contatando a próxima. Da grande cidade de Itapira, do Itapirense 
Futebol Clube que existe ainda. 

O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB - Até hoje. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV - A presença do Deputado 

Barros Munhoz, Vossa Excelência sempre enobrece o trabalho desta Comissão. 
Passo a palavra ao Deputado Ricardo Madalena. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Bom dia a todos e a todas aqui presente. 

Cumprimentar a Mesa no nome do Presidente Chico Sardelli.  
Presidente, primeiro parabenizar pela ação de sua pessoa de tirar a CPI aqui da 

Casa e a fazer itinerante e segundo, que se registre requerer da ALL sobre a velocidade 
real da composição no momento do acidente do trem lá na cidade de São José do Rio 
Preto, que eles têm os controles através da sede central Curitiba. Então o senhor 
oficializar, o Sr. Benetton, de estar falando e eu posso oficializar também. Aí o senhor vê 
como se proceder.  

E convidar o maquinista para falar sobre o acidente que ocorreu lá que nós sabemos 
que hoje ele está afastado, em casa, com problemas psicológicos. Chamar ele aqui porque 
a ALL não liga para a segurança. É isso que a matéria que está aqui diz, que nós 
colhemos lá no dia. Ela não está nem aí com relação à segurança dos funcionários. E o
trem estava acima 76% da velocidade permitida. Então, acho que essa matéria aqui, Sr. 
Presidente, com certeza vai colaborar muito para os novos questionamentos que 
devermos fazer com relação a São Jose do Rio Preto. 

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV - Agradeço as considerações 

do Deputado Ricardo Madalena, ao Dr. Benetton para que depois nos auxilie. Deve ser 
feitos através de requerimentos, é isso? 

O SR. – (Inaudível). 

Antes, porém, eu gostaria de fazer alguns relatos a Vossas Excelências que nós 
pudéssemos deliberar com quórum e na sequência faremos a audiência efetivamente 
chamando aqui os Prefeitos e já de antemão agradecendo a presença de cada um deles. 

Bem, nós tivemos na última Reunião na cidade de São José Rio Preto, o Deputado 
Massafera, aliás, uma Reunião muito bem organizada, muito bem preparada. E eu 
agradeço a todo o apoio técnico dos gabinetes dos Deputados que estiveram presentes e 
também da Assembleia Legislativa. Tivemos os dois Deputados atuantes da cidade de 
São José do Rio Preto, Deputado Bolçone e Deputado João Paulo Rillo que nos cederam 
todo o conhecimento possível que eles tinham do que aconteceu na cidade de São José do 
Rio Preto, o Deputado Bolçone nos acompanhou na localidade do acidente. Tivemos a 
oportunidade de ouvir as famílias dos acidentados, familiares daqueles que perderam 
vidas lá, amigos, parentes, filhos, pais, enfim, oito pessoas. Foi muito produtiva, aliás, 
essas diligências tem sido importantes para essa CPI para que nós possamos não fazer um 
relatório com dúvidas e sim um relatório concreto e verdadeiro de quanto anda a questão 
das ferrovias no Estado de São Paulo, principalmente, ferrovias de carga. 

Eu chego à conclusão e peço já de antemão aos nossos parlamentares e me sinto na 
obrigação e convocar agora novamente, primeiro foi a convite, mas convocar o diretor 
geral da ANTT, nobre relator, porque de tudo aquilo que nós estamos vendo por aí, é 
impossível, eu não participei daquela Reunião, mas é impossível ele poder dizer que está 
tudo correndo as mil maravilhas dentro do Estado de São Paulo. Então tenho muitas 
dúvidas a respeito do que nós ouvimos e vimos pelo interior para ele chegar aqui e dizer 
que não tem problema nenhum, não tem queixa nenhuma. Enfim, em muitas colocações
de alguns promotores públicos os defensores públicos que nós ouvimos todos eles, de 
certa forma, colocam a ineficácia da ANTT, da Agência Reguladora dos Transportes 
Ferroviários no Brasil. Então se for de comum consenso eu pediria à assessoria que 
preparasse novamente, agora com o intuito de convocação a presença do Diretor Geral da 
ANTT.  

Todos os Deputados concordam? 
OK. Aprovado. Depois nós colocamos o requerimento em votação. 
Recebi em minhas mãos das Ferrovias Atlântica e a MRS Logística, foram feitos 

convites aos Presidentes das mesmas, provavelmente. Aí tanto da MRS como da outra, a 
FCA, a Ferrovia Centro Atlântica informa ter recebido oficio 020/2015 pelo meio do qual 
foi convidada na pessoa do seu diretor-presidente a participar da Reunião da Comissão 
Parlamentar de Inquérito designada para 07/10/2015. Considerando que o objetivo da 
Reunião é a coleta de subsídios técnicos para a operação ferroviária do Estado de São 
Paulo vimos propor que participe da Reunião em substituição ao diretor-presidente, 
gerente-geral de gestão integrada em segurança Marcelo Augusto Ferreira, gerente-geral 
de operação Fabrício Rezende de Oliveira. Os representantes acima indicados são 
gestores desta companhia e tem atuação diretamente voltada à rotina das operações 
ferroviárias da FCA, Ferrovia Centro Atlântica em São Paulo, portanto, são as pessoas 
que mais objetivamente poderão contribuir com as discussões e fornecer detalhes e 
informações técnicas para esclarecer o questionamento de demandas dos integrantes da 
CPI. Assim vimos solicitar a participação da Ferrovia Centro Atlântica na Reunião a 
realizar-se no dia 07/10, que na oportunidade será representada pelos senhores Marcelo 
Augusto Ferreira e Fabrício Rezende de Oliveira.  

Sem mais, subscrevemo-nos. 
Coloco a apreciação de Vossas Excelências. 

Tenho também da MRS que confirma a presença do diretor de relações 
institucionais e gerente-geral de relações na Reunião a ser realizada. Aliás, essa data 
precisa ser revista agora. Não é isto? Ou já está confirmada? 

A SRA. – (Inaudível). 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV - Está. Alguma objeção dos 

presentes a esse pedido. 
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Só uma questão de ordem 

Presidente. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV - Com a palavra o Deputado 

Roberto Massafera. 
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pelo o que entendi estamos 

convidando tanto a MRS Logística como a Ferrovia Centro Atlântica. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV - Sim. 
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – É o mesmo grupo? 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV - Não. São grupos distintos. 
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Do ponto de vista operacional são

diferentes. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – São distintos. 
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB - Talvez fosse conveniente que ao 

invés do mesmo dia separássemos o dia ou horário. 
A SRA. – Estão separados. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV - Todos concordam? 
OK. 
Tenho também em minhas mãos um ofício da Rumo ALL, na pessoa jurídica de 

direito privado, com sede na cidade de Curitiba, Rua Emília Bertolini, nº. 100, Cajuru. “A 
ALL vem (ininteligível) perante Vossa Excelência expor e requerer: 01 – fazemos 
referência a aprovação do requerimento realizado por nobre Presidência para que o 
representante da ALL seja ouvido perante esta digna Comissão Parlamentar, 
considerando a necessidade da participação do representante da ALL em Reunião de 
Conselho da Companhia Previamente agendada a ALL vem requerer a Vossa Excelência 
a redesignação de data para a oitiva do representante da ALL para o dia 27/10”. 

A única coisa aqui que muda é que era dia 07 e passa a ser 27, pois ele tem uma 
viagem ao exterior. 

O SR. RICARDO MADALENA - PR – Pela ordem Senhor Presidente. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV - Com a palavra o Deputado 

Ricardo Madalena. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Com relação a esse ofício da Rumo ALL, 

ele está pedindo em vez de ser ouvido dia 07/10, 27/10? 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV - Sim. Ou uma data possível

que a gente encontre. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – O quanto antes então 27 já estamos 

próximo do fechamento do relatório. Então, que seja arguido para que reveja essa data. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV - Alguém mais tem alguma 

consideração a fazer? 
O SR. – Desse tema não. Tenho outro. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – A sua proposta é que em vez do dia 07 

que seja no dia 14 ou 21. É isso? Sete, 14 ou 21. 
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diversos incidentes nos nossos municípios, não sei se é por fata de preocupação, por erro 
humano, porque todo mundo erra, o maquinista tem as suas falhas, mas acho que se nós 
percebemos, se partimos do princípio que todos nós erramos e que o maquinista pode 
errar e que o controlador de tráfico do município que fica na cancela pode errar, acho que 
a melhor solução realmente é que nós tiremos essa linha férrea de dentro de nossos 
municípios. Além do problema do risco que ela traz aos nossos munícipes, à nossa, 
população, nós temos o problema do estrangulamento do tráfico, o estrangulamento da 
mobilidade urbana que temos lá. Para vocês terem uma noção Valparaíso é um município 
de 25.000 habitantes, um município pequeno, porém a linha férrea divide o município 
norte e sul e dentro do município temos apenas três passagens da linha férrea, sendo no 
total cinco e duas em áreas um pouco mais suburbanas, mais fora do município. Porém, 
isso nos momentos de maior movimento dentro do município nós temos uma dificuldade 
muito grande, normalmente são passagens estreitas, o Deputado Ricardo conhece a 
situação porque já nos ajudou na tentativa do alargamento de algumas passagens. São 
passagens muito estreitas que passam muitas vezes um veículo ou dois veículos pequenos 
ou um veículo grande e isso, na verdade, acaba causando um transtorno muito grande no 
trânsito do nosso município e prejudicando toda mobilidade, principalmente nos horários 
de pico, de mais movimento. 

Então vimos aqui trazer, não só ao conhecimento de todos vocês as nossas
dificuldades, mas pedir para vocês o apoio dos Deputados, o apoio da Assembleia em 
busca da remoção da linha férrea de dentro dos nossos municípios. 

Quero agradecer a oportunidade e dizer que de fato é muito oportuno esse 
momento, principalmente para município que sofreu dois incidentes há pouco tempo e 
por isso eu acho da importância desse trabalho que vocês Deputados que compõem a CPI 
dos Acidentes do Transporte Ferroviário estejam aí junto conosco, defendendo e 
buscando soluções para que os nossos municípios não continuem sofrendo com um 
problema antigo, mas um problema que deve ser resolvido a médio, curto ou longo prazo 
deve ser resolvido. 

Muito obrigado e um bom dia para todos vocês. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV -  Agradeço as primeiras 

participações do Prefeito Marcos Yukio Higuchi pela brilhante apresentação, clara, 
objetiva.  

Passo agora a palavra para aos parlamentares que queiram fazer as suas indagações. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pela ordem Senhor Presidente. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV -  Com a palavra o Deputado 

Ricardo Madalena. 
O SR. RICARDO MADALENA - PR – Primeiro, agradecer a presença do 

Prefeito Marquinhos que de prontidão aceitou o nosso convite e perguntar a respeito 
desses dois acidentes nesses últimos quinze, vinte dias. A composição que a carga pegou 
fogo só tinha um maquinista ou tinha algum ajudante junto, é de conhecimento da sua 
pessoa, Prefeito? 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Então, Deputado, eu quero até me 
desculpar, mas não tenho conhecimento. Naquele momento, acabamos chegando depois e 
o pessoal falava do maquinista, do maquinista, mas não sei informar.  

 
 O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. De acordo com o contrato da 

concessão para com a concessionária, “o item 9.1, inciso 9, cumprir e fazer cumprir as 

normas aplicáveis à ferrovia”. Então nós precisamos ver essas normas porque obviamente
todos as composições da Rumo ALL anda apenas com um maquinista e no passado se 
andava com mais um a bordo no final do trem, por isso mesmo, para ver acidentes 
ocorridos e poder alertar os demais que estão na composição e hoje só tem um e aí 
queimou-se a carga toda. Se for obrigação o seguro não tem que paga. Quem tem que 
assumir a responsabilidade é a Rumo ALL. Nós temos que apurar isso. E esse desleixo 
também. E se chegasse à cidade e vitimasse as pessoas ali? Para economizar R$ 1.100,00, 
que é o que paga para um maquinista. Uma aberração. Então, Senhor Presidente, eu 
gostaria que o nosso Corpo Jurídico levantasse as normas aplicáveis à ferrovia, que o 
contrato faz com que se cumpra e que nós vemos que não está sendo cumprido. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Agradeço as palavras do 
Deputado Ricardo Madalena. A palavra ainda está aberta. Algum Deputado gostaria de 
fazer uso. 

Eu passo as minhas indagações ao Prefeito Marcos. 
O senhor relatou aqui que aconteceram dois acidentes na cidade. É isso? 
 O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Sim. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Um de grandes proporções, 

que foi esse do incêndio. E o outro? 
O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – O outro, na verdade, foi um veículo que ia 

nessa passagem de nível, que tem bem no centro da cidade, ele ia transitando nesse 
momento e ele cruzou, na verdade, a linha férrea quando o trem vinha vindo. E nós 
sabemos que, claro, o condutor do veículo teria a obrigação de parar, como está escrito lá: 
pare, olhe, escute e prossiga caso não venha o trem. Mas, ele despercebidamente passou e 
o trem vinha vindo e o trem colidiu com o seu veículo jogando o veículo na mureta lateral 
da passagem de linha. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV -  E o Ministério Público que 
investigou, inquérito civil, acusa a empresa Rumo ALL da responsabilidade ou acusa um 
erro do motorista do veículo? 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Na realidade não chegou a esse ponto. Com 
foi agora recente esse acidente foi feito o boletim de ocorrência e nós não sabemos ainda 
como tramitou isso. Nós sabemos que foi feito um boletim de ocorrência, mas o próprio 
condutor do veículo reconhece que de fato estava errado, que ele não parou, não olhou, 
não observou. Simplesmente do jeito que ele vinha vindo ele cruzou. E, 
coincidentemente, nós temos a cancela, e, coincidentemente no comecinho da semana, na 
terça-feira um veículo colidiu com a cancela e arrebentou a cancela. E nós estamos 
providenciando outra cancela, dois dias depois que ainda a cancela ainda não estava 
providenciada o rapaz entrou direto e colidiu com esse trem. Então, na realidade nós nãos 
sabemos ainda qual é trâmite disso, qual é a situação, onde isso vai parar. Eu só citei esse 
fato para dizer que existe esse risco ou por descuido ou do condutor do veículo ou do 
maquinista. Mas dizendo da importância de nós removermos a linha férrea porque isso 
pode ocorrer a qualquer momento. Agora, queria já esclarecer a todos vocês que como 
somos Prefeitos não temos tanto conhecimento na área, na questão de transporte 
ferroviário, como o Deputado Ricardo perguntou se tinha um maquinista, se tinha um 
ajudante ou não, um auxiliar a gente acaba não se atentando a isso, acaba não focando 
porque a gente não tem esse conhecimento, não sabe da legislação e a gente acaba 
deixando de poder trazer maiores informações a vocês. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pela ordem, senhor presidente. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV - Ok. Apresentamos na 
próxima Reunião. Cadê a Edna? Edna também ajude aí a tomar as providências 
necessárias neste sentido. 

Algumas considerações, alguém gostaria de fazer uso da palavra antes que a gente 
possa convidar os nossos ilustres convidados para nos ajudarem nesse trabalho? 

Então neste momento eu convido o Prefeito da cidade de Valparaíso, Marcos Yukio 
Higuchi para que possa fazer parte desta Mesa. 

Prefeito, Vossa Excelência é muito bem-vinda a essa Reunião da CIP, a Sétima 
Reunião Ordinária. O objetivo desta Reunião, Prefeito, é podermos analisar, investigar os 
motivos dos acidentes ferroviários de carga no Estado de São Paulo. E também ouvirmos 
alguns Prefeitos, alguns Secretários do interior que possam no auxiliar, principalmente 
onde a rodovia passa dentro do município. 

Então Vossa Excelência terá o tempo que for necessário entender para poder
explanar e depois eu abro a palavra aos Deputados. Lembrando que, logicamente, o 
intuito é a colaboração para nós também possamos ser uteis no trabalho político àquelas 
pessoas que tem dado a sua contribuição ao nosso trabalho parlamentar. 

Então o senhor fique livre, à vontade, se sinta aí tranquilo para poder nos auxiliar, 
dizer a quanto andas a cidade de Valparaíso, se conhece outras localidades aonde tem
problemas na região para que possamos enriquecer ainda mais o nosso trabalho. 

O senhor está à vontade para fazer uso da palavra.  
O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Bom dia a todos. Cumprimentando a todos 

vocês que estão aqui presentes nesta data, neste momento. Cumprimentar o Deputado 
Chico Sardelli, Presidente desta CPI, a todos os demais Deputados que compõem essa 
CPI, dizer da importância desse trabalho de todos vocês preocupados com as nossas 
cidades que possuem a linha férrea cruzando os nossos municípios, mesmo porque essa é 
uma grande luta de todos nós, nós municípios, principalmente a nossa região que é Alta 
Noroeste, é uma região que cresceu ao redor da linha férrea, uma vez que no momento da 
formação dos nossos municípios a linha férrea passava por aquela localidade e ali foram 
criando-se as colônias, o povoamento ao redor da linha férrea e hoje os nossos municípios 
têm a linha férrea cruzando o seu centro da cidade e que dificulta não só a mobilidade 
urbana, mas dificulta e proporciona grandes riscos de vida à nossa comunidade local. 

Então, dizer para vocês que Valparaíso é um município como todos esses outros, 
onde a linha férrea cruza o centro da cidade e ali nós tivemos já diversas demandas, 
inclusive com o Deputado Ricardo Madalena que então era representante do DNIT aqui 
em São Paulo. Nós estivemos por diversas vezes com o Deputado aqui em São Paulo, 
com o Deputado lá em Brasília, com o Dr. Mário Dirani em busca de uma solução para 
esses problemas. Então, dizer para vocês que Valparaíso, coincidentemente, até fico feliz 
de ter sido convidado para estar aqui nesse momento porque em Valparaíso nesse último 
mês tivemos dois acidentes com transporte ferroviário, há um mês tivemos uma carga de 
papel, de celulose, que vinha de Três Lagoas, que pegou fogo em Lavínia, na cidade 
vizinha e vinha em direção ao nosso município de Valparaíso. Por sorte algumas pessoas 
que passavam pela estrada rural, que é paralela a linha férrea avisaram o maquinista e o 
maquinista, naquele momento parou o trem e nós acionamos o Corpo de Bombeiros, a 
Brigada de Incêndio para que esse fogo fosse controlado. Caso isso não tivesse ocorrido, 
provavelmente, o maquinista entraria, porque ele já estava praticamente a 500m, 800m da 
cidade com um trem com a carga pegando fogo, provavelmente ele entraria na cidade 
com a carga pegando fogo e nós teríamos um sério problema uma vez que o comércio, as 

residências ficam muito próximas à linha férrea. É claro, respeitando o limite dos 15m, 
mas isso é muito próximo e para um fogo 15m não é nada.  Então isso talvez tivesse um 
impacto muito maior caso essa carga pegando fogo entrasse em nosso município. Graças 
a algumas pessoas que passavam ali pela localidade, na estrada rural avisando o 
maquinista ele não adentrou ao nosso município, parou antes e aí nós conseguimos 
controlar o fogo. Conseguimos controlar o fogo, mas demoramos praticamente 12 horas 
que controlássemos o fogo, isso com o Corpo de Bombeiros, com a nossa Brigada de 
Incêndio, com a Brigada de Incêndio das usinas sucroalcooleiras que tem ali no nosso 
município, instaladas, que sempre nos ajudam nos momentos de dificuldade com 
incêndios e mesmo assim o prejuízo não foi pequeno, uma vez que o pasto, a pastagem, 
os canaviais que estavam ali ao redor pegaram fogo, mas seria muito pior caso esse trem 
tivesse adentrado o nosso município. 

E há duas ou três semanas o trem colidiu com um veículo na passagem de nível 
dentro do nosso município no centro da cidade. Esse é um dos grandes problemas que nós 
temos, é uma grande luta que temos travada com a concessionária, que é a ALL, que 
nessa passagem em nível que temos ali, nós colocamos toda a sinalização que é 
responsabilidade do nosso município, fizemos toda a sinalização de solo, a sinalização 
vertical, porém, hoje nós temos lá uma guarita e um controlador de tráfico ali, que, na 
verdade, é um rapaz que fica na cancela. E tudo isso subsidiado pelo município. E há 
tempos a gente já vem pedindo, solicitando e notificando a ALL que ela colocasse que ela 
ficasse responsável por esse funcionário, que ela contratasse e tivesse esse funcionário lá 
controlando o tráfico ali, porém ela diz que não vai colocar e que isso não é 
responsabilidade dela. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Senhor Prefeito quantas 
vezes o trem passa por dia? Só uma perguntinha rápida.  

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Quatro vezes por dia. Na realidade o que 
acontece ali no nosso município, nos até poderíamos por uma questão legal, retirar esse 
controlador e deixar só com a sinalização de solo e a sinalização vertical. Porém, pela 
preocupação que temos com a nossa população, com os nossos munícipes nós acabamos 
ficando refém de tudo isso e acabamos colocando os nossos funcionários ali para ficar ali 
controlando o tráfico de veículos ali na passagem em nível. Uma vez que isso tem 
causado tem uma série de problemas trabalhistas para o nosso município, mas a gente 
ainda tem enfrentado todo isso uma vez que é melhor você enfrentar as questões 
trabalhistas, melhor você enfrentar as questões financeiras, o gasto financeiro que nós 
temos com essa equipe que cuida ali da linha férrea do que nós abandarmos e termos um 
acidente que pode ser muitas vezes até fatal aos nossos munícipes. 

E uma outra sugestão que fazemos, sabemos que o custo é muito alto, uma vez que 
a linha férrea atravessa grande parte dos municípios, mas é uma sugestão que nós 
trazemos aqui e que é o nosso maior pleito, é de nós removermos a linha férrea de dentro 
dos nossos municípios porque isso resolveria, com certeza, todos os problemas, os 
maiores prejuízos, principalmente com relação à vida, com relação aos nossos municies, 
que nós temos sofrido dentro do nosso município de Valparaíso. E eu acho que isso não é 
só em Valparaíso. Há pouco tempo ocorreu em São José do Rio Preto. Ocorreu, se não 
me engano, em Araçatuba, em outros municípios. Em Araçatuba foi há mais tempo atrás 
porque hoje a linha férrea já não passa dentro e por isso que, na verdade, eles 
conseguiram a remoção, baseados nesses argumentos que eles conseguiram a remoção da 
linha férrea de dentro do município de Araçatuba. E assim têm ocorrido diversos eventos, 
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O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – O senhor sabe que o senhor 
tem direito de cobrá-los? 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Eu sei. Então, na realidade é até sobre isso 
que eu estava... Aí naquele momento, voltando, àquele momento que o DNIT pediu 
informação eles informaram que ali era operacional. E aí infelizmente nós perdemos o 
nosso convênio, R$ 150.000,00 para a reforma. Perdemos. O dinheiro estava na conta e 
retornou. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Eu sou testemunha disto, Presidente. 
Participei junto. Lutamos juntos, só que não tivemos a anuência que teria que ter da ALL. 
Corrige-me se estiver errado. 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Justamente, foi isso. O pior que aconteceu. 
Passado um mês e meio nós nos deparamos com um problema lá que nós temos que é a 
sujeira, lá tinha moradores de rua, tinha drogaditos utilizando do galpão da linha férrea e 
muito sujo. Sujo, mato. Aí acionamos a ALL. Mandei um e-mail dizendo para eles: -
Vocês disseram que é operacional e lá tem drogados, tem moradores de rua, está muito 
sujo, todo mundo reclamando. Está um perigo lá. Aí eles responderam que aquilo não é 
responsabilidade deles porque o prédio não é deles. Quer dizer, aí eu liguei e virei um 
bicho. Falei: - Não. Vocês falam que era de vocês, eu perdi R$ 150.000,00 que era para a 
minha reforma. Agora que e levo a obrigação para vocês, vocês falam que não é de vocês. 
“Não. O nosso é só esse pedacinho, o restante é de vocês”. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Senhor Presidente eu requeiro que o 
senhor faça um ofício solicitando este caso ao prefeito para enriquecermos o nosso 
relatório final. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Ok. Feito os registros aos 
nossos técnicos desta Comissão. 

Eu vou voltar um pouquinho à Porteira do Trem... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Desculpa Senhor Presidente, eu larguei 

aí e o senhor estava com a palavra. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Está corretamente. Não tem 

problema nenhum. Pode ficar tranquilo. Vossa Excelência não atrapalha em 
absolutamente nada.  

Os funcionários que a prefeitura cede para uma empresa privada como a Rumo 
ALL trabalham 24 horas por dia ou não, como que é o trabalho deles lá? 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Vinte e quatro horas por dia, então acho que 
nós temos três turnos. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Eles trabalham com rádio 
para fazer contato com o maquinista que vem vindo. O senhor tem conhecimento disso? 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI - Não. Na realidade eles não trabalham com 
rádio. Na verdade o trem chegando mais próximo ele apita, ele mais ou menos sabe o 
horário que o trem passa, o trem apita, ele vai lá e fecha a cancela. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Porque nós tivemos uma 
colocação em Americana e nós fizemos essa verificação, Deputado Barros, Deputado 
Madalena que nos acompanhava e o Prefeito. Primeiro, o sistema de rádio da companhia 
é analógico e aí o trem estava no horário de passar, quando nós estivemos fazendo a 
averiguação nós pedimos ao mesmo profissional que a prefeitura de Americana também 
paga para que ele pudesse fazer um contato por rádio com o trem. Ele falou: “Não tem 
problema nenhum, mas Deputado, tem hora que funciona, tem hora que não funciona”. E 

eu falei: - Mas vamos tentar. Aí o Delegado Olim chamou. Não tivemos resposta 
nenhuma. Chamou pela segunda vez. Chamou pela terceira vez. Não tivemos sucesso. 
Como o sindicato estava presente o sindicato tinha o telefone do maquinista desta 
composição. Pedimos se poderia ligar para ver que se nós conseguiríamos contato com o
maquinista. E também, por estar fora de área, não conseguimos falar. A minha pergunta 
foi ao profissional que trabalha nessa cancela ou nessa porteira, é o seguinte: - E daí, 
quando você não consegue com o sistema analógico de rádio, quando você não consegue 
com o telefone, qual é o contato que você faz para poder estar seguro da passagem, do 
horário? Ele falou: “Presidente, na maioria das vezes a gente ouve o sinal que é a sirene, a 
buzina do trem e em outras vezes, dependendo do sistema de ventilação, chuva, nós nos 
regulamos mais ou menos pelo horário”. – Mas dá tempo se você não ouve? Ele falou: 
“Não dá. Para fechar a cancela nós não conseguimos correr porque eu sou sozinho aqui e 
tenho que correr de um lado, correr de outro lado para pode garantir a segurança das 
pessoas, daqueles que circulam no entorno dessas passagens”.  

O senhor disse aqui que existem cinco passagem de nível dentro de Valparaíso? 
O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Isso. Na verdade são 4 dentro do município 

e uma fora do município, que é na parte rural. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Cada uma dessas 4 tem o 

sistema de segurança, um funcionário trabalhando nas cancelas ou não? 
O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Não. Duas, na verdade, são passagens 

inferiores, que é pontilhão. O trem passa por cima, então nessas não tem nada. São duas
em nível. Essa em nível que está no centro da cidade, que é a que tem maior movimento 
tem a cancela. 

O SR. – Vinte e quatro horas com um funcionário do senhor? 
O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Vinte a quatro horas com um funcionário da 

prefeitura. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Isso desde o primeiro ano 

de mandato do senhor? 
O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Desde o primeiro ano de mandato. Já a 

outra, que é já mais no bairro, essa outra não tem cancela, não tem nada. Essa daí é um 
outro problema. 

O SR. – Bom, nós chegamos à conclusão aqui, Senhor Presidente. Senhor permite? 
Que a ALL não tem um padrão de segurança, nenhum, porque em uma cidade tem um 
rádio que não funciona e na outra um funcionário que não tem rádio. Então não tem 
padrão nenhum.  Na verdade isso é o que eu tiro de resultado disso, com relação ao que 
foi agora apontado pelo prefeito aqui. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – E seguindo nas minhas 
considerações, foram dois acidentes, um foi o fogo. É isso? 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Sim. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Nos últimos tempos. 
O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – No último mês. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Uma curiosidade. É o 

primeiro mandato do senhor como Prefeito ou não? 
O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Não. É o segundo mandato. Sou reeleito já. 

Mas na realidade assim, não tem ocorrido muitos acidentes, porém neste último mês 
aconteceram esses dois. Mas fora esses, durante todo esse tempo já ocorreram outros, 
colisões. Colisão não é muito. É uma por ano, a cada seis meses tem sempre uma colisão.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Pela ordem o Deputado 
Ricardo Madalena. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Cancela que se acidentou e que vai ser 
reformada, os custos serão por conta do município? 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Na realidade a cancela foi colocada pelo 
município, não só foi colocada como o controlador da cancela é do município e os custos 
para a reposição da cancela serão do município. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – O funcionário que hoje está lá é bancado 
pelo município? 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – É bancado pelo município e já faz alguns 
anos que a gente vem tentando transferir esse serviço para eles e eles falam que não vão 
colocar. A gente não tira por medo de acontecer alguma coisa. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Óbvio. E tem algum contrato da 
Prefeitura Municipal de Valparaíso com a concessionária Rumo ALL para que as 
cancelas sejam obrigação da pessoa do Prefeito aqui presente? 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Não. De forma alguma. Nunca teve 
contrato. Não existe contrato. Na verdade nós colocamos. Na realidade isso sempre 
existiu lá e a gente... 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Herdou isso então? 
O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – É. Nós sabemos que não é responsabilidade 

do município, mas colocamos porque não te jeito, não é? 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Senhor Presidente, eu sugeriria ao senhor 

enviar o contrato da concessão com a União para todos os Prefeitos que não têm 
conhecimento. O senhor tem conhecimento deste contrato?  

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Não. Não tenho. Na realidade hoje alguma 
coisa nós conhecemos porque nós fomos atrás porque pedi para o nosso jurídico ir atrás
para ver a questão especificamente do controlador da cancela. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Senhor Presidente, eu faço a sugestão de 
enviar o contrato a todos os Prefeitos que estão passando dificuldade junto a Rumo ALL, 
que pouca atenção dá para o poder público dos municípios para que tenham um pouco de 
conhecimento do que há de direito deles para com a concessão. Só isso. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV -  Feito o registro de Vossa 
Excelência. 

Antigamente, não sei se Itapira tem, viu Deputado Barros. Eu nasci em um bairro 
onde tínhamos que adentrar a cidade e para adentrar a cidade passávamos por uma linha 
do trem e lá nós chamávamos de a Porteira do Trem, que o senhor usou um termo aqui, a 
cancela. Hoje modernamente chamado cancelas.  

Pelo o que eu entendi, a Prefeitura cede esse cidadão que trabalha lá. É isso? 
O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Isso. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Esse cidadão tem um 

preparo específico da Prefeitura, do Corpo de Bombeiros ou da própria empresa? Já que 
vocês cedem um homem público para fazer um serviço privado, porque essa ferrovia é 
concessionada. Vocês recebem algum tipo de ajuda, algum tipo de instrução, algum tipo 
de recomendação ou não, coloca o cidadão a bel prazer lá e esse cidadão vai realizar suas 
funções? 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Não. Na realidade temos uma equipe nossa 
que é toda treinada pelo Corpo de Bombeiros e tudo, mas, porém esses daí não, esses são 

pessoas que são colocadas sem treinamento nenhum e, inclusive, não recebemos 
nenhuma ajuda, nenhuma orientação, nada da ALL. Inclusive nessa questão toda nós 
temos uma certa dificuldade de comunicação com a ALL, é um problema que nós temos. 
Acho que todos os municípios têm. Para dizer para o senhor, nós tínhamos muito 
problemas com a questão da própria limpeza da área, coisa básica, da área que é da ALL 
e que muitas vezes nós temos que notificar e até entrar com algumas questões de forma 
mais dura para poder conseguir que eles venham limpar pelo menos a área que é deles, 
que é a área pertencente à ALL. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – A ALL não tem uma 
regional perto de Valparaíso que responde a essas questões ou o senhor se dirige a 
Curitiba para poder... 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – A regional é Bauru, que é mais próximo, dá 
200 km de Valparaíso. A gente tem entrado em contato, mas nós temos tido muito pouco 
sucesso.  A gente acaba tendo muitas vezes que entrar em contato com Curitiba. Só que 
eu vou que nem em Curitiba tem resolvido os nossos problemas. Inclusive quero até dizer 
para vocês que nós ficamos muito chateados, até o Deputado Ricardo Madalena conhece, 
mas há um tempo nós conseguimos do patrimônio da União o termo de permissão de uso 
de cessão de uma área verde da ALL e estávamos prestes a conseguir também do galpão, 
que era a estação ferroviária. Com tudo – Vamos conseguir. Vai conseguir. Já está tudo 
certo. Vai conseguir. E aí nós buscamos recurso no governo federal e conseguimos o 
recurso para a reforma completa desse barracão que conseguíssemos ali criar um centro 
cultural, que é um barracão que está abandonado, está feio, é no centro da cidade. Então 
nós criamos toda essa situação. E aí o dinheiro veio, estava na conta, para que nos 
assinássemos o convênio com o Ministério Cultura nós precisávamos naquele momento 
da cessão. Aí fomos ao Patrimônio da União, o Patrimônio da União disse que era uma 
área que nós precisaríamos pedir informação para o DNIT. Fomos ao DNT na época, o 
Deputado Ricardo Madalena era o superintendente e o Deputado se prontificou a 
conseguir para a gente e tal. Aí pedimos a informação para a ALL que era a 
concessionária e a ALL disse que aquele prédio era operacional. Quer dizer, aquele 
prédio estava sobre a concessão deles, que era operacional.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – E a ALL está usando hoje 
esse prédio, já ela disse que pertencia a ela? Porque que realmente a concessão dava esse 
direito A ela. 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Na verdade ela usa uma salinha só, uma 
sala pequena. O restante do prédio... 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – será que ela usa essa sala 
para manter limpa área lá, seus funcionários e equipamentos? 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Não. Então, na realidade o que aconteceu? 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Ou é o senhor que limpa lá? 

O serviço que era da Rumo ALL a prefeitura dispende valores já, praticamente todas as 
prefeituras do Estados quase quebradas para fazer serviço para uma concessão. 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – É justamente isso que nós estamos fazendo. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – É Rumo ALL. É esse o 

nome? 
O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Nós estamos fazendo a manutenção da 

limpeza lá. 
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juridicamente e agora eu nem sei se eles já foram... Acredito que eles já foram 
notificados, mesmo porque isso já faz algum tempo. Algum tempo que eu digo é mais de 
seis meses. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Da minha parte era só. 
Indago aos nobres parlamentares Ricardo Madalena e Deputado Delegado Olim se tem 
algumas considerações a mais a fazer. 

O SR. RICARDO MADALENA - PR – Só agradecer a presença do Marquinho 
que esteve aqui conosco, Prefeito de Valparaíso. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI - PV – Agradeço as palavras do 
Deputado Ricardo Madalena. Delegado Olim. 

O SR. DELEGADO OLIM – PP – Eu também agradeço a presença do Prefeito, a 
boa vontade de vir aqui. Eu sei que é interesse dele, mas também prestigiou esse CPI. Só 
isso.   

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Colaborou muito conosco. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Agradeço o Prefeito Marcos 

Yukio Higuchi. A sua participação foi muito importante, o depoimento as colocações
para mostrar efetivamente a quanto anda a ferrovia no Estado de São Paulo e nesse país. 
E essa CPI, tudo aquilo que for possível fazemos para que nós possamos ajudar a 
apresentar soluções ou indicações de soluções e esperamos que na reconvocação da 
ANTT possamos nos aprofundar efetivamente porque pelo o que eu entendi o diretor da 
ANTT não tem conhecimento de a quanta anda a questão da ferrovia em nosso país e nós 
vamos tomar essas medidas e o objetivo dessas CPI e propor algumas alternativas 
também de solução, não só fazer as críticas pelas críticas e sim apresentar algumas 
soluções de questões graves, por isso a importância da participação de um chefe de 
executivo da cidade de Valparaiso. Foi muito importante para nós.  

Muito obrigado. E essa CPI, em nome dos Deputados que aqui estão, se coloca a 
disposição para poder também ajuda-lo e ser intermediário entre as dificuldades que 
eventualmente Vossa Excelência tenha e não tenha tido êxito com a empresa para que nós 
possamos ajudar. 

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Agradeço as colocações do 

Sr. João César Maniaes, Secretário de Planejamento e Habitações da cidade de 
Cordeirópolis e passo a palavra ao Deputado Ricardo Madalena.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – A limpeza lá é feita pelo município Sr. 
João César? A limpeza dos trilhos? A manutenção, na área urbana do município é feita 
pelos funcionários da prefeitura?  

O SR. JOÃO CÉSAR MANIAES – Não. É feita pela própria ALL, por 
funcionários contratados da ALL.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Eles estão sempre lá?  
O SR. JOÃO CÉSAR MANIAES – Não. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Deixa a desejar? 
O SR. JOÃO CÉSAR MANIAES – Sim.  
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E o Senhor tem ciência se lá existem 

dormentes podres? 
O SR. JOÃO CÉSAR MANIAES – Sim.  
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Onde hoje está passando as composições 

existem dormentes podres? 

O SR. JOÃO CÉSAR MANIAES – Sim. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – O Senhor tem cópias desses relatórios

para nos fornecer?  
O SR. JOÃO CÉSAR MANIAES – Eu trouxe aqui a cópia do relatório que foi 

feito em março de 2013 pelo Secretário Bordin quando ele ocupava a pasta, a pedido do 
Prefeito Amarildo, onde a gente mostra por fotos a invasão, a passagem de níveis que 
acabou sendo criada e o município já pediu a contensão, casas que estão prestes a cair, 
em função da ALL OU ANTT não fazer a reintegração de posses dessa área e o 
município buscando ali dar condições à família, com água, energia elétrica e assim por 
diante. Até eu gostaria de passar a mão do Presidente.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Certo. Eu acho que as minhas colocações 
seriam isso, as passagens em nível têm cancelas? 

O SR. JOÃO CÉSAR MANIAES – Não têm. Essa é uma passagem que acabou 
ocorrendo em função da invasão na área da ALL, então as próprias pessoas acabaram 
fazendo essa passagem de nível. Mas, não tem cancela, não tem nada lá.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – O Senhor tem conhecimento de quantas 
composições passam por dia lá? 

O SR. JOÃO CÉSAR MANIAES – Não. Não tenho.  
O SR. RICARDO MADALENA – PR –  Mas passa o trem normalmente? 
O SR JOÃO CESAR MANIAES – Passa. Ali é um entroncamento importante da 

concessionária. Ali na realidade, a nossa estação, fazia o entroncamento para Descalvado. 
Hoje não tem mais, hoje é não operacional essa parte, mas ali havia toda essa logística.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Obrigado. Da minha parte é só Sr. 
Presidente. Obrigado pela cooperação do Sr. João Cesar Maniaes.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Agradeço a participação do 
parlamentar Ricardo Madalena, redator desta CPI. Deputado Delegado Olim, alguma 
dúvida? 

O SR. DELEGADO OLIM – PP – Não, nenhuma. Agradeço também a presença 
do Senhor Secretário, mas não tenho nenhuma.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Gostaria de fazer algumas 
colocações Sr. João César. A prefeitura de Cordeirópolis sede alguns ou algum 
funcionário para fazer esse serviço para uma empresa privada igual nos moldes da cidade 
Valparaíso, como foi aqui colocado? 

O SR. JOÃO CÉSAR MANIAES – Não. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Então todas as passagens, as 

composições passam por dentro da cidade de Cordeirópolis? Dentro do município? 
O SR JOÃO CÉSAR MANIAES – Sim. Dentro do município.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – E quantas passagens de 

níveis o Senhor disse que tem no município?  
O SR. JOÃO CÉSAR MANIAES – Uma.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV  – E nessa passagem de nível 

também passam pessoas, veículos? 
O SR. JOÃO CÉSAR MANIAES – Sim, porque ocorreu a invasão dessa área, 

então eles têm automóvel, carroça. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Então onde aconteceu essa 

passagem de nível não é a área central da cidade? 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Um foi o incêndio. E teve a 
causa dele? Eu não me lembro se o senhor falou. 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Pelo o que a gente ouve, eu não entrei em 
detalhes, mas pelo o que a gente ouve nessa época seca estava pegando fogo em uma 
pastagem no trajeto, deu uma ventania muito grande. Nesse dia, por sorte deu uma 
ventania muito grande e deu uma chuva muito forte a chuva ajudou a gente apagar o 
fogo. Então, nessa ventania que deu antes, provavelmente, a ventania levou o fogo da 
pastagem para o trem e depois o trem. E essa mesma ventania esparramou o fogo do trem 
para a pastagem, para o canavial no trajeto que esse trem vinha vindo. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – E o outro acidente? 
O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – O outro foi a colisão com um veículo, 

inclusive até um funcionário municipal. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – A cidade Valparaíso dispõe 

de uma Brigada de Incêndio dentro da cidade? 
O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Nós não temos uma Brigada de Incêndio, 

mas nós temos um caminhão de Brigada e temos uma equipe treinada, mas não é aquela 
Brigada oficializada pelo Corpo de Bombeiros, não é uma Brigada treinada pelo Corpo 
de Bombeiros para fazer esse serviço. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Hoje existe, eu diria ao 
Deputado da região, o Deputado Madalena e também ao Prefeito de Valparaiso, o 
governo do Estado tem feito uma parceria com os municípios e fazendo a 
municipalização, inclusive, do sistema da Brigada do Corpo de Bombeiro dentro da 
cidade. Seria interessante. 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Então Deputado, na realidade, nós já 
recebemos essa proposta até no primeiro mandato. O que ocorre é que essa parceria, na 
verdade, o município teria que ter um local e o município teria que disponibilizar dez 
funcionários para poder trabalhar. E no aperto que o município passa, que ele não 
consegue mal fechar o ano, mal prover saúde, educação. Acho que fica até inviável você 
colocar dez funcionários. Hoje o nosso limite de gasto com funcionário, o percentual, está
muito próximo ao limite, que é 52%. Estamos com 51 ponto alguma coisa. Então falar em 
contratar mais dez funcionários para manter uma Brigada de Incêndio é praticamente 
impossível. Então nós lançamos mão de fazer um treinamento dos nossos funcionários. 
Temos os nossos funcionários que são os brigadistas, assim como toda empresa privada, 
as usinas e tal. Nós temos, então, vinte brigadistas no nosso município e temos um 
caminhão de Brigada e temos um motorista que também é treinado. Porém assim, graças 
a Deus em nosso município temos duas usinas sucroalcooleiras e nas duas usinas 
sucroenergéticas, cada uma tem a sua Brigada. E a Brigada deles é até muito maior, 
muito mais consistente que a nossa, como eles põem fogo na cana eles têm uma Brigada, 
além e muito mais experiente, muito melhor treinada, muito mais numerosa do que a 
nossa. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – O senhor disse aqui também 
que as composições passam lá quatro vezes por dia. É isso? 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI - Isso. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – O senhor tem mais ou 

menos estimado o horário delas ou não? Mais ou menos. 
O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Agora o senhor me apertou sem abraçar. 

Mas eu sei que de madrugada é às 4hs da manhã tem uma. Eu não sei falar.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI - PV – Quantas passam durante o 
dia? 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Uma é à tardezinha, que foi o que pegou 
fogo. São duas no período noturno, uma é bem de madrugada, outra de manhã, uma no 
período noturno e outra mais de madrugada, mais tarde da noite. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Eu tenho mais duas 
colocações aqui. Aí são dados técnicos. O tamanho da composição o senhor não tem
ideia? 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Não tenho. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Quantos vagões tem? 
O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Não tenho. A gente tem até o vídeo porque 

quem viu filmou, mas eu não sei. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – A velocidade que o trem 

passa dentro da cidade? 
O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Até chegar a esse ponto da passagem em 

nível ele passa até bem devagar, ali na passagem em nível. Agora, chegando na cidade eu 
não sei nem se o senhor me perguntar qual é a velocidade máxima permitida eu não sei. 
Mas eu acredito que o pessoal fala que eles andam correndo, agora, eu não posso dizer 
isso porque não sei nem qual é o normal, qual é o permitido. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Eventualmente acontece 
algum tipo de manobra dentro da cidade ou é só de passagem? 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Ali tem alguns pontos de manobra. São 
trilhos duplos, triplos. Lá tem. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Dentro da cidade? 
O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Dentro da cidade e ao lado dessa passagem 

em nível, que é perto da estação. Ali tem vários pontos de manobra e às vezes eles fazem 
manobra sim. Não é sempre, mas às vezes a gente vê os trens fazendo manobra sim. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Em alguma oportunidade, 
embora o senhor já dissesse aqui, o senhor foi procurado pela ALL para tratar da questão 
da passagem de nível, de melhorias, de investimento na cidade em função do transtorno
que causa ou não? 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Na realidade por muitas vezes nós 
procuramos a ALL para essa solução. Mas eles terem nos procurado, não. A gente sim 
tem procurado eles com muita frequência buscando as soluções para esse problema, mas 
também não temos tido nenhuma resolutividade nisso. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Nenhum fato concreto que 
posso de forma nenhuma... 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – De forma alguma. Inclusive nós entramos 
até com uma ação contra a ALL com relação à questão porque já tentamos de todas as 
formas. Acionamos administrativamente e nunca tivemos resultado. Aí entramos com 
uma ação com relação à limpeza, com relação aos dormentes porque eles estavam com 
muitos problemas de dormentes em mal estado de conservação e com relação à questão 
da cancela, da guarita lá. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – E quando o senhor falou 
dos dormentes e da cancela eles tomaram as providências ou não? 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Ainda não. A limpeza eles fizeram. Agora, 
os dormentes ainda não. Na verdade eu nem sei em que pé está isso. Nós acionamos 
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de Sumaré, nós temos três passagens viárias que cruzam a ferrovia, nenhuma delas são 
em níveis, todas elas são inferiores, a ferrovia passa sobre viadutos e nós temos a praça 
central, o trem também passa pela área central. E nos últimos tempos o que nos tínhamos 
muitos problemas lá na área central e na extremidade próximo à divisa com Sumaré, no 
bairro São Jorge, como o nosso amigo falou, foi criada duas passagens de níveis pelos 
munícipes, que tanto queriam ir ao centro fazer suas compras e moram na parte baixa da 
cidade. Eles começaram a adentrar na área da ALL, cortaram o caminho atrás dessa Praça 
Municipal, isso na área central e na divisa de Sumaré que é o bairro mais populoso do 
município, o Jardim São Jorge, eles também cortavam. E a gente teve nos últimos anos 
dois acidentes fatais de atropelamento, um foi na área central, mas não onde eles fazem 
essas vias. E gente tinha muitos problemas também de assaltos, principalmente na parte 
noturna. O nosso Diretor de Convênio, junto com alguns Vereadores, logo que nós
assumimos, começou em contatos com a ALL pedindo que ela fizesse duas passarelas em 
níveis e no ano passado a gente foi atendido, eles fizeram duas passagens de níveis, com 
rampa de acesso, tem iluminação a noite, melhorou muito. O outro problema que nós 
tínhamos lá era no Viaduto São Jorge, o Senhor conhece lá na Baixada, de muitos 
caminhões baterem lá, passava e enroscava, não passava e o nosso Diretor de Trânsito 
entrou também em contato com a ALL e foi atendido o pedido dele, eles colocaram agora 
sinalização no bairro Jd. São Jorge. E a pior parte para nós é na divida com Sumaré que é 
o outro viaduto, porque ele é mão única, os outros dois são largos, são passagens duplas e 
esse é mão única e é um fluxo muito grande porque é bem na divisa do Jardim Picerno, 
Sumaré com Nova Odessa e ali agente tem dificuldade porque ele é muito estreito, muito 
baixo, não passa caminhão. Segundo o nosso Diretor de Convênio Joacir Florencio, eu 
até acompanhei ele uma vez em uma reunião no DNIT e tem um processo em andamento 
para ver se a gente consegue esse alargamento lá. Então, o que eu posso relatar para 
vocês desde que a gente assumiu em 2013, mas eu moro em Nova Odessa há 31 anos, já 
sei de alguns acidentes que aconteceram anteriormente. Mas de 2013 até hoje, o maior 
problema nosso foi em atropelamento de pedestre e no ano passado, 2014, nós fomos 
atendidos com essas duas passarelas, nesses dois níveis de pedestre. No sistema viário da 
cidade nós não temos nenhum cruzamento em nível.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Deputado Ricardo 
Madalena, eu gostaria de fazer algumas. Vossa Excelência colocou aqui que existem três 
passagens do nível.  

O SR. ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO – De nível são duas. Os 
cruzamentos viários são três, os três por viadutos.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Por cima ou por baixo? 
O SR. ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO – Por baixo.  
 O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Acidentes desses pontos 

aonde existem essas passagens aconteceram ou não, com vítimas, o Senhor tem 
lembrança disso? 

O SR. ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO – Com o trem não. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Efetivamente a prefeitura de 

Nova Odessa serve algum funcionário para prestação de serviço para a empresa Rumo 
ALL? 

O SR. ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO – Não.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Nem para segurança aonde 

o Senhor disse que houve a abertura da passagem pelos munícipes.  

O SR. ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO – Não.  
O SR. -  Nem manutenção do trecho? Manutenção, limpeza, capinação? 
O SR. ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO – Capinação não.  
O SR. – E limpeza de lixo na beira da ferrovia? 
O SR. ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO – Também não.  
O SR. – Está contento lá hoje? A limpeza. 
O SR. ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO – Tem mato na beira, de fora a fora. 

Mas, já presenciei eles limpando lá. Mas, tem mato, se o Senhor for hoje lá tem mato e 
alto.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI - PV – A prefeitura de Nova 
Odessa reponde ao que tange a questão do transporte ferroviário, desse modal, para a 
regional de onde, se lembra? 

O SR. ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO – Eu acredito que seja Campinas 
porque nós somos da região metropolitana de Campinas.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI - PV– Mas, não tem certeza? 
O SR. ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO – Não.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI - PV – O Prefeito já falou com a 

ALL em alguma oportunidade sobre algumas reivindicações para a cidade de Nova 
Odessa, você tem lembrança disso? 

O SR. ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO – Sim.   
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV –  Quais? 
O SR. ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO – Foram essas duas passarelas em 

níveis e também eu acredito que agora nós conseguimos pegar a antiga estação e 
passamos agora que lá é nosso Centro Cultural, também eles deram a construção para a 
gente.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI –  Aliás, muito bem feito e bonito 
lá, parabéns.  

O SR. ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO – Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – Lembranças de acidentes que 

aconteceram lá em Nova Odessa você tem?  
O SR. ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO – Sim.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Com vítimas ou não? 
O SR. ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO – Dois atropelamentos fatais e de 

carga há muito tempo atrás eu lembro, eu não estava nem na gestão, na divisa com 
Americana, descarrilou um vagão de soja e eu lembro que ficou muito tempo lá, 
apodreceu. E próximo ao viaduto da divisa com Sumaré e Jardim Picerno também 
ocorreu um descarrilamento que eu acho que pelo que foi informado e nós vimos lá, as 
madeiras estavam podre, os dormentes estavam podre e quebraram.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI - PV – Nessas duas mortes que o 
Senhor tem lembrança, essas famílias foram assistidas pela ALL? 

O SR. ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO – Não sei informar.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Você  lembra o ano que isso 

aconteceu?  
O SR. ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO – Acho que 2013, 2014.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV –  2013, 2014. Eu pedirei a 

nossa Assessora Mirna que pudesse depois fazer um levantamento da época dos jornais 
da cidade de Nova Odessa para nós termos um pouco mais de informações desse acidente 

O SR. JOÃO CÉSAR MANIAES – Está bem próxima à área central, ela está na 
zona urbana do município.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Se não me falha a memória 
o Senhor Prefeito Amarildo Zorzo, nós estivemos junto com o Prefeito Amarildo Zorzo, 
fizemos algumas solicitações à época junto à ALL, de remoção ou de mudar a passagem 
da composição, ao invés de nível subterrânea. O senhor sabe se isso teve andamento ou
não, se a empresa ALL fez contato ou não, só ficou naqueles contatos que nós fizemos 
naquela oportunidade? 

O SR. JOÃO CÉSAR MANIAES – No meu entendimento só ficou nesse contato 
mesmo.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI - PV – E acidentes que o Senhor se 
lembra lá não foram de grande monta? 

O SR. JOÃO CÉSAR MANIAES – De grande monta, nenhum.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Quantas vezes o trem passa 

pela cidade, você tem ideia? 
O SR. JOÃO CÉSAR MANIAES – Excelência, eu não saberei informar, mas o 

Senhor pode considerar que no mínimo umas três vezes ele passa.  
 O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – A maioria durante o dia? 
O SR. JOÃO CÉSAR MANIAES – A maioria durante o dia.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – A minha pergunta se é 

diurno ou noturno é porque eu entendo que até a composição trabalhando mais a noite 
diminui o risco e o perigo em face as debilidades, as fragilidades que esse sistema 
oferece, por isso eu estou sendo reincidente aqui nas minhas perguntas. Vou passar o 
relatório aqui às mãos do relator da CPI sobre a questão da ALL na cidade de 
Cordeirópolis. Deputado Ricardo Madalena, está em suas mãos. Alguma colocação? 

O SR. JOÃO CÉSAR MANIAES – Queria agradecer a oportunidade e requerer 
também da CPI apoio ao município para que a gente possa trazer mais investimentos 
nesse setor, nesse local principalmente com passarela, não só uma, mas ali provavelmente 
nós temos três passarelas a comtemplar nessa malha.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – O relatório que o Senhor 
passa para nós é só do problema, não da solução, ou seja, das passarelas? 

O SR. JOÃO CÉSAR MANIAES – Só do problema. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV –  Seria importante também 

que a Prefeitura de Cordeirópolis pudesse, fora o relatório, apresentar algumas 
possibilidades, sugestões para a resolução do problema para que a gente, como eu disse 
no início, não só fazer as caças às bruxas, mas também buscar apontar algumas soluções a 
partir da vontade efetivamente de  quem vive os problemas dentro do município. Em 
nome da presidência Desta CPI, eu agradeço a sua participação João César Maniaes, 
Secretário de Planejamento da Cidade de Cordeirópolis, deve-me um abraço especial ao 
nosso Prefeito Eduardo Zorzo. 

O SR. JOÃO CÉSAR MANIAES – Obrigado, eu que agradeço.  
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pela ordem Senhor Presidente. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Palavra ao Deputado 

Ricardo Madalena.  
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Só para constar e registrar, o contrato de 

concessão entre a União e concessionária, a cláusula 9ª, o item 14 diz: “Selar pela 
integridade dos bens vinculados à concessão, conforme normas técnicas e específicas, 

mantendo-os em perfeitas condições de funcionamento e conservação, até sua 
transferência concedente ou a nova concessionária”. Que nós vemos que a Rumo ALL 
está em desacordo com o contrato, mediante a palavra do Sr. João Cesar que eu acabei de 
questioná-lo a respeito dos dormentes. Só registrando.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – E aí vem, Sr. Deputado Ricardo 
Madalena, os meus questionamentos a respeito da ANTT, de eles não apresentarem 
problema algum, está tudo em ordem, tudo sobre controle, é uma situação muito estranha. 
Ou o diretor da ANTT não sabe o que ele está fazendo lá, ou efetivamente uma 
negligência muito grande da agência reguladora nesse sentido porque por onde nós 
passamos, quem a gente ouve sempre tem problemas, não tem dúvida nenhuma, isso está 
muito claro. Então falta efetivamente o diretor da ANTT nos explicar o porquê não da 
fiscalização, seja ela contratual, ou seja, ela também na operação, a respeito desse 
documento que Vossa Excelência tem em vossas mãos. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – O contrato não está sendo cumprido e 
quando não está sendo cumprido pode ser rescindido, isso está escrito aqui. Então após a 
gente convocar o pessoal da ANTT nós vamos colocar esse questionamento.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI - PV – Agradeço as palavras de 
Vossa Excelência e convido agora o Senhor André Fernando Faganello, Diretor de 
Transportes e Sistemas Viários da cidade de Nova Odessa, nossa querida paraíso do 
verde. Agradeço André e leve um abraço ao Prefeito Benjamin Bill Vieira, pelo seu 
trabalho, eu sei que está trabalhando muito pela cidade apesar de todas as dificuldades. 
Senhor André, o objetivo desta CPI é ajudar a rever muitas questões problemáticas hoje 
que contém a matriz, o modal do transporte ferroviário principalmente de cargas no 
Estado de São Paulo e essa CPI vem no intuito de ouvir as autoridades, ouvir as pessoas, 
quem pode nos dar subsídios para podermos trabalhar e apresentar resultados positivos e 
importantes para que o nobre relator Deputado Ricardo Madalena possa produzir o seu 
relatório. Logicamente em um primeiro momento nós estamos ouvindo, aliás eu 
perguntaria, alguém do Sindicato dos Ferroviários hoje entre nós? Não. Seria muito 
importante, Edna e Edmilson, que nós tivéssemos aquela colocação que o Deputado 
Ricardo Madalena fez aqui, da convocação efetiva de um maquinista e eu diria que 
participou infelizmente de um acidente e tenha sobrevivido e também de um maquinista 
que não teve acidente nenhum para falarmos um pouco sobre as condições. É um convite 
para que tanto um que teve participação em um acidente e um outro que trabalha 
efetivamente ou dentro da normalidade. Então, André, eu espero que a sua contribuição 
possa nos ajudar a elucidar, ajudar a presentar os problemas e também a buscar as 
soluções. O Senhor tem o prazo que entender necessário para fazer uso da palavra sobre a 
questão específica de que trata essa CPI, que é o modal ferroviário de carga no Estado de 
São Paulo e já que Americana, Nova Odessa, Hortolândia, Sumaré são cidades 
conurbadas seria importante que o Senhor pudesse nos ajudar a explicar a quantas anda a 
questão lá em Nova Odessa e na região.  Com a palavra o Senhor André Fernando 
Faganello.  

O SR. ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO – Bom dia a todos. Trago um 
abraço especial no Prefeito de Nova Odessa que não pode comparecer hoje por já ter 
alguns compromissos agendados, em especial ao nobre Deputado Chico Sardelli que é 
vizinho nosso lá da cidade de Americana. Eu posso relatar para os senhores como vive 
hoje o sistema viário e o ferroviário de Nova Odessa. Nova Odessa é cortada pela linha 
ferroviária em 100% de seu extremo da divisa do município de Americana ao município 
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O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV -  Seria importante, se Vossa 
Excelência tivesse alguns relatos documental como jornal da cidade, matéria de rádio, de 
televisão para podermos analisar esses documentos ou essas reportagens para que 
possamos também inserir no relatório final desta CPI. 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Certo. Tanto de descarrilamento quanto do 
incêndio nós temos e conseguimos sim. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV -  É importante que Vossa 
Excelência pudesse passar às mãos do nosso querido relator Deputado Ricardo Madalena 
para que ele possa tomar as providências devidas inerentes a este novo acidente relatado 
aqui pelo Prefeito Marcos, da cidade de Valparaíso. 

Eu, mais uma vez, antes de fazer a finalização gostaria de citar a presença do 
Vereador da cidade de Analândia, o Leandro Palmarini, Vice-Prefeito da cidade de 
Analândia e o Vereador Adriano também da cidade de Analândia, o nosso querido 
Tosseira, o artista lá da cidade de Sumaré, Edson Miller e também o ex-prefeito da cidade 
de Bocaina, em duas oportunidades que nos visita.  

Bocaina tem alguma composição que passa pelo centro da cidade. 
O SR. JONNES SHIRLEY BARROS - Nem uma. Lá são todos por fora.  
O SR. - Antiga Douradense. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV -  Mais uma vez os meus 

agradecimentos ao Marco Yukio Higuchi pela sua contribuição a essa CPI, ao João Cesar 
Maniaes, Secretário de Planejamento e Habitação da cidade de Cordeirópolis, ao André 
Fernando Faganello, com certeza muitas coisas, como agora aconteceu com o Prefeito 
Marcos, passam neste momento despercebidas ou pode passar pelo esquecimento. 

Eu me colocaria aí à disposição do Prefeito Marcos, ao André e ao Joao César e nós 
estamos à disposição daquilo que Vossas Excelências entenderem necessário que nos 
chegue a mãos, seja através de documentos, reportagens, filmagens ou reportagens de 
rádio para que possamos incluir tudo isso no nosso relatório. 

Pergunto a nossa secretária e ao nosso secretário. Alguma recomendação a mais? 
O SR. – (Inaudível). 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Então mais uma vez 

obrigado a todos. Nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente Reunião. 
Obrigado a todos. 
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O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Havendo número regimental 
declaro aberta a oitava reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a 
finalidade de investigar os acidentes ocorridos no transporte ferroviário de carga do 
estado de São Paulo. 

Antes, porém, eu gostaria de citar a presença e agradecer a presença de cada 
membro desta comissão. O vice-presidente desta comissão deputado Davi Zaia, o relator 
desta comissão deputado Ricardo Madalena, o membro desta comissão deputado 
Delegado Olim e também o membro desta comissão, o meu querido amigo Orlando 
Bolçone. É um prazer enorme poder recebê-los aqui nesta manhã de quarta-feira. Solicito 
ao secretário a leitura da ata da reunião passada. 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Questão de ordem, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Pela ordem deputado 

Orlando Bolçone. 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Pedir para que nos termos regimentais 

seja considerada lida e aprovada a ata da sessão anterior. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – É regimental o pedido de V. 

Exa., os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, aprovada a ata 
da reunião anterior. 

Ordem do dia. Nós temos dois requerimentos, três requerimentos na ordem do dia 
para deliberarmos. Item um. Requerimento número 25/2015 de autoria do senhor 
deputado Ricardo Madalena que propõe o convite a ex-maquinistas ligados ao Sindicato 
dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Paulistas com o objetivo de discorrer sobre 
a segurança nas composições ferroviárias.  

O presente requerimento encontra-se em discussão, não havendo oradores 
inscritos para discussão o presente requerimento encontra-se em votação. Os deputados 
que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Requerimento número 25/2015 
aprovado. 

Passo nesse momento a presidência ao deputado Davi Zaia para que faça a leitura 
do item número dois em face à minha impossibilidade. 

*      *      * 
ASSUME A PRESIDÊNCIA O SR.DAVI ZAIA - PPS. 

*      *      * 
 
O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Requerimento número dois de 

número 26/2015 de autoria do senhor deputado Chico Sardelli que propõe o convite ao 
Sr. Alexandre Porto M. de Souza, superintendente de infraestrutura e serviços de 
transportes ferroviários de cargas da ANTT, afim de prestar novos esclarecimentos à 
comissão em virtude do material e dos depoimentos colhidos pelo Colegiado.  

Em discussão o requerimento, não havendo oradores inscritos está encerrada a 
discussão, em votação. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como 
se encontram, aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Chico Sardelli. 

*      *      * 
REASSUME A PRESIDÊNCIA O SR.CHICO SARDELLI - PV. 

*      *      * 
 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Item número três. 

Requerimento número 27/2015 de autoria do senhor deputado Ricardo Madalena que 
propõe o envio de ofício ao senhor diretor presidente da empresa Rumo ALL com o 
objetivo de obter informações acompanhadas das devidas documentações sobe o acidente 
ocorrido na cidade de São José do Rio Preto em 24/11/2013. 

O presente requerimento encontra-se em discussão. Não havendo oradores 
inscritos está encerrada a discussão, o requerimento encontra-se em votação. Os 

já que não é distante 2013, 2014.  Indo já para as minhas considerações. Se o senhor 
tivesse a oportunidade hoje de estar com a diretoria da ALL, o que o senhor diria que 
Nova Odessa precisa para a segurança ser melhor no que tange a questão da passagem da 
linha férrea pela cidade? 

 O SR. ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO – Precisava ou de um viaduto ou no 
mínimo uma passagem elevatória na área central, ao lado da praça central.  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – A praça onde está a estação 
que foi reformada? 

O SR. ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO – Isso. Porque ali é um fluxo muito 
grande que eles passam para ir para a Vila Azenha. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI - PV – O senhor tem ideia se existe 
alguma área de manobra dentro do perímetro urbano da cidade de Nova Odessa?  

O SR. ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO – Não tem.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV -  Não tem? É só passagem? 
O SR. ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO – É só passagem. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Imagino que o senhor tenha 

lembrança do acidente da cidade de Americana e outros acidentes. 
O SR. ANDRÉ FERNANDO FAGANELLO – Sim, do ônibus. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV -  Da minha, Deputado 

Ricardo Madalena, nosso relator, eu esgotei objeto das minhas indagações. Confesso que 
existe efetivamente uma falta de manutenção que está colocada e também um 
planejamento que quando sai da ALL, que beirava a questão quase da irresponsabilidade, 
nós teremos oportunidade de ouvir um dirigente aqui da Rumo, espero que ele possa nos 
elucidar todos os investimentos possíveis da companhia para esse modal de carga no 
Estado de São Paulo porque tem muitas coisas que eu vejo, olho e percebo, primeiro, o 
que já está muito claro, a questão da manutenção, a questão das defensas laterais por onde 
passa esse trem. É lógico que tem situações difíceis, quando o morador abre a picada 
dele, o caminho dele efetivamente isso não está sob controle de absolutamente ninguém, 
mas se tivesse como existe no modal italiano ferroviário, por exemplo, as defensas 
laterais, lá ninguém adentra uma pista de locomoção rodoviária, de jeito nenhum. É 
entrada, saída e você não vê animal, você não vê pessoas andando, você não vê 
transeuntes de todas as formas passando. Imagino que também no modal ferroviário. 
Imagino não. Vi. Olhei, andei, percebi que tem as defensas laterais de proteção para que 
esse tipo de coisa não aconteça mesmo, se você botar um guardrail eles pulam, mas se 
você botar uma defensa estilo a defensa New Jersey, por exemplo, que é aquela em 
cimento mais alto, com certeza vai protagonizar uma segurança melhor aos munícipes da 
região por onde passa. Logicamente nós entendemos que o modal ferroviário seja ele no 
transporte de carga, poderia ser um fato agregador e solucionador dos problemas do 
transporte no nosso país, ele passa a ser hoje um fato complicador porque fora todos os 
problemas que nós temos também dos caminhões colocado pelo Deputado Abelardo 
Camarinha com muita propriedade na cidade de São José do Rio Preto para poder suprir 
as necessidades ou de forma organizada encontrar uma saída para poder resolver um 
problema e piorar o sistema de transporte ferroviário no nosso país, isso tudo nós temos 
que investigar para podemos apresentar não só os problemas, mas também buscar as
soluções que as empresas concessionárias que compraram essa concessão a um preço 
muito módico, no intuito de poder modernizar e fazer as mudanças necessárias e 
efetivamente isso não vem acontecendo. 

Então essa CPI terá essa responsabilidade. Eu não sei se estamos ao vivo para o 
nosso... 

A SRA. – Na TV Web. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV -  É importante também os 

amigos que nos acompanham via TV Web que possam participar contando, relatando, já 
que temos recebido muitos e-mails, muitas indagações, muitas perguntas e a medida do 
possível nós estamos apresentando as respostas às sugestões e as possíveis soluções. 

Então, da minha parte... Pois não. Pode falar. 
O SR. – Fica à vontade aqui Prefeito. Pode fazer as suas considerações. Pode sentar 

e fazer as suas considerações. 
O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI - Só pedir desculpas de ter que voltar aqui ao 

microfone. Mas dizer, eu havia me esquecido, mas há dois meses e meio atrás nós 
tivemos um outro acidente grande lá em Valparaiso, mas só que foi na área rural. Foi um 
descarrilamento do trem que derramou um líquido, um produto químico em uma 
propriedade rural e, segundo me disseram, o problema era de fato problema dos 
dormentes. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor tem conhecimento que os 
dormentes lá estão todos podres? 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Na realidade esse foi o motivo de uma de 
nossas ações, o problema dos dormentes em mal estado de conservação. E eu estava 
lembrando, quando ele falou do descarrilamento eu lembrei que há dois meses e meio nós 
tivemos descarrilamento lá de trem transportando um produto químico que causou um 
prejuízo ambiental lá para algumas propriedades rurais. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – E teve o respaldo da Rumo ALL? 
O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Depois que aconteceu o acidente sim, eles 

correram atrás. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E teve mortes de peixes, afetou algum 

rio, alguma nascente? 
O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Na verdade foi só na área seca. Esse 

descarrilamento foi em área seca. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Mas o senhor tem conhecimento que 

existem dormentes em péssimas condições. 
O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Temos. Temos. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E está na linha principal lá? 
O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Na linha principal e, na realidade, hoje eles 

estão fazendo a substituição dos dormentes de onde pegou fogo porque queimou tudo e 
ficou intransitável. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV -  O período que pegou fogo e 
trouxe prejuízo a esses dormentes... Lá a ferrovia não é dupla, é? 

O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – Não. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – E como os trens faziam para 

transitar? 
O SR. MARCOS YUKI HIGUCHI – O senhor sabe que eu não sei. Estão 

passando lá. Mas acho que, como na verdade, não chegou a destruir ao ponto de 
interditar, mas como prejudicou bastante os dormentes eles estão fazendo a substituição, 
aos poucos eles estão fazendo, mas o trem continua passando lá. 
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Foi pego os trabalhadores em regime de escravidão ali na Serra do Mar e não tem 
multa, não tem nada. A Procuradoria do Ministério do Trabalho, os procuradores, os 
promotores do Ministério do Trabalho pouco fala. 

A ANTT é o braço direito da ALL, eles estão a serviço da, e o que pese aqui a 
presença de todos, a imprensa que deveria estar aqui é que quando foi feito o negócio 
caros membros da comissão, eles sacaram três bilhões de reais do BNDES. E qual a 
composição do dinheiro do BNDES? É do FAT, do Fundo de Assistência ao Trabalhador. 

Eles pegaram três bilhões dos trabalhadores que deveriam ter casa, devia ter 
infraestrutura, escolas melhores, escolas com horário integral e nada fizeram nas linhas e 
hoje coincidentemente Davi, a ALL, a Rumo ALL tem cerca de cinco mil caminhões. 

Então eles estão a serviço da Shell, da Goodyear, da Ford, da Volvo, da Scania, da 
Mercedes, e o transporte de carga mesmo foi deixado a segundo plano, a segurança 
segundo plano e o relacionamento humano entre os funcionários é precaríssimo, o salário 
é baixíssimo, ganha menos que uma faxineira para levar uma composição de 80 vagões, 
de milhões de dólares e passando nos centros das cidades como nós vimos lá em São José 
do Rio Preto. 

Eu queria deixar registrado que o Grupo Ometto que adquiriu a ALL ninguém 
sabe como, quando, com a aquiescência de quem, qual foram as cláusulas contratuais,
qual foi a concessão, continua operando da mesma maneira que a ALL. Então queria 
registrar aqui que o Grupo Ometto nada fez, são biliardários, são privilegiados do 
BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, usa o dinheiro público, o 
dinheiro da poupança das viúvas, os anciãos. 

Então eu gostaria de registrar aqui publicamente que o Grupo Ometto até o 
presente momento nada fez para melhorar as condições de trabalho e as condições de 
segurança da ALL, agora colocou Rumo. Tá o mesmo rumo da ALL, não tem 
interlocutores, levaram os inquéritos para serem ouvidos em Curitiba e isso vai se arrastar 
três, quatro anos.  

São cartas precatórias, eles têm um poder de fogo grande pelo poder financeiro e 
as famílias vão ficar a mercê de bons promotores e de bons juízes que vão se interessar 
pela causa como aquele defensor público que defendeu alguns casos. 

Então deixo registrado aqui o meu protesto contra o Grupo Ometto que nada fez 
para mudar as péssimas condições de trabalho da ALL. Muito obrigado senhor 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Agradeço as palavras do 

nobre parlamentar Abelardo Camarinha, e gostaria de fazer de V. Exa. as minhas palavras 
também por tudo aquilo que nós temos visto aí nas três concessionárias que detém o 
poder de concessão tanto a Rumo ALL como A MRS e a FCA. 

E seria importante também dizer a V. Exa. que nós temos um quorum agora aonde 
nós ouviremos os diretores da empresa MRS e as 12 horas nós temos um outro quorum, 
tem que ser quorum qualificado para ouvir o pessoal, a diretoria da FCA. Importante a 
presença de todos.  

Eu convido nesse momento, essa reunião foi também com a finalidade de ouvir os 
diretores Sr. Gustavo Banbini, diretor de relações institucionais da MRS e o Sr. José 
Roberto Lourenço, gerente geral de relações institucionais da empresa MRS com o 
objetivo de discutir os acidentes de cargas ocorridos no transporte ferroviário de carga na 
malha ferroviária sob sua responsabilidade. 

Convido a subir a esta tribuna o Sr. Gustavo Bambini e o Sr. José Roberto 
Lourenço. Eu, antes de fazer a leitura do compromisso, eu gostaria de desejar boas vindas 
aos senhores. Dizer que de há muito tempo nós estamos trabalhando nesta matéria que é a 
respeito das concessões feitas no Governo Fernando Henrique, que pairam aí muitas
dúvidas daquilo que nós temos visto pelo interior do estado de São Paulo inteiro. 

Eu venho de uma cidade aonde nós também tivemos um acidente fatal que é a 
cidade de Americana onde nós tivemos 10 mortes na cidade de Americana, mas temos 
visto morte em Boituva assim como em Guarantã, assim como em São José do Rio Preto 
algumas mortes. Enfim, o objetivo desta CPI não é colocar ninguém na cruz, não.  

O objetivo desta CPI é poder elucidar a quantas anda a questão do transporte
ferroviário de cargas no estado de São Paulo, embora sendo uma concessão federal, 
entendemos, mas as ramificações, os acidentes que nós estamos investigando eles 
aconteceram dentro do estado de São Paulo. 

Então, vocês terão inicialmente, Vs. Exas. terão inicialmente a possibilidade de 
15, 20 minutos que acharem necessário de tempo para poderem colocar a posição da 
empresa, o que vocês tiverem vontade de poder fazer, está aberto dentro da maior 
transparência possível. 

Na sequência a palavra será aberta aos deputados para que eles possam fazer as 
suas perguntas e dirimir as suas dúvidas, para que a gente possa no final do trabalho desta 
CPI produzir um documento que possa ser importante e poder ajudar a resolver inúmeros 
problemas que nós estamos vendo no dia a dia neste modal que é o modal ferroviário. 

Gostaria também de salientar e dizer aos deputados presentes e a todos os que 
estão aqui hoje que essa sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Web da Alesp, 
acompanhando aí a sempre interessada profissional, a Silvia muito bem vinda entre nós 
em nome dela saudar toda equipe da Alesp. 

Senhor Gustavo Bambini, o senhor foi convocado a comparecer, convidado, 
desculpa. Convidado a comparecer a esta Comissão Parlamentar de Inquérito e como 
testemunha com fundamento nos artigos 203 e 218 do Código do Processo Penal 
combinados com o parágrafo segundo do artigo 13 da Constituição do estado e com o 
artigo três da Lei Estadual 11.124 de 10 de abril de 2002, cumpre-nos adverti-lo que deve 
dizer a verdade sobpena de incorrer no crime previsto no artigo quatro, inciso dois da Lei 
Federal 1579 de 18 de março de 1952. 

Eu tenho, aí está o termo de compromisso e eu gostaria Sr. Gustavo que o senhor 
pudesse fazer a leitura. 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Sob a minha palavra de honra prometo dizer a 

verdade do que souber e me for perguntado relacionado com a investigação a cargo desta 
Comissão Parlamentar de Inquérito.  

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Obrigado. Feito essas, 

vamos fazer a leitura já dos dois? Agora o senhor José Roberto Lourenço. O senhor foi 
convidado a comparecer a esta Comissão Parlamentar de Inquérito e como testemunha 
com fundamento nos artigos 203 e 218 do Código do Processo Penal combinados com o 
parágrafo segundo do artigo 13 da Constituição do estado e com o artigo três da Lei 
Estadual 11.124 de 10 de abril de 2002, cumpre-nos adverti-lo que deve dizer a verdade 
sobpena de incorrer no crime previsto no artigo quatro, inciso dois da Lei Federal 1579 
de 18 de março de 1952. Termo de compromisso. 

deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado o 
requerimento. 

Eu gostaria só de fazer um esclarecimento antes com relação ao requerimento 
26/2015 que foi na minha opinião, insuficiente aquilo que ouvimos aqui do Sr. Alexandre 
Porto M. de Souza, superintendente da ANTT. Não condiz com a verdade de tudo aquilo
que nós estamos vendo pelo interior do estado de São Paulo, pelas declarações de 
autoridades que aqui passam, funcionários que por aqui passam. 

Então, para mim ficou a impressão de que o Sr. Alexandre, ele sabe de mais 
coisas e não colocou aqui, ou efetivamente ele não está comandando a diretoria de 
infraestrutura e serviços da ANTT, porque não é isso o que nós temos visto e ouvido por 
onde passamos durante esse trabalho da nossa CPI. Por isso o motivo desse requerimento. 

Eu pediria só ao secretário, esse requerimento é uma convocação ou ainda está na 
fase de convite? Ok, entendido. Ok, fase de convite. Essa nossa audiência de hoje ela 
foi... 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Com a palavra o deputado 

Ricardo Madalena. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Queria saber se tem alguma novidade 

com relação ao requerimento número 29/2015 que nós enviamos para a ANTT, 
questionamento à ANTT do contrato entre as concessões e a união. 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – O de V. Exa. ainda não foi 

respondido. Na data de ontem a ANTT passou um sobre as metas de segurança da 
Agência Nacional de Transportes Terrestres. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Esse eu tenho ciência senhor presidente. 

Mas na íntegra o requerimento número 29 até o momento não manifestaram e nós temos 
prazo para entregar o relatório. Eu gostaria que fosse reinterado novamente o pedido por 
esta CPI, por esta presidência da CPI. 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Peço ao secretário que tome 

as providências e se por ventura tiver dificuldade, que nós possamos fazer um telefonema 
diretamente lá, eu posso fazer sem problema nenhum. Feito o registro de Vossa 
Execelência. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Eu gostaria antes porém, de 

citar a presença do sempre querido ex-prefeito da cidade de Marília por três 
oportunidades e hoje nosso deputado estadual, V. Exa. que já foi deputado federal e volta 
a esta Casa como deputado estadual. Nosso querido amigo deputado Abelardo
Camarinha. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Senhor presidente, pela 

oportunidade. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Pois não. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Eu cheguei um pouco atrasado e 

peço escusas aos companheiros e a todos os presentes. 
Tem um requerimento aqui de autoria do nobre deputado Ricardo Madalena que, 

não, sobre a Rumo, né? E eu queria registrar aqui nos anais aqui da CPI e na Secretaria 
que nós estivemos numa proveitosa presença em São José do Rio Preto, onde tivemos a 
oportunidade de conversar com os parentes das vítimas, algumas vítimas, os que foram 
feridos e constatamos in loco, V. Exa. esteve no local do acidente.  

E depois de várias oitivas, várias inquisições que foram feitas pelos senhores 
deputados ficou notório, ficou claro que a ALL hoje não é mais a ALL passada, que 
provocou o acidente. 

O Grupo Ometto, grupo da região de Piracicaba adquiriu e colocou a palavra 
Rumo na frente para se diferenciar da ALL antiga. E o que pode ser constatado aqui, os 
colegas que não tiveram a oportunidade de estarem lá como o Davi Zaia não pôde ir, e 
outros colegas, é que a Rumo que assumiu todo o trabalho, todo o ativo, todo o passivo, 
todo o contencioso da ALL não mudou o modus operandi segundo os funcionários dos 
sindicatos que foram ouvidos.  

Sindicato da Mogiana, da Araraquarense, da Alta Paulista, o sindicato mãe aqui de 
Campinas, de Bauru, disseram que eles também não têm acesso, que não foi mudado o 
piso salarial que é de mil e cem reais, que continua um maquinista dirigindo uma 
composição de 80, 90, 100 vagões e que nada mudou no relacionamento humano e no 
relacionamento de segurança entre a nova empresa e a ALL. 

Então o que nós estamos vendo é que vai continuar uma exploração comercial, 
uma exploração humana, um trabalho análogo ao trabalho escravo. Eles não têm onde 
fazer as necessidades físicas, não tem onde urinar, não tem onde ir ao banheiro. Eles têm
que levar uma garrafa pet para poder urinar, corre todo tipo de risco. Os horários são 
totalmente esdrúxulos, não há descanso dos operários, dos trabalhadores, dos 
maquinistas. 

Eu gostaria que ficasse bem registrado aqui, ao deputado Madalena que está 
fazendo a redação, é o secretário da comissão, que só mudou o soldado, a borracha é a 
mesma. Eles continuam apanhando do mesmo jeito, continuam a população sendo mal 
servida, continua o risco de acidentes e eu queria parabenizar a comissão de ter levado 
aqueles slides, projetores que quem viu aquilo fica abismado de ver o número de 
acidentes que ocorrem no estado de São Paulo e sem nenhuma repercussão.  

E lembrar que o Ministério Público Federal que é tão atuante quanto a classe 
política, que não tem uma ação ajuizada contra a ALL. O Ministério Público Estadual que 
é tão atuante quanto vereador, deputado, prefeito, eu que fui prefeito, fui deputado e fui 
vereador, eles são tão atuantes, eles tiraram os cargos da Câmara Municipal, e um 
absurdo desse aí que a ALL vem cometendo no estado de São Paulo de ponta a ponta do 
estado de São Paulo, não há deputado Olim, nenhuma denúncia ajuizada na justiça 
estadual e nem federal contra a ALL. 
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Para vocês terem uma ideia, no Vale do Paraíba, a linha férrea é a antiga linha de 
trem de passageiro que nós hoje utilizamos para o transporte de carga. Os senhores 
conhecem melhor do que eu a história da ferrovia no Brasil e sabe que a linha de 
passageiro foi um indutor, um vetor do desenvolvimento econômico da região do Vale do 
Paraíba, e ao redor dela a cidade cresceu, né? Hoje talvez a Dutra e a Ayrton Senna sejam 
rodovias que expliquem também este fenômeno no Século 21, final do Século 20. 

Com isso quando o transporte foi transferido para carga, quando a linha foi 
transferida para carga ao redor ou no entorno da linha já estavam consolidadas 
aglomerações urbanas e é preciso pensar soluções para que o transporte de carga, para o 
senhor ter ideia um trem de carga de mais de 100 vagões retira por dia 500 caminhões das
estradas. Então ele tem uma importância e tem um valor sustentável. 

Por outro lado, tem sim uma preocupação dado que uma composição dessa 
natureza não para se o maquinista acionar o freio em 10 metros, dado o tamanho, a massa 
de uma composição dessa magnitude, qualquer acidente para se evitado tem que ser 
prevenido na melhor das medidas e se não puder ser prevenidos tem que se buscar 
soluções que eu pretendo mostrar aos senhores que nós adotamos para evitar esse tipo de 
conflito com a sociedade.  

Porque repito, ao mesmo tempo em que a nossa atividade econômica nos gera 
lucro, nós temos a responsabilidade de gerar ou de eliminar ou de coibir ao máximo os 
conflitos e os acidentes para com a sociedade.  

Eu pediria que nós passássemos. Para os senhores terem ideia, a MRS hoje se nós 
fizermos um benchmark, uma comparação com ferrovias americanas o nosso índice de 
acidentes supera as ferrovias americanas em algumas ferrovias americanas e algumas 
outras ferrovias estrangeiras. 

Quer dizer, nós estamos investindo em segurança, pretendo mostrar aos senhores, 
é foco fundamental da nossa operação ferroviária. Nós estamos ao longo dos anos 
garantindo e obtendo índices importantes com relação às ferrovias e estamos, no que se 
refere a acidentes ferroviários, enquadrados pela própria AR que é uma Associação 
Internacional, como, americana, associação que conglomera as ferrovias americanas, 
somos considerados uma ferrovia chamada de classe um. Não quer dizer que não 
tenhamos muitas questões para fazer... 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Classe um? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Classe um em termos de segurança internacional. 

Isso não quer dizer senhor presidente, demais deputados, que nós não temos muitas ações 
para fazer e rapidamente eu gostaria de passar pelos nossos focos de atuação de
prevenção, os investimentos que nós estamos pensando.  

O controle e a gestão para que não haja este conflito, e como nós sabemos que a 
operação ferroviária gera sim, externalidade negativa, um trem é barulhento, ele gera 
apito, buzina, nós também temos ações de certa forma tentar compensar esses problemas 
com as comunidades nos locais onde passamos, onde temos a nossa operação ferroviária. 

Aí como prevenção, os programas nossos de observação de tarefa, as forças-
tarefas, o nosso programa de segurança da malha e o programa nosso de segurança de 
terminais. 

Para o senhor ter uma ideia deputado, nós fazemos reunião semanal, reunião de 
área reunião semanal e reunião mensal de segurança dentro da empresa. Na reunião 

mensal o presidente, todos nós diretores, todos os gerentes-gerais devem 
obrigatoriamente participar e discutir as possíveis saídas para esse conflito. 

Eu peço só licença para abrir no meu computador porque eu estou tendo uma
dificuldade, eu esqueci de colocar a lente, estou com dificuldade para ler os números ali. 
Mas de novo eu insisto que a nossa preocupação maior é o foco da segurança como um 
fator, um vetor primordial da nossa operação ferroviária. 

Então, basicamente falando aí dos focos de atuação, temos programas de 
auditorias comportamentais e feedback para toda a equipe. Quatro mil e 400 quase 4500 
pessoas auditadas em 2005, inclusive s maquinistas, desde o maquinista até o presidente 
da empresa com relação ás ações de segurança. Não se entra no pátio ferroviário da MRS 
sem um capacete, sem os equipamentos mínimos de segurança. 

Isso inclusive a gente tem uma visão até mais rigorosa do que às vezes a norma 
geral prevê. Temos mutirões de auditoria, programas de segurança da malha, inspeção e 
tratamento preventivo de vias, foco no tratamento de defeitos de pátios. Muitas vezes os 
pátios são dentro das cidades por conta da antiga composição da malha de passageiros. 

Nós estamos num trabalho agora de discussão de remoção desses pátios 
ferroviários de dentro das cidades para evitar acidentes e conflitos, para que eles fiquem 
em locais mais ermos e não tão próximos de regiões adensadas. Então esse é um trabalho 
que nós vínhamos fazendo, estamos realizando. 

E o programa de segurança em terminais com inspeções operacionais e de vias 
permanentes. Nós temos desde 1996 quando assumimos a concessão até hoje, investimos 
pesado e continuaremos investindo no programa de manutenção de malha. A operação 
ferroviária é complexa, se houver problemas de via, se houver problema de lastro, se 
houver dormentes apodrecidos ou trilhos desguarnecidos, isso pode gerar um acidente 
grande. 

Então nós temos e adquirimos, por exemplo, equipamentos estrangeiros e um 
deles é o trackstar que faz um raio x dos nossos trilhos e do nosso sistema de trilhos, né? 
De lastro para evitar esses acidentes, para fazer um trabalho, para fazer um controle 
preventivo. Inclusive pudemos contribuir com esse equipamento para a ANTT para fazer, 
passar ele em outras malhas, né? 

Nós adquirimos equipamentos estrangeiros também como socadoras para deixar a 
malha bastante, a linha extremamente nivelada e estável para evitar balanços, dado que 
uma composição dessa magnitude não comporta balanços na linha, e nós vínhamos 
fazendo estes investimentos. 

No segundo ponto, na questão específica dos investimentos, eu acho que é 
importante a gente colocar. A MRS adotou um sistema americano chamado de 
Communication Based Train Control, o CBTC que nós estamos implementando. 
Começamos implementando na nossa rota do minério entre Minas e Rio e já estamos 
implementando na região de São Paulo, que é o sistema mais avançado de controle de 
trem no Brasil, no mundo eu ousaria dizer. Nós fomos atrás da tecnologia mais avançada 
e estamos implementando isso na malha MRS. 

Por este sistema nós conseguimos diminuir a distancia entre os trens que até então 
é grande e ganhar, vamos dizer, vamos ter um ganho operacional com uma distância 
menor entre os trens, mas ao mesmo tempo em que isso nos trás um ganho operacional, 
nós estamos falando do sistema mais avançado de segurança preventivo em termos de 
prática de acidentes que existe no mundo. 

O SR. JOSÉ ROBERTO LOURENÇO - Sob a minha palavra de honra prometo 
dizer a verdade do que souber e me for perguntado relacionado com a investigação a 
cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Feita a leitura do documento 

de praxe desta comissão e de outras comissões, eu passo nesse momento a palavra ao 
senhor Gustavo, ao Sr. José Roberto e quem dela quiser fazer uso.  

O Sr. Gustavo, o senhor tem aí o período que entender necessário dentro daquilo 
que o senhor ouviu ou pelo menos sabe a quanto anda a questão da empresa, da MRS 
para que nós possamos entender também. Com a palavra o Sr. Gustavo Bambini, diretor 
de relações institucionais. 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Bom dia deputado Chico Sardelli, presidente 

desta comissão, vice-presidente deputado Davi Zaia, senhor relator deputado Ricardo 
madalena, senhores deputados Delegado Olim, deputado Orlando Bolçone, deputado 
Abelardo Camarinha, é uma honra receber o convite, poder participar desta comissão. 

Se o senhor me permite presidente, eu vou lhe dizer antes de falar como diretor da 
MRS, cinco segundos como professor de Direito Constitucional da Universidade de São 
Paulo, e eu acredito e ensino aos meus alunos que o trabalho, o Parlamento nasce antes de 
ser uma Casa Legislativa, de fazer leis, nasce como uma Casa de Controle, como um 
exercício para exercer a sua função de controle desde a revolução gloriosa no Século 17. 

E aqui essa CPI cumpre um dos papéis primordiais do Parlamento brasileiro que é 
permitir e elucidar os eventuais conflitos que existam e eu acredito que este trabalho 
cumpre a sua função constitucional de controle das funções do Parlamento. 

Então é uma honra poder receber este convite e poder vir tratar e debater o setor 
ferroviário que é um setor que espero, cresça como modal de transporte de cargas e que 
também possa dirimir s seus conflitos, eventuais conflitos que existam diante dos 
problemas de transporte para com a sociedade e para com o próprio poder público. 

Eu fiz uma apresentação que eu espero que seja muito breve, que não mais de 10 
minutos para tentar mostrar a vs. Exas. os números que nós temos com relação aos 
acidentes ferroviários. 

Pediria aí ao secretário se por gentileza pudesse nos passar o material apenas para 
que a gente possa ter uma base ou embasamento do debate em relação às nossas 
operações. 

Os senhores todos já sabem, conhecem o fato de que a concessão federal se deu
no ano de 1996, essa concessão de 1996 até, ela dura 30 anos então nós temos até 2026 a 
autorização federal para exercer a atividade econômica de exploração do transporte 
ferroviário de carga na região de São Paulo, e eu gostaria de mostrar alguns números de 
evolução com relação aos acidentes. 

Creio que não é essa, há uma outra que está salva na área de trabalho do próprio 
computador. Logo em cima, isso, perfeito. Assim, para situar os senhores eu gostaria de 
um pouco mostrar a nossa malha. Nós temos aí quase 1700 km de malha. Atravessamos 
105 municípios nos três estados da federação. 

Na verdade nos três estados mais adensados da federação. A região de Belo 
Horizonte, toda a região metropolitana, a região metropolitana do Rio de Janeiro e 
principalmente a região metropolitana de São Paulo passando por todo o Vale do Paraíba 

e chegando, tendo acesso ao Porto de Santos para o transbordo de grande parte da nossa 
carga. 

O nosso maior volume talvez não seja diretamente ligado ao estado de São Paulo, 
está na rota que nós chamamos Rota do Minério que é aquele eixo entre Belo Horizonte e 
Rio de Janeiro aonde nós transportamos mais, certamente bem mais do que a metade do 
volume transportado pela MRS para a exportação do minério de ferro pelos portos do Rio 
de Janeiro, Porto de Itaguaí e o Porto de Guaíba. 

Temos uma operação em todo o Vale do Paraíba e pretendo mostrar a Vs. Exas. 
hoje o que nós estamos fazendo em termos de manutenção para contenção dos riscos de 
segurança e acho também deputado presidente, que é possível pensarmos soluções futuras 
para as concessões e eu acredito que o parlamento estadual tem essa função também de 
nos indicar alguns caminhos a seguir. 

Por favor, passar na sequência. Se os senhores puderem, vão poder perceber, 
houve uma queda acentuada do número de acidentes desde a concessão. Há sim uma 
preocupação evidentemente econômica, não vou dizer aqui que não há. Um acidente 
ferroviário é uma atividade antieconômica, ela... 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Perdão Dr. Gustavo. A 

queda dos acidentes, só, no que diz respeito à MRS ou a todas as empresas que detém a 
concessão? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Os dados são com relação à MRS. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Tá. 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Evidentemente porque há uma questão 

econômica, um acidente ferroviário paralisa o trem. Uma questão que eu gostaria de 
ressaltar, na rota Minas/Rio nós trabalhamos num sistema de carrossel, nós descemos 
com os trens carregados e voltamos com os trens vazios para buscar o minério, passando 
obviamente por dentro das regiões metropolitanas. 

E com isso, se há um acidente em qualquer um dos lados o nosso sistema paralisa 
e a gente tem um problema sério de transporte. Então é um investimento grande para 
evitar acidentes ferroviários, mas os senhores podem ver eles ainda existem, né? 
Certamente deputados se nós formos comparar com o modal rodoviário talvez nós 
cheguemos a um número menor, posso até dar os dados aí em relação a 2015 com relação 
à nossa concessão. Mas existem e tem que ser prevenidos, por isso também este trabalho 
da CPI para nos auxiliar com os argumentos que Vs. Exas. possam colocar. 

Então os senhores podem ver, há uma queda do número de acidentes desde 1996, 
eu não trouxe o dado de 1996 até 2015, mas nós trabalhamos por isso. E também porque 
sabemos que um acidente desta natureza ou qualquer acidente ferroviário pode gerar 
problemas com as próprias comunidades, né? 

Nós temos que ter a responsabilidade de garantir uma operação ferroviária segura 
ao mesmo tempo em que os ganhos com a atividade econômica ocorram, é quase que 
uma atividade, são gêmeos siameses. A preocupação com a sociedade principalmente nós 
que passamos em regiões metropolitanas, em regiões adensadas. Muitas vezes há um 
problema de ocupação de faixa de domínio, de aproximação das cidades á linha férrea. 
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complexa e ela gera externalidades. Seja o barulho, seja o tempo de demora num trem 
muitas vezes passando numa passagem de nível atrapalhando o trânsito da cidade, mas eu 
volto a insistir aos senhores, imaginem um trem a menos e mais de 300 caminhões a mais 
nas nossas rodovias, se este transtorno não seria significativo. 

E eu acho sim, que a responsabilidade das empresas deve ser não devem ser dessa 
perspectiva "nós temos que passar porque fazemos ou somos mais sustentáveis do que 
outros modais", isso de fato é verdade, mas nos traz também, tem que sempre nos trazer a 
responsabilidade de saber que aonde a gente passa a gente pode sim gerar externalidades 
e que é possível buscar soluções em conjunto com a sociedade para a solução desses 
conflitos. 

No município de Juiz de Fora onde a gente tem a nossa sede, nós estamos 
trabalhando junto com a prefeitura a construção de viadutos e passarelas para vedar 
completamente a linha, esse é um ponto deputado, que eu gostaria de ressaltar.  

Muitas vezes as pessoas colocam "ah! Porque não se faz um contorno 
ferroviário?", quer dizer, desvia de dentro da cidade com um contorno. Essa é uma obra 
cara e muitas vezes de bilhões de reais e como as nossas cidades estão crescendo a cada 
ano, a migração do campo para as cidades quase que total, não demora muito para a 
cidade chegar no contorno e o problema acontecer.  

Há soluções mais rápidas e práticas que são eliminações do conflito com a linha 
dentro da cidade fazendo viadutos, fazendo passagens inferiores, fazendo as passarelas 
com valores muitas vezes menores. Só esse exemplo de Juiz de Fora o contorno, o projeto
ficou em um bilhão de reais. Se nós fizermos um contorno em Juiz de Fora eu não 
consigo fazer nenhuma outra obra de mitigação por questões financeiras. 

Agora, eliminar os conflitos aonde a linha está deve ficar em torno de 70, 80 
milhões de reais. Então é possível pensar solução sem tirar a linha férrea do centro da 
cidade. Muitas vezes a ferrovia é vista como inimiga por conta das externalidades que 
elas geram, mas se nós formos à base, à raiz do problema, nós certamente vamos 
encontrar uma ferrovia que transporta grande parte da produção nacional, uma ferrovia 
que tem uma preocupação com as externalidades que ela gera.  

Uma ferrovia que contribui para o crescimento do PIB do país e que certamente 
muitas vezes é mais sustentável do que muitas atividades econômicas de outros modais. 

Eu queria fazer esta breve explanação, eu não sei se excedi ao tempo, não sei se 
foi suficiente, mas de qualquer forma acho que, fazer de forma breve para abrir o debate 
para as perguntas e me colocar inteiramente à disposição de Vs. Excelências. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Uma questão de ordem. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Pois não, deputado 

Abelardo Camarinha. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Eu gostaria de me inscrever para 

perguntar ao Dr. Gustavo. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Está ok, eu vou fazer a 

inscrição. Eu só queria antes salientar se o Dr. José Roberto Lourenço gostaria de fazer 
uso da palavra? 

 

O SR. JOSÉ ROBERTO LOURENÇO - Não, por enquanto não. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Está ok. Então a primeira 

inscrição é do deputado Abelardo Camarinha, o senhor está com a palavra. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Inicialmente eu queria saudar a 

presença do Dr. Gustavo e seu colega da MRS, e antes da pergunta eu gostaria de fazer 
um preâmbulo do seguinte termo. 

A sigla MRS significa alguma? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Minas-Rio-São Paulo. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Minas-Rio-São Paulo. 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Os estados que nós cortamos. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Segundo, vocês entraram na 

concessão na mesma [época da ALL, quando a Ferroban fez a concessão? 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - A nossa concessão é 1996, salvo engano a 

Ferroban é de 1997.  
 
O SR. JOSÉ ROBERTO LOURENÇO - Foi um pouquinho depois, né? A 

Ferroban era governo do estado na época e passou para a união e ela saiu dois anos 
depois, mas... 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Vocês entraram... 
 
O SR. JOSÉ ROBERTO LOURENÇO - Quase igual.  
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Então agora eu gostaria da 

pergunta. A tonelagem que vocês transportam anualmente quanto é Dr. Gustavo? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Hoje a gente está em torno de 165 milhões de 

toneladas/ano. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - A porcentagem de minérios quanto

que é? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Minério hoje está em torno de 120 milhões 

desses 165 milhões. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - De cento e? 
 
O SR. -  De 165... 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Cento e vinte? 
 

É um sistema caro, um sistema bastante custoso, mas nós não envidamos esforços, 
estamos instalando ele, pretendemos instalar em 100% da nossa malha. Hoje eu diria que 
nós estamos com ele instalado em 60 a 70% da nossa malha, mas queremos instalá-lo em 
100% da nossa malha dada a segurança que ele traz para um sistema de GPS, um sistema 
de comunicação muito avançado que permite você diminuir a distância entre os trens e 
evitar eventuais conflitos de acidentes que possam ocorrer. Inclusive fazer um trabalho 
preventivo. 

 
O SR. – Para esse sistema funcionar, Dr. Gustavo, ele tem que estar interligado 

com as outras concessionárias também, ou independe? Quer dizer, a MRS tem o dela e as 
outras também têm, mas são independentes. 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - São sistemas independentes, evidentemente eles 

devem se falar o máximo possível dado que a gente muitas vezes entra na malha, uns 
entram nas malhas de outros para levar ou captar carga e isso é comum na regra na ANTT
no direito de passagem. Esse sistema tem que conversar com o sistema das demais 
concessionárias, mas é um sistema específico da MRS.  

Só para os senhores terem uma ideia foram investidos até 2015 370 milhões nesse 
sistema de sinalização. Não é pouco dinheiro, não é trivial, é um trabalho muito grande, é 
um retorno que nós precisamos dar à sinalização e à segurança ferroviária dada a nossa 
operação econômica, a nossa atividade econômica. 

Infraestrutura, os senhores, eu faço desde já o convite para que possam visitar 
obras. Para os senhores terem ideia, na região metropolitana de São Paulo, nós fizemos 
uma obra de segregação total da linha de passageiro da CPTM com a linha de carga.  

Os senhores forem à Rio Grande da Serra até, Itaquaquecetuba até Suzano os 
senhores vão verificar uma obra de 12 km, parece pouco, mas uma região metropolitana 
onde nós tivemos que desapropriar inúmeras casas, fazer um trabalho de redução de 
conflitos ambientais, de contenção de problemas ambientais existentes, etc., Nós fizemos 
uma obra de mais de 150 milhões de reais separado totalmente a linha, só uma linha 
específica para carga, para as linhas da CPTM. 

Os senhores devem saber dentro da região metropolitana nós compartilhamos a 
malha, a MRS e a CPTM e o meu maior pesadelo, o meu maior desafio é evitar que este 
compartilhamento ocorra. Porque a massa de um trem de carga é realmente muito grande 
e um eventual conflito que felizmente não ocorreu com colisão com trem de passageiros, 
pode gerar problemas sérios.  

Nós estamos trabalhando nessa eliminação de conflito, evidentemente o trem de 
carga cumpre a sua função, como eu disse, só um trem tira quase 500 caminhões ás vezes, 
tiram 250 caminhões das estradas esses trens de composições menores. Imagine se isso 
estivesse no rodoviário a gente pode transportar isso eliminando esses conflitos 
instalando esses sistemas seguros como esse do CBTC aonde não puder haver a 
segregação.  

Mas nós vamos continuar investindo para segregar totalmente essas malhas, 
porque sabemos que esta questão é primordial para a operação ferroviária. Outras obras, 
os senhores vejam que desde 2007 nós investimos quase meio bilhão de reais em 
recomposição de túneis, de vias, em retiradas de conflitos com famílias. 

Eu vou dar outro exemplo, na região do Guarujá nós temos uma invasão 
consolidada antes mesmo da concessão para a MRS que já vinha da época da rede, da 

faixa de domínio de mais de 600 famílias que hoje ocupam esta região e que fazem as 
suas moradias provisórias, enfim, vivem ali e fazem ás vezes passagem clandestinas 
sobre a linha férrea. 

Nós já conseguimos remover dessas famílias mais de 200 e estamos em tratativas 
com o governo, com a prefeitura do Guarujá para terminar a construção de um conjunto 
habitacional do Minha Casa Minha Vida que parou por motivos financeiros, eles tiveram 
alguns problemas ali. Nós estamos tentando resolver este problema para remover as 400 
famílias faltantes e eliminar este problema, retirar da faixa de domínio essas famílias e 
evitar conflitos dessa natureza. 

Quer dizer, são trabalhos quase que diuturnos aí, que nós temos que pensar 
buscando recursos, destinando recursos. Soluções às vezes até inovadoras como essa de 
investir em conjuntos habitacionais para conseguir transpor essas famílias e achar uma 
solução que de fato vá para este terceiro item que é a eliminação de conflitos com 
interferência das comunidades. 

Mas desde  2007 mais de 85 milhões investidos em viadutos e passarelas e 12 
milhões investidos em revitalização de passagem em nível. Inclusive nós temos um plano 
junto com a ANTT no estado de São Paulo de mitigação nas áreas de risco, de atacar esse 
problema da passagem de nível. 

As passagens de nível ocorrem no mundo inteiro, elas sempre vão existir, por 
mais que a gente tente às vezes, consiga eliminá-las no município, dois ou três, é natural 
que elas existam. O que elas precisam é estar bem sinalizado, ter condições de visão para
os pedestres e para a operação ferroviária e é isso o que nós estamos fazendo na região de 
São Paulo, atacando esse problema com plano de ação de área de risco e juntamente com 
a ANTT fazer um trabalho de revitalização dessas PNs, toda sinalização, todo 
recapeamento asfáltico, colocando sinalização ativa onde for necessário colocar, fazendo 
a revitalização das placas e drenagem para evitar problemas com a via enfim. 

Não são soluções triviais como eu lhes disse, voltarei a insistir. A operação 
ferroviária é complexa, muitas vezes as pessoas acham que é só jogar o lastro, o trilho e o 
dormente e sair operando. Não é, as obras de infraestrutura são obras caras, as obras de 
talude são obras complexas, mas precisam ser feitas, não significa que não devam ser 
feitas. Mas não são obras simples e triviais e muitas vezes os licenciamentos demoram 
um certo tempo para que isso possa acontecer. 

Acho que passando aí por todos esses pontos, falaria assim rapidamente sobre a 
questão do controle e gestão, quer dizer, nós temos mais de 70 metas definidas dentro da 
empresa que envolve a questão da segurança ferroviária. Tudo bem que estamos falando 
de uma empresa de seis mil funcionários, mas 70 metas vamos dizer, capilarizadas entre 
os funcionários onde inclusive a política de bons que se pode pagar está atrelada á 
manutenção das nossas metas de segurança ferroviária. 

Mais de 10 mil ações concluídas desde 2011 do que foi solicitado ou problemas 
que nós eventualmente tomamos conhecimento e de certa forma atuamos. Em 2015, só 
em 2015 1764 ações concluídas para a questão da segurança. 

Como eu disse aos senhores, nós na MRS temos a segurança como uma questão
principal. Fazemos reuniões diárias, reuniões semanais e reuniões mensais para que este 
conflito possa, este problema dos acidentes ferroviários possam ser dirimidos da forma 
mais rápida e eficiente possível. 

Por fim, eu gostaria de apenas ressaltar aos senhores algumas parcerias que nós
temos com escolas e comunidades porque volto a insistir a operação ferroviária é 
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O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Acidente de morte, de invasão, de 
descarrilamento... 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - De descarrilamento não, tivemos um acidente em 

Cubatão na nossa malha com trens da ALL, mas não... 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - E como se encontram hoje os 

acordos ou ações com esses acidentes, Dr. Gustavo? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Especificamente com relação a este acidente de 

Cubatão, todas as ações corretivas em relação à mitigação de danos ambientais foram 
tomadas e como não houve problemas de acidentes envolvendo terceiros a não ser a 
nossa composição, a composição de outra ferrovia dentro de nossa malha, os seguros 
foram acionados e as ações foram mitigadas. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Se tem, se dentro do grupo da 

MRS, se vocês têm financiamentos de bancos públicos como, por exemplo, BNDES? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Temos. Todas as concessionárias e acho que 

todo setor de infraestrutura certamente tem. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Vocês recebem a juros 

subsidiados? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Nós temos linha de financiamento que nós nos 

utilizamos para financiar uma grande parte dos nossos investimentos. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - vocês atendem São Paulo, Minas e

Rio de Janeiro? 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - São Paulo, Minas e Rio. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - O curso de qualificação da MRS 

aonde se dá, como se dá e... 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Nós temos parceria de formação junto com o 

SENAI e temos os nossos simuladores internos, todos feitos nas nossas, nas bases aonde 
a gente tem as nossas operações, onde tem as oficinas, onde a gente tem os projetos de 
simuladores e junto com o SENAI fazemos a formação dos maquinistas. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Quantos maquinistas operam numa 

composição dessa aí? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - São... 
 
O SR. JOSÉ ROBERTO LOURENÇO - Tem composição com um, no máximo 

dois. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - O máximo dois. Mundialmente, 

pela OIT, quantos maquinistas tem que ter uma composição de 100 vagões? 
 
O SR. JOSÉ ROBERTO LOURENÇO - Um maquinista é o suficiente. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Na Espanha, na Inglaterra, estados 

Unidos? 
O SR. JOSÉ ROBERTO LOURENÇO - Com sistema, no caso da MRS com 

sistema de sinalização confiável, com um maquinista a gente consegue conduzir um trem. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - O senhor acha como técnico que 

um maquinista é suficiente, doutor? 
 
O SR. JOSÉ ROBERTO LOURENÇO - Se tivermos um sistema de sinalização 

confiável igual a gente tem, sim. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - O senhor acha que o avião é um 

meio de transporte confiável? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Totalmente confiável, acontece que a velocidade

média é difícil de comparar. O problema dos acidentes aéreos são, tem outra conjuntura. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Mas é, eles andam em dois no 

avião, né? O piloto e copiloto, né? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Deputado, volto a insistir nesse ponto do 

investimento que nós estamos fazendo no sistema de CBTC, quer dizer, é um sistema que 
a locomotiva é quase toda mecanizada, ela mesma pelo sistema trava e cria os seus 
mecanismos e aciona os mecanismos de travamento se necessário for. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Com toda sinceridade, com 

escusas, a gente fica, acha muito estranho uma composição de 100 vagões ser dirigida e 
responsabilidade por um homem que não deve ter o máximo o segundo grau, é isso aí, o 
segundo grau? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - A operação ferroviária é um pouco mais 

complexa, o maquinista recebe ordens do CCO e o CCO não é uma única pessoa... 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Sem divagação. O senhor acha que 

um só é suficiente? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Acho que é suficiente, deputado. Acho que, a 

operação ferroviária ela pode ser sim segura, com um maquinista. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Cem vagões, um maquinista é 

suficiente? A MRS sofre ações no Ministério Público do Trabalho estadual ou federal? 
 

O SR. GUSTAVO BAMBINI - Cento e vinte milhões de minério. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - É quase dois terços de minérios. 

Quantos quilômetros vocês têm de... 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Temos 1700 km. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Mil e setecentos. Número de 

funcionários? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Em torno de seis mil funcionários. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Seis mil funcionários. A base São 

Paulo/Rio/Minas dá para você detalhar? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Aqui em São Paulo em torno de 1200 

funcionários. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - A maior base é Minas? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - A maior base é Minas, o maior volume do 

minério é no eixo Minas/Rio, Belo Horizonte/Rio, a maior base é Minas. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Antes da MRS quem fazia esse 

transporte dos minérios? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Rede Ferroviária Federal. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Rede Ferroviária Federal. Vocês 

têm no grupo da MRS o transporte com caminhões também? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Não. Só trem e complementa às vezes 

transportes, a intermodalidade, né? A MRS não tem frota de caminhões, mas ela contrata 
o serviço... 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Terceiriza algumas coisas. 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Quando há a necessidade de complementar o 

transporte ferroviário. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - É do conhecimento do Dr. Gustavo 

que algumas coirmãs dele têm grupo de transporte de caminhões? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Olha, eu desconheço a participação acionária 

enfim, do setor. 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - A holding de alguma delas? 

O SR. GUSTAVO BAMBINI - Desconheço deputado. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - O senhor desconhece? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Desconheço. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Os salários que vocês pagam aos 

maquinistas é o mesmo que foi dito aqui por outras empresas? O piso e a média do 
salarial do maquinista? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Eu acho que cada concessionária deve ter a sua 

folha salarial e no caso da MRS o piso mínimo hoje é em torno de 1500 reais com mais 
50% de parcelas fixas por causa de periculosidade, tudo. É o valor nosso, o salário médio 
do maquinista em torno dos 2000 reais mais as parcelas fixas. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - O maquinista que transporta 100 

vagões ele ganha 2000. 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Deputado, na MRS há uma política de benefícios 

indiretos como, por exemplo, um exemplo que eu acho importante dar, o mesmo plano de 
saúde que eu recebo como diretor da empresa é o mesmo plano que o maquinista ou 
qualquer outro funcionário nosso tem na base. Então, temos uma política de benefícios 
além do salário... 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - O benefício é se ficar doente, 

quando ele está são... 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Não, tem vale alimentação, existe todos junto 

com o salário, agregam aos salários todos os benefícios inclusive a política de pagamento 
de PPE. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Dr. Gustavo, nesse período aí 

quantos acidentes infelizmente ocorreram no trecho de vocês? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - O senhor me desculpe qual o período? De dois

mil e... 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - É desde que vocês estão, esses 

últimos cinco anos. 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Olha, o número de acidentes, eu poderia falar 

com relação a 2015 específico, só para a gente ficar nesse ano? Nós estamos falando 
nesse ano de 2015, nós tivemos 11 acidentes envolvendo, eu volto a insistir, muitas 
vezes, eu até trouxe alguns links de vídeo que a gente trouxe de acidentes envolvendo 
comunidades. Tem casos de suicídio e tem casos de abalroamento ou muitas vezes de 
descumprimento da sinalização, mas acidentes... 
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O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - No ranking aí de segurança, a MRS 
com a concorrência pega o primeiro lugar segundo o que você mostrou aí?   

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Se o senhor fizer a análise por toneladas, 

certamente. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Eu queria um aparte 

deputado, se o senhor me permitir. Posso? 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Correto, com toda... 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – A malha ferroviária 

utilizada pela MRS é a mesma malha ferroviária utilizada pela Rumo e pela FCA ou tem 
divisão? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Não, há uma divisão, cada malha foi concedida a 

uma concessão. Muitas vezes, como eu disse no começo da minha explicação deputado, a 
gente faz, vamos dizer, o jeito de passagem dentro da malha de outro, mas no caso da 
MRS... 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – São concessões 

independentes? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - São concessões independentes. No caso da nossa 

malha nós chegamos, no estado de São Paulo, pegamos a antiga Santos/Jundiaí que saí de 
Jundiaí e vai até Santos, todo o Vale do Paraíba passando pela região metropolitana e 
pela capital paulista, todo o Vale do Paraíba subindo para Belo Horizonte e depois de 
Belo Horizonte a gente se liga, mas é outra linha, outra concessão com a FCA, assim 
como em Jundiaí também há uma ligação com a própria ALL, ligação de via porque as 
vias existem e elas não são estanques,  elas são contínuas, só que elas foram 
regionalizadas  e concedidas de forma regionalizadas a cada uma das concessões. 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Cada uma é dona de um 

pedaço? 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Doutor, só para encerrar, vocês 

estão, qual o sindicato da categoria suas lá, que os representam? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - São alguns sindicatos ferroviários, algumas

centrais diferentes dependendo da região por onde a gente... 
 
O SR. JOSÉ ROBERTO LOURENÇO - Interior do estado de São Paulo, de 

Minas e do Rio, né? 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - E qual o relacionamento com vocês 

lá? 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Olha, nós esse ano...  
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - De reivindicações deles esse ano. 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Esse ano nós conseguimos fazer um acordo 

coletivo que nós fechamos agora e infelizmente um acordo sem aumento de salário, mas 
com a garantia dos benefícios diretos em virtude do momento econômico, mas fizemos 
um acordo e fechamos com todos os sindicatos. Não houve nenhuma divergência e nem 
foi levado ao Tribunal do Trabalho qualquer divergência do acordo coletivo que 
firmamos. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Para encerrar então, a MRS que 

tem uma malha grande, seis mil funcionários, não tem nenhuma ação no Ministério do 
Trabalho e nenhuma ação da promotoria pública. 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Eu acredito que haja ações, quando o senhor me 

perguntou nos últimos anos eu estava pensando nos inquéritos civis e com relação aos 
acidentes. Com relação aos 

 
O SR. JOSÉ ROBERTO LOURENÇO - Denúncias. 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Ao Ministério do trabalho eu acredito que haja, 

afinal é uma empresa de seis mil funcionários e trabalhadores muitas vezes, outros
trabalhadores... 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Vocês tiveram algum inquérito de

trabalho análogo ao de escravo? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Não tivemos. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Não tiveram. 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Não tivemos. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Então eu queria aqui senhor 

presidente encerrando, que, eu disse quer o Ministério Público Federal não tinha ajuizado 
nenhuma ação, ajuizou uma em Jales contra o IBAMA. Obrigado Dr. Gustavo. 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Estou à disposição deputado. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Feitas as considerações do 

deputado Abelardo Camarinha, pois não, com a palavra o deputado, antes só uma questão 
de ordem, porque o deputado Davi Zaia está inscrito. 

 
O SR. DAVI ZAIA - PPS - Nosso relator tem a preferência. 

O SR. GUSTAVO BAMBINI - Não temos ações. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Nenhuma ação? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - No Ministério Público do Trabalho, não. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - E do Ministério Público Estadual, 

Federal? 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Há inquéritos e todos eles foram, dos últimos 

anos foram dirimidos antes de se transformarem em ação. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - O inquérito não se transformou em 

denúncia nenhuma? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - No nosso caso especificamente, não. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Nenhuma? Com toda esta 

movimentação de vocês? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Nos últimos anos eu posso lhe assegurar que 

não. Todos os nossos inquéritos se transformaram em TACs, acordos que nós fizemos 
com o Ministério Público e fizemos a contraposição, a contrapartida colocada. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Esses TACs já chegaram ao fim ou 

estão ainda no prazo? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - A grande maioria já chegou ao fim. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Já chegou ao fim? Se possível, qual 

o faturamento da empresa em 2014? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Três bilhões, faturamento bruto, né? Três 

bilhões. 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - V. Exa. que é professor da USP de 

Direito Constitucional, né? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Sou sim. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Você, uma pergunta meio fora do 

contexto, você foi contratado como técnico de transporte ferroviário ou como um bom 
porta-voz da empresa para conversar com as instituições? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Não, eu sou, eu tenho uma formação jurídica e 

talvez por isso tenha sido trazido para a MRS para cuidar dessa parte de relações com o 
governo, né? 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Para falar bem aqui, para o público 

em modo geral, né? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Obrigado. 
 
O SR. -  Fala bem, parabéns! 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Mas tecnicamente V. Exa. não tem 

curso de transporte ferroviário? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Não tenho. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Tem curso de Direito 

Constitucional. E por fim, os investimentos que você citou aí eles são feitos com 
financiamentos públicos ou com o lucro, o dinheiro do caixa da MRS?  

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Grande parte com o nosso, com recurso próprio, 

as obras de infraestrutura nós estamos, nós muitas vezes utilizamos de recursos do 
BNDES para modernização da frota ferroviária, compra, aquisição de vagões novos, 
locomotivas mais seguras e a parte de infraestrutura nós fazemos com recursos próprios. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Qual a idade média das máquinas? 
 
O SR. JOSÉ ROBERTO LOURENÇO - Não tenho esta informação. 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Nós fizemos um processo de modernização de 

grande parte das máquinas no início deste, 2010. Enfim, inclusive aqui na região 
metropolitana de São Paulo. Eu chutaria aí que, seria um chute, uma perspectiva, eu não 
sei se eu posso fazer isso. Uns 15 anos, não é? 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Quinze anos em média de vida a 

máquina? Agora, a gente concorda que, pelo menos eu, que todo o estado de São Paulo e 
quase todo o sudeste cresceu em torno das ferrovias. Então agora criou-se um problema 
que não é da ferrovia, foi o povo que mudou perto de onde o trem saía e o trem chegava 
como é o caso de Marília que é no meio da cidade. 

Mas você disse aí com bastante precisão que nós temos que melhorar a sinalização 
do cruzamento em nível, melhorar muito o cruzamento e as suas coirmãs, eu não conheço 
a RMS, não tem essa política de investimento nesses cruzamentos. 

O deputado Bolçone de Rio Preto disse que além do acidente que levou oito vidas, 
ontem, anteontem, essa semana o trem parou novamente lá pelas bitolas atrasadas. Vocês 
trocaram muito bitola, muito dormente? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Nós fizemos uma troca de quase 80% da nossa 

dormentação ao longo desses anos. é claro que ela não é uma troca única, são trocas que 
vão na medida da vida útil do material de via e do próprio material rodante, mas fizemos 
trocas significativas tanto de dormente quanto de lastro, quanto de trilhos ao longo desses 
20 anos de concessão. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - As cancelas nas cidades normalmente é 
funcionário de vocês ou funcionário da prefeitura? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Funcionário próprio, aonde não há cancela 

eletrônica. 
 
O SR. JOSÉ ROBERTO LOURENÇO - Em alguns casos tem convênio com a 

prefeitura, no Vale do Paraíba, por exemplo. 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - mas a grande maioria são funcionários próprios. 
 
O SR. JOSÉ ROBERTO LOURENÇO - A maioria é nossa. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Velocidade na área urbana, vocês 

respeitam aquilo que é norma da ANTT? 
 
O SR. JOSÉ ROBERTO LOURENÇO - Sim, e a gente tem andado com uma 

velocidade média de 30 km/h e velocidade máxima de 60 km/h. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Isso são normas da ANTT? Trinta e 60? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Onde há redução de velocidade colocada pela 

ANTT nós cumprimos e onde há o limite nós podemos andar até ele. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - No gráfico que vocês apresentaram tem 

um número de acidentes que vem reduzindo ano a ano. Qual a fonte desses dados dos 
acidentes? Isso é de vocês mesmos ou a ANTT? É feito um laudo da perícia técnica,
polícia técnica ou do bombeiro para justificar o que foi apresentado? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Todos os acidentes ferroviários passam por 

laudos e eventuais inquéritos e então se não são descaracterizados evidentemente por ser 
um acidente, são comunicados à Agência e os dados são fornecidos por ela. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Deputado? 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pois não, Camarinha. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Fazer uma subpergunta através de 

Vossa Excelência. Se a ANTT já os multou, os advertiu sobre alguma coisa. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - É a próxima pergunta, obrigado. Bom, 

voltando, esse, o número de acidentes ainda insistindo neste item, vocês que apontam 
para a ANTT ou ela que faz essa vistoria in loco e aí sim, aquele acidente passa a constar 
no relatório anual? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Todos os acidentes são comunicados à ANTT. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Vocês comunicam. Então, às vezes um

pequeno acidente vocês não comunicam? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Não, quando é... 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Vocês estão sobjúri, por favor. 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Quando é acidente a gente comunica. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Todo e qualquer tipo de acidente? 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Acidente, o que for caracterizado como acidente 

nós somos obrigados a comunicar. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok.  E o que é caracterizado como 

acidente? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Desde acidentes mais complexos como esses que 

infelizmente com... 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Com vítimas. 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Com vítimas até eventual problema de 

descarrilamento por via, enfim, que a gente tem também que comunicar. Desde algo que 
gere um conflito com vítimas até acidentes pequenos que não necessariamente gerem 
qualquer problema externo à operação ferroviária. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - O pequeno também é comunicado? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Os acidentes, sim. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Vocês têm um relatório de vítimas 

fatais nesses 20 anos? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Nós temos contabilizado infelizmente todos os 

acidentes que foram gerados, como disse ao senhor, entre eles tem atropelamento e 
abalroamento... 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Um segundo Dr. Gustavo, 

eu pediria ao deputado Davi Zaia que é o vice-presidente para assumir a presidência por 
alguns instantes e eu volto. 

 
Assume a presidência o deputado Davi Zaia - PPS. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pois não. 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Nós temos dentro da MRS todos os índices 

computados, os acidentes desde... 

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Então, a palavra está com o 
nobre relator deputado Ricardo Madalena. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Cumprimentar ao José Roberto, 

cumprimentar ao Dr. Gustavo que estão aqui na data de hoje. Já os conhecia desde a 
época do DNIT e gostaria de fazer algum questionamento aqui, que ambos respondam 
para esta Comissão Parlamentar de Inquérito. 

A questão de higiene do pessoal que está nas composições, ela possui algum 
banheiro químico, alguma coisa nesse sentido ou não é feito de nenhuma forma, como 
que é realizado hoje? 

 
O SR. JOSÉ ROBERTO LOURENÇO - Hoje ainda a gente tem uma frota de 

locomotivas antigas, a gente comprou muitas locomotivas novas e estas novas já vem 
com banheiro, né? Então ela já vem equipada e outras locomotivas, não. A gente tem um 
plano de implementar nessas mais antigas ou de substituição. 

Em relação a cada viagem com locomotiva faz e ela para em algum ponto que a 
gente tenha e sempre a gente aloca essas locomotivas para estes pontos, a gente faz toda 
uma limpeza também em cada cabine de locomotiva. Nesses pontos... 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - E só para complementar deputado, nos pontos 

específicos há os banheiros e as estações para que os maquinistas possam se utilizar ao 
longo de toda malha. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Então tem composição que não tem

nada? Existe hoje... 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Ainda temos. Pretendemos... 
 
O SR. - Qual o percentual dessas composições? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Elas são hoje a menor parte, eu não sei dizer, eu 

não saberia dizer o percentual. 
 
O SR. JOSÉ ROBERTO LOURENÇO - Uns 30, 40%. Por exemplo, as 

locomotivas que trafegam dentro da CPTM hoje, que compartilha, elas não têm banheiro, 
são locomotivas exclusivas até por questão de segurança de equipamentos de bordo que 
ela tem, mas são locomotivas que trafegam no máximo quatro horas, a gente está falando 
do trecho Jundiaí/Rio Grande da Serra, Brás até Itaquaquecetuba. 

Então é um tempo suficiente e todos os locais onde o trem inicia ou termina a 
viagem, percurso curto, a gente tem edificações com sanitários que atende as 
necessidades... 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E no caso de uma pane, José Roberto? O 

rapaz passou mal, está com uma dor de barriga, o que ele faz? Se são quatro horas, como 
ele procede? 

 

O SR. JOSÉ ROBERTO LOURENÇO - A gente tem todo um esquema 
logístico para protegê-lo. A gente leva, tem equipes de logística que monitora todos os 
maquinistas não só no caso de uma pane, mas no caso de uma substituição de equipe 
também. Então a gente tem uma retaguarda logística de automóveis que vão apoiá-lo para 
dar uma condição melhor. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Se tiver uma dor de barriga tem que ir 

um carro, se deslocar para socorrê-lo? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Em alguns trechos... 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Foi isso o que eu entendi. 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Em alguns trechos deputado, por exemplo, a 

ferrovia do aço onde nós descemos pelas regiões mais ermas e não passamos dentro da 
cidade, são trechos bastante longos, inclusive nestes trechos nós temos máquinas com 
banheiro e com condições.  

E precisamos de todo esse suporte, portanto grande parte do nosso trabalho é de 
suporte à atividade principal que é a de transporte de carga e precisa sim, haver toda essa 
infraestrutura para transportá-los e em caso de emergência poder solucionar o problema. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - No caso das composições, deputado 

Camarinha ainda a pouco o indagou, vocês responderam que as composições 
normalmente trafegam com apenas um maquinista, uma pessoa, um funcionário na 
composição. 

E no caso se essa pessoa é enfartada, qual, como que ocorre isso? Em 20 anos 
tiveram algum caso de enfarte em algum maquinista? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Existe dentro da composição a figura do homem 

morto, quer dizer, a cada tantos minutos ele precisa realmente, em alguns casos 
dependendo da operação da complexidade, esse tempo é menor ele tem que acionar o 
homem morto e se houver problema o próprio sistema, a própria operação para,  o trem 
para e aí se vai fazer a ajuda e todo resgate como se fosse em qualquer outro modal. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Com a tecnologia que vocês têm, tem 

como fazer isso na Central? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Tem como fazer isso direto da CCO. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - As linhas estão em condições de uso? 

Dormente, lastro, grampo, placas de fixação, conservação? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Posso assegurar desde que foi feita a concessão 

federal em 1996 nós temos condições e temos dado condições de uso a toda nossa malha 
ferroviária. 
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ações corretivas antes de se tornarem notificações e nós temos trabalhado muito para 
evitar o gasto com a notificação, com a autuação.  

Por uma razão muito simples, precisa de advogado, é um custo extra que nós 
podemos aplicar na própria malha e melhorar a nossa malha para evitar esse tipo de 
confronto. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E normalmente vocês entram 

recorrendo, ajuizando contra o valor da multa? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Raríssimas vezes nós ajuizamos ações contra,

discutindo o valor da multa. A maioria das vezes nós discutimos na esfera administrativa 
e tivemos êxito em algumas e nas que não tivemos nós pagamos. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Só para registrar senhor presidente, a 

Rumo ALL foi autuada em 165 milhões e recorreu praticamente de tudo, só recolheu aos 
cofres da união cinco milhões de reais que perfazem 3%. Gostaria que apresentasse esses 
números também da MRS. 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Pois não, já está anotado deputado. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Na questão de responsabilidade apurada 

na área criminal, vocês têm alguma ação? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Não há ação dessa natureza. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Vocês estão cumprindo o contrato à 

risca que vocês assinaram com a união em 1996? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Estamos deputado. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Com relação ao item cláusula nona do 

contrato entre a união e a MRS, item 9.1 parágrafo 13. "Manter o seguros de 
responsabilidade civil e de acidentes pessoais compatíveis com suas responsabilidades 
para a concedente, os usuários e para com terceiros". Isso vem sendo cumprido? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Posso encaminhar às Vs. Exas. todas as nossas 

apólices de seguro para as nossas operações ferroviárias se V. Exa. assim requisitar. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Vem sendo cumpridas? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Estamos cumprindo. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Só isso presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Agradeço as palavras do 

nosso relator e passo a palavra agora ao deputado Davi Zaia. 
 
O SR. DAVI ZAIA - PPS - Bem, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Eu querias antes só fazer 

uma pergunta, alguém do sindicato dos ferroviários aqui presente? Não, palavra ao 
deputado Davi Zaia. 

 
O SR. DAVI ZAIA - PPS - Cumprimentar aos senhores deputados, senhor 

presidente, Sr. Gustavo, Sr. José Roberto. De fato nessa discussão os investimentos e 
todo trabalho dos trens passando pelas comunidades, ela é um conflito permanente dada a 
realidade que as cidades se desenvolveram em torno das ferrovias, né? 

Deputado Chico Sardelli sabe disso, a minha esposa é de Taubaté e então eu 
acompanho lá. Só lá que o pessoal festeja porque a ferrovia passa do lado do campo então 
o pessoal tem lá, durante o jogo diz que se passar o trem é sorte para o Taubaté, que ele 
vai marcar um gol. 

 
O SR. -  Taubaté, deputado Bolçone é o burro da Central. 
 
O SR. DAVI ZAIA - PPS - Burro da central. Deputado Chico Sardelli que era lá 

do Rio Branco acompanhou... 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Tigre da Paulista. 
 
O SR. DAVI ZAIA - PPS - É. Então, lá o pessoal festeja o trem por causa disso, 

mas via de regra é uma situação de conflito, as passagens de nível, as composições, todo 
o transtorno vamos chamar assim, do fato da cidade ter crescido, se expandido e a 
ferrovia cortar muitas vezes o meio mesmo da cidade, a parte mais central da maioria das 
cidades. 

Tanto é isso que em grande parte das cidades o sonho é o contorno, e que o senhor 
já na sua exposição deixou claro que o custo disso muitas vezes é inviável, e, portanto 
outras ações seriam desenvolvidas. Então, destes investimentos que têm sido colocados e 
também do ponto de vista de investimentos futuros, o que a gente pode imaginar desta 
perspectiva de investimentos para que essa relação com as cidades, porque nós temos 
dois problemas. 

Um o senhor mesmo relatou, os trens têm que ser frequentes porque é importante 
que seja nós temos uma expectativa inclusive que o transporte ferroviário ganhe mais 
volume como modal de transporte porque isso de fato significaria a redução do transporte 
de carga pelo setor rodoviário, nossas estradas estão sempre cada vez mais 
congestionadas e se a gente pensar o Brasil se desenvolvendo nós temos que pensar um 
transporte de carga e futuramente também o transporte de passageiro, futuramente não, 
né?  

Teria que ser já, o transporte de passageiro via trens como também uma 
alternativa importante. Nós temos debatido isso aqui na Assembleia Legislativa, 
principalmente nessas regiões metropolitanas, tanto de São José dos Campos que está 
aqui perto de São Paulo, como Campinas, Sorocaba. São todas regiões que já mereceriam
ter um trem, também transporte de passageiros. 

E do outro lado nós temos que nas cidades também aumentou meu o volume de 
carro, então cada vez que um trem está transitando e a gente não tem passagens inferiores 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Aqui no momento você não pode dizer 
esse número de vítimas? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - O número de cabeça eu não tenho. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Eu solicito da parte jurídica nossa, Dr. 

Benetton e sua assessoria para nós fazermos um ofício, um requerimento e encaminhar à 
MRS nesse sentido. Valores de... Pois não. 

 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Se me permitir. 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pois não, à vontade. 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Você pode considerar oficial desde que 

eles acatem, não é? Que eles tomem conhecimento do pedido do deputado Ricardo
Madalena. 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Perdão deputado, eu estava... 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Não, eu me dirigia ao presidente. 

Presidente, não, não é necessário, pode a partir deste momento desde que eles acolham o 
pedido do relator pode ser... 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Não precisa ser escrito e sim, já aqui já 

dito, ele encaminhar isso para nós. 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Registra em ata, tudo. 
 
O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA - PPS - Não, perfeitamente. Perfeitamente, 

pode. Vê se, dar ciência do "de acordo". Tudo bem? 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Vocês estão de acordo? Tudo bem? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Por mim sem problemas. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Valores de indenizações, vocês têm 

este número? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Indenizações pagas em virtude de acidentes? 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Quando o acidente, tem uma questão que 

envolve o acidente ferroviário, quando a causa é da nossa composição certamente foram 
feitas as indenizações. Quando há, no caso, foram acionados os freios, foram acionadas 
todas as composições e infelizmente não foi possível, grande parte dos acidentes com 

comunidade infelizmente ocorrem por isso. Um grande número de suicídios acontece na 
malha, na linha ferroviária. 

Aliás, é uma das situações mais dramáticas que nós vivemos. Nesses casos 
quando não há culpa da concessionária, nós prestamos a assistência necessária, mas não 
indenizamos as vítimas. 

 
O SR. -  Pela ordem. Só mais uma... 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pois não, à vontade. 
 
O SR. -  Professor, Dr. Gustavo. Só uma pergunta rápida. Quando há esses 

suicídios o trem para ou o trem vai embora e nem vê? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - O trem para, ele é obrigado a parar e esperar a 

polícia, fazer a comunicação... 
O SR. -  Veja, às vezes o suicídio pode ser lá no último vagão, como é que os 

senhores sabem? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Muitas... 
 
O SR. - Os senhores têm um funcionário? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Muitas vezes, é difícil o suicídio ser no último 

vagão, só quando o trem está parado e vai sair o suicídio acontece. Muitas vezes o
suicídio acontece de forma muito trágica e muito difícil inclusive para o próprio 
maquinista que é a pessoa chegar à frente do trem e deitar na linha e o maquinista 
infelizmente frear aquela composição e não conseguir. 

 
O SR. -  Muito obrigado. Nossa! 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Independente das ações ajuizadas que 

estão em curso, eu gostaria senhor presidente, que eles apresentassem também os valores
de indenizações de 1996 até a data de hoje. 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Está bem. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - É possível? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Sim. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Valores de infrações, multas que a 

concessão, a ANTT órgão fiscalizador já aferiu à concessão, vocês têm este número? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - O número fechado de valor eu não tenho, posso 

encaminhar também, posso lhe assegurar deputado, que este número caiu. As notificações 
existem e não necessariamente elas se transformam em autuações. As notificações geram 
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relação era uma relação de reação, outras vezes uma relação de prevenção. Mas eu tenho
tentado nesses últimos anos visitar mais de 100 municípios pelos quais a gente passa. 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Com  apalavra o deputado 

Orlando Bolçone. 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Deputado Olim. 
 
O SR. DELEGADO OLIM - PP - Eu aguardo. 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Primeiro cumprimentar aos, Dr. Gustavo 

Bambini pela sua exposição e esclarecimentos também do Dr. José Roberto Lourenço, e a 
forma competente que os colegas e o senhor presidente conduz esta CPI e os nosso 
relator, nosso deputado também procuram esclarecer fazendo que seja, vai ser 
extremamente exitosa.  

Completando algumas das já perguntas que foram, eu gostaria de situar algumas, 
uma delas a questão dos contornos que o senhor citou Juiz de Fora. Então, esses 
contornos, quem financia se entra dentro do custo da concessão ou se depois, se é com 
recurso público, se é financiado municipal, se for do seu conhecimento, financiamento 
para o município ou se é financiamento do estado, da união. 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - No caso específico da MRS nós não fizemos

nenhum contorno, esse de Juiz de Fora que se colocou como uma possibilidade se 
mostrou inviável em virtude do custo, mas se tivesse que ser este custo de um bilhão eu 
acredito que nem a concessionária e nem os recursos públicos comportariam. 

Onde há contornos até onde eu sei, houve uma junção de esforços da concessão e 
do governo, poder público municipal e federal, para envidar recursos para eles.  

 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - A malha que os senhores atuam é qual 

extensão mesmo? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Mil e setecentos quilômetros. 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Mil e setecentos quilômetros. O senhor 

estuda i tema no país todo? Existe algum, o senhor conhece algum contorne em obras, o 
projeto? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Que eu me lembre, o contorno de Araraquara já 

está concluído, obras... É, nós estamos, temos a proposta do Ferroanel de São Paulo que é 
um contorno justamente para eliminar este conflito da carga com passageiro dentro da 
região metropolitana. Hoje a carga passa na estação da Luz e sobre para Jundiaí.  

A linha Santos/Jundiaí passa por dentro do centro de São Paulo, então é preciso 
fazer um contorno para carga, nós estamos trabalhando, inclusive pela MRS doamos um 
projeto inicial de quase quatro milhões de reias salvo engano, em 2010 para o governo do 
estado, e foi aproveitado agora para o projeto do ferroanel que é um contorno. 

 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - De conhecimento do senhor é o único 

que está em projeto com efetiva viabilidade? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Sim. Talvez existam outros em municípios que 

eu não sei, existem ideias, mas se existe projeto eu não sei. 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Dentro da malha vossa o senhor 

conhece? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Da nossa seria este caso e o de Santos Dumont, 

desculpa. Eu lembrei agora, a cidade de Santos Dumont é uma cidade pequena logo 
depois de Juiz de Fora, um município em que o contorno pelo tamanho da população e 
como houve até uma diminuição da população na cidade, a gente acredita que um 
contorno funcionaria, mas ele não custa de longe o valor estratosférico e seria possível e a 
gente está trabalhando num projeto. 

E as segregações, né? As segregações que já foram feitas de passageiros e carga 
dentro de São Paulo além do ferroanel. 

 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - O caso da construção de viadutos dentro 

das cidades, das cidades onde a incidência do transporte é grande e acaba obviamente 
criando interseções. Dentro dessas os custos desses viadutos são bancados no objeto da 
concessão ou são bancados... 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Nós bancamos alguns desses, a grande parte dos 

viadutos que nós fizemos em Itaguaí, fizemos viadutos... 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Quais cidades? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Itaguaí nós fizemos, nós fizemos em Conselheiro 

Lafaiete agora mais um... 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Aqui no estado de São Paulo? 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - No estado de São Paulo nós temos, vamos fazer 

na Ilha Barnabé agora, na chegada em Santos, com recursos próprios e alguns outros a 
gente está buscando esta sinergia com governo federal. O caso de Itaquaquecetuba é um 
exemplo. 

 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Em Itaquaquecetuba está sendo 

estudado? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Nós fizemos o projeto básico e o executivo, e 

estamos agora buscando uma solução conjunta com o governo para a construção das 
obras. 

 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - O projeto básico custa 1% da obra 

normalmente. 
 

ou pontes para que se faça essa passagem sem ser passagem de nível, isso de fato provoca 
um transtorno, e daí talvez o anseio da maioria das cidades com a ideia do contorno, mas 
que dificilmente irá acontecer. 

Então, a minha pergunta é qual o plano que, ou se a companhia tem algum plano 
de investimentos que possam fazer melhorar esta situação, além da preocupação com a 
queda dos acidentes que seria a boa conservação dos trilhos, dos dormentes, a questão da 
velocidade, equipamentos para o controle dos trens, né? Quais os investimentos que 
poderiam melhorar esta relação com as cidades por parte das companhias e se há 
discussão disso com as prefeituras municipais em cada local sobre estes investimentos, se 
há ações compartilhadas para que a gente possa melhorar essa relação do impacto que as 
ferrovias causam nas áreas urbanas principalmente. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Com a palavra o deputado 

Ricardo Madalena. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Só complementar aqui as palavras do 

deputado Zaia, que a MRS quando eu superintendente do DNIT por sete anos, tinha 
muito essa preocupação viu deputado Zaia. A gente via que era uma empresa que 
realmente queria estar fazendo e levando a comodidade e a segurança aos municípios. Só 
isso. 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Eu gostaria então de responder deputado. Eu 

acho que quando os recursos são finitos para as demandas que quase tendem a ao infinito 
é preciso usar de muita criatividade e soluções talvez não tanto evidentes. 

O que nós nos preocupamos desde que eu cheguei e assumi a diretoria da MRS foi 
trabalhar na concepção de muitos  EVTAs, estudos de Viabilidade para essas obras de 
transposição da linha, viadutos e como o senhor mesmo sabe, vou usar um exemplo de 
Taubaté. 

O senhor sabe que a linha está confinada na cidade. Muitas vezes o senhor chega 
lá e assume com o prefeito Ortiz o compromisso de fazer o viaduto como já estive com 
ele discutindo o caso de Taubaté específico, eu posso dar com os burros n'água, porque
muitas vezes não cabe uma obra de infraestrutura dessa natureza, uma obra de arte desta 
dentro das regiões. 

Então, uma das coisas que nós fizemos e que o próprio governo assumia que tinha 
dificuldade de fazer porque tinha que licitar e contratar eram os projetos básicos, e depois 
doamos muitos EVTAs continuamos doando e continuamos fazendo, também fazendo os 
projetos executivos dado que a iniciativa privada tem uma rapidez maior para fazer esse 
tipo de obra, esse tipo de projeto. 

Em alguns casos depois de feitos os projetos fazemos as obras com recursos 
próprios e alguns casos buscamos, aproveitando até a presença do deputado Madalena, na 
época superintendente do DNIT de São Paulo, levamos a ele, fomos buscar os recursos 
que muitas vezes a união tinha recurso para fazer obra. 

Existe o PROCEFER  que é um Programa de Segurança Ferroviária feito pelo 
DNIT junto com as concessionárias um tempo atrás, que levantou as obras que 

necessitam ser feitas, dentre elas as obras de Taubaté, e muitas vezes o que havia era uma 
falta de projeto para que essas obras, para levantar o custo destas obras. 

Nós estamos trabalhando, fizemos já vários e continuamos fazendo os projetos e
estamos fazendo algumas destas obras aonde a gente consegue usar o recurso próprio. 
Acredito até que numa discussão do que está ocorrendo agora, é público e notório, de 
uma eventual renovação das concessões federais, os senhores acompanham isso pelos 
noticiários e conhecem pelo meio político, posso assumir com os senhores o 
compromisso olhando para os senhores com tranquilidade que nós estamos priorizando a 
eliminação desses conflitos rodoferroviários.  

Na nossa eventual, se houver a concessão nós estamos priorizando obras de 
eliminação desses conflitos. De novo, não porque isso nos traz vantajosidade econômica 
e ganho operacional, mas porque é muito triste para um país esses índices de acidentes 
alto envolvendo a composição ferroviária. 

A história da ferrovia é uma história que ficou esquecida e às vezes é lamentável 
que ela seja lembrada, não é o caso aqui, nós estamos debatendo isso de uma forma mais 
complexa, apenas como uma operação que mata pessoas. É muito mais do que isso, dá 
para ser cada vez mais segura e dá para fazer. No caso de Taubaté há projetos executivos 
inclusive, para a construção de viadutos e vedação total da cidade para evitar esse conflito 
com a comunidade. 

 
O SR. DAVI ZAIA - PPS - um a última questão, vocês mostraram um gráfico 

que o número de acidentes vem caindo.  Comparado com outras realidades, com outros 
países vocês consideram que estão em que situação, comparado com o quadro geral em 
relação ao número de acidentes que hoje ainda acontece? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Com relação a acidentes causa/ferrovia nós 

somos exemplo. Com relação à causa/comunidade muitas vezes, eu volto a insistir com 
os senhores, o acidente ocorre. Eu trouxe até o link de uma matéria que saiu no "Bom Dia 
Brasil" e outra no "Fantástico" que foi feita lá em Juiz de Fora, mostrando que as pessoas 
muitas vezes não cumprem a sinalização, não respeitam a sinalização.  

Sempre acham que vai dar e passam e a gente chama este acidente de 
causa/comunidade, não quer dizer que nós nos eximamos da responsabilidade, mas nesses 
casos infelizmente o Brasil ainda tem um número significativo e precisa diminuir. 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Eu queria só fazer uma parte 

naquela fala do deputado Davi Zaia. Vocês prestam, a MRS presta assistência ou mantém 
esse diálogo com os municípios somente quando provocadas por questão de acidente ou o 
prefeito procura com passagem de nível, ou como é que é esta relação de vocês com os 
municípios por onde passam esses trilhos que vocês têm as concessões? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Deputado, além de professor e dar aula eu fico

também grande parte do meu tempo visitando prefeitos e conversando com eles não 
apenas as prefeituras onde a gente tem operação chaves, mas onde a gente sabe que pode 
fazer obras de eliminação dessas interferências, seja porque nós já temos um projeto 
avançado, seja porque no futuro faremos uma operação maior. 

Então para prevenir este problema já pensamos em fazer a obra antes mesmo de te 
um conflito com a comunidade ou com a cidade de uma maneira geral. Algumas vezes a 
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caso dos operadores, no trato da malha como um todo e não especificamente da vossa
empresa. Questão do número de horas de trabalho. Então um mínimo... Qual é o 
máximo? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Dez horas. 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Dez horas. 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Sendo que duas dessas horas são extras, 

computadas como hora-extra. 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Correto. Acho que é, então 2026 que 

vence a concessão. Dentro do, para finalizar e dar oportunidade ao deputado Olim. 
 
O SR. DELEGADO OLIM - PP - À vontade. 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Por exemplo, não existe possibilidade, 

nós participamos aqui da CPI dos Pedágios, possibilidade, por exemplo, trabalhar estes 
investimentos e depois ampliar esses, ampliar esses investimentos urgentes e necessários
e depois tipo, ampliar prazo, discutir prazo, vocês trabalham com essa linha também? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Nós estamos em tratativa quer é publica, de 

conhecimento desde que lançado pela presidente da república o novo plano de concessão, 
nós estamos trabalhando com o governo federal e com a Agência esses possíveis 
investimentos. Volto a insistir, na nossa malha a grande maioria está voltada à segurança 
ferroviária. 

 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Muito obrigado. 
 
O SR. DELEGADO OLIM - PP - Senhor presidente, rapidamente. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Agradecer as palavras do 

deputado Orlando Bolçone e passo a palavra ao deputado Delegado Olim. 
 
O SR. DELEGADO OLIM - PP - Primeiramente eu queria agradecer ao 

professor Dr. Gustavo e o Dr. José Roberto que compareceram, da MRS. 
Temos passado aqui em várias cidades, temos, essa CPI começou aqui bem 

presidida pelo deputado Chico Sardelli tendo o relator aqui que já trabalhou na área, 
Ricardo Madalena.  

Eu gostaria de fazer uma pergunta para os senhores, a época em que foram feitos
esses contratos com certeza as empresas tiveram grandes vantagens e eu não discuto 
porque eu sou a favor do capitalismo, eu sou da terceirização. 

O senhor tem hoje pelo que eu tenho visto, eu tenho ido, quer dizer, eu não fui na 
malha dos senhores, eu fui numa outra malha aí da ALL, não é? Malha da ALL? Rumo 
ALL? Que, aliás, eu nunca vi tão desleixo, uma malha tão largada e com tanto lucro, mas 
eu, pelo que eu entendo, que eu vi lá eles vão fazer manutenção. Parece que a dos 
senhores é bem melhor. 

Mas o senhor com um faturamento de quase 300 milhões por mês, pelo que eu fiz 
um cálculo de três bilhões por ano, o investimento de trilho demora um pouco, eu acho 
que vocês não devem fazer muito porque eu acho que o trilho dura anos, principalmente 
trilhos que eu vi lá que são da Inglaterra, eu vi umas histórias que eu aprendi aqui, eu sou 
da segurança, mas estou aprendendo bem de trem. Eu gosto de prestar atenção. 

As máquinas de 15 anos são para mim velhas, então o senhor, muitas destas que o 
senhor compra são comparadas até pelo dinheiro do próprio BNDES, pelo que eu vi, 
investimento do estado, o estado continua colocando dinheiro nas empresas dos senhores. 

Com tanto dinheiro os senhores não acham que os senhores podiam investir mais 
em algumas cidades que os senhores passam? Os senhores atrapalham tanto essas 
cidades, ou até levam algumas cidades, eu dizer até que vocês levam desenvolvimento, 
mas algumas atrapalham. Chegar, conversar com os prefeitos e dividir um pouco este 
lucro que eu sinto que eu estou vendo aqui pelos meus cálculos que não são lucros 
pequenos, que pode dar creches, escolas, além da segurança que eu acho que é primordial 
vocês fazerem, porque é o risco que as pessoas têm. 

Mas, querer ajudar estas cidades podendo dar um pouco do tanto que os senhores 
ganham, desses valores que os senhores ganham tanto alguns são até dados pelo próprio 
estado, os senhores repassam e cada vez o lucro é maior. Não diria que os senhores 
fiquem com todo o dinheiro, eu acho que vocês têm que ganhar, investiram. O senhor tem 
aí 30 anos, os senhores vão retornar com dinheiro, eu não sei quanto os senhores 
colocaram na época. Mas pelo que eu vejo isso tudo é muito dinheiro do estado, muito 
dinheiro do governo federal. 

Os senhores não poderiam investir mais nessas cidades até menores ou então 
ajudar um pouco de cada e com certeza a população teria uma vantagem de ter essa MRS 
passando e dando alguma coisa para essas cidades, porque eu vejo que não têm que dar 
nada em volta as cidades, os senhores não pagam por passar na cidade.  

Os senhores não têm que nem, as estradas passam tem pedágio, trem não tem 
pedágio, passa direto. Então, cada trem desse passa com milhões e o maquinista, um 
vagão velho, sem banheiro, e nada retorna para essas cidades. Será que não era caso de se 
pensar em querer investir um pouco, ajudar essas cidades? Com certeza 90% desses 
problemas que os senhores têm, as pessoas parariam de reclamar. 

Era só isso, sou a favor do capitalismo, mas eu acho que também tem que dividir 
um pouco, na atual conjuntura não dá só para se ganhar e se ganhar. Ainda usar do 
governo e não dividir nada. Só isso e agradeço a presença.  

Professor o senhor foi muito, fala muito bem e eu aqui estava s´[o ouvindo as 
perguntas dos nossos colegas e eu queria saber o que o senhor acha dessa minha, que eu 
coloquei aqui, se eu estou dizendo a mais o que eu acho que ganha-se tanto dinheiro. mas, 
pelo cálculo que eu fiz e pelo que eu tenho visitado, os investimentos não têm sido feitos 
como são falados pelos contratos que querem que os senhores cumpram. Então é um 
contrato leonino, só a favor dos senhores. 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Deputado, eu concordo com o senhor, eu acho 

que existe sim esta necessidade de atender a essas demandas das comunidades, eu vou dar 
algum exemplo, nós estamos construindo alguns, um Centro de Referência de Assistência 
Social em Cruzeiro, temos uma creche em Cachoeira Paulista que nós estamos 
reformando. Ao longo da malha em Itaquá também tem uma casa de saúde que nós 

O SR. GUSTAVO BAMBINI - Em média de um a 2% e o projeto executivo 
quase 10%. 

 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Quase 10%, né? Um mais 10. O prazo 

da concessão vossa vai até que ano? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Vai até 2026. Muitas vezes deputado, só gostaria 

de reiterar um ponto, que se você não faz a obra direta, muitas vezes a gente faz, elimina 
todos os conflitos para que ela ocorra. Então muitas vezes a gente arca com os custos de 
desapropriação, arca com o custo de remoção das famílias para que o governo possa fazer 
a obra se não houver recurso próprio na obra.  

Então, há outros custos, principalmente em regiões adensadas e muito populosas
que precisam de desapropriações, precisam de remoções das famílias. Em Taubaté, por 
exemplo, nós pagamos o auxílio aluguel para algumas pessoas que moravam em uma 
região bastante conflitosa por quase três anos, não é José Roberto? 

E pagamos com... 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - São obras na realidade de retirada ... 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Muitas vezes para fazer as obras de um viaduto 

ou de uma passagem inferior. 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Esse PROSEFER tem um investimento 

no estado de São Paulo? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Tem muito investimento. Tem no Vale do

Paraíba, inclusive na região da Baixada Santista. Na nossa malha, tá deputado? 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Mas a pergunta é essa. Você falou 2015, 

11 acidentes? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Em 2015 11 acidentes. 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Acidentes fatais? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Não, fatais nós tivemos, salvo engano, dois não 

foi? Quatro ou cinco fatais incluindo os suicídios. 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Correto. Ainda, eu vou me permitir uma 

parece quase um consenso, não sei se os colegas discordarem porque, fiquem à vontade. 
O custo, eu não do custo do maquinista na totalidade da operação. Vocês operam, uma 
composição leva quantas mil toneladas? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - No caso dos vagões de minério algumas milhões, 

mil toneladas. 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - (Ininteligível). 

O SR. GUSTAVO BAMBINI - O tamanho... 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Dez, 12 milhões. Esse custo, por 

exemplo, de ter, para aumentar a segurança porque a CPI tem o objetivo de diagnosticar, 
procurar prevenir que é muito importante, e tentar também corrigir eventuais falhas e 
também for o caso, de encaminhar à justiça para punir caso até, esse exemplo do 
Ministério Público Federal. 

Mas, no custo total, uma segunda pessoa, por exemplo, o deputado Camarinha a 
questão das aeronaves. Uma segunda pessoa custaria tanto, impactaria tanto no custo uma 
segunda pessoa na composição? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Deputado, a questão é menos, acho que a 

questão não é tanto o custo, mas gerar uma operação mais segura o possível. Nós estamos 
investindo muito em sinalização. Eu mostrei o número aí... 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Mas, esse risco, porque, nessa semana 
que estamos vivendo, o final da semana que passou ocorreu de uma aeronave não sei se
da Air Canada em que o piloto teve um enfarto, um aneurisma, teve um mal estar e o 
copiloto acabou dando, parece que... 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - É que no nosso caso deputado, com o sistema de

CBTC esse que nós fizemos referência a quase 400 milhões já investidos, a operação 
inclusive, a parada da máquina seria feita pelo CCO, na verdade automático e 
comunicado ao CCO sema necessidade do homem, da pessoa... 

Claro, sempre vai ter que haver um maquinista dentro da máquina, quase... O Zé 
está lembrando aqui que caminharia para algo parecido com o Metrô, nós estamos 
tentando instalar no sistema de carga para evitar aquilo que existe e é inevitável que é a 
falha humana. 

 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Qual é o limite máximo permitido de, 

por exemplo, a pessoa trabalha são oito horas... 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Se extrapolar as oito horas, duas. 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Interrupção, como é isso? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Oito horas de trabalho, se extrapolar pode fazer 

duas  
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - São duas horas contínuas? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Depende, algumas operações mais curtas a gente 

faz, como São Paulo, quatro horas e aí tem troca por questões de, para entrar tem 
intervalos das máquinas para não ficar esperando. São oito horas mais duas de extra. 

 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Os sindicatos fizeram uma observação 

aqui do risco de exaustão física, e até aí eles vão mais longe, a exaustão psicológica do 
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O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Seria importante a gente, eu 
aguardo essas informações também. A jornada de trabalho do maquinista foi dito aqui, é 
de 10 horas não é? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Oito horas com duas horas-extras se necessário, 

no máximo. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – O salário da empresa foi nos 

dito aqui dois mil reais aproximadamente, é isso? Mais os benefícios. Como é que é a 
relação de visitas de exames médicos periódicos desses profissionais que trabalham 
dentro das composições, o senhor tem conhecimento? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Dentro da nossa área de recursos humanos nós 

temos um trabalho de inspeção médica periódica e de novo, ela vale tanto para nós da 
direção quanto para, mas eles têm ainda uma mais assídua em virtude de 
acompanhamento psicológico, inclusive para evitar... 

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Mas isso é da ANTT ou é 
um trabalho da empresa? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Nós temos um trabalho, eu diria, seguimos a 

norma, mas fazemos um trabalho nosso interno para evitar esses problemas de saúde dos 
nossos funcionários. 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Dos seis mil funcionários 

que o senhor disse que a MRS possui, quantos deles são maquinistas? Pode ser na 
totalidade dos estados, não tem... Mil e duzentos só no estado de São Paulo é isso? 
Aproximadamente. 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Não sei quanto a todos os funcionários, inclusive 

administrativo, eu acho que dá uns três mil no total. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Metade.  
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Porque a gente não te só maquinista, tem o 

sinalizador, o operador de pátio, enfim, é um conjunto, operador de estação. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Procuradoria do Trabalho 

fiscaliza regularmente vossa empresa? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Somos fiscalizados pela Procuradoria do 

Trabalho. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Já em alguma oportunidade 

foram autuados? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Autuados? Que eu em lembre agora deputado, já 

tivemos notificações e chegamos a bons termos antes de virarem ações, mas não me 
lembro agora de nenhuma autuação. 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV –Eu gostaria da possibilidade 

do senhor nos enviar esta questão das autuações, embora será uma das perguntas também 
à ANTT que até hoje não está claro para mim a participação deles nesta CPI. 

Uma coisa que tem me chamado a atenção e eu gostaria de voltar nisso, reiteradas 
vezes aqui eu já ouvi, essa questão do maquinista hoje que a essência e eu ouvi até um 
termo novo aqui na minha passagem por este parlamento. O Alerta Homem Morto, é 
isso? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Alerta Homem Morto. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV –Que ele  tem que, ver se ele 

está vivo e tem que confirmar que nem a caixa econômica Federal. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Não dá para mudar para Alerta do 

Homem Vivo?  
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – (Risos.) Seria uma, porque 

na aposentadoria, pelo menos como é o meu caso, eu tenho que ir lá e mostrar que eu 
estou vivo, firme e forte.  

Quer dizer, um tanto quanto estranho o cidadão que trabalha, esta será com 
certeza uma das considerações que a CPI fará, que é um absurdo esta questão de ele 
poder, ele estar sozinho dentro de uma composição. Isso, inconcebível hoje porque, tudo 
bem, vamos imaginar, fizemos um teste na cidade de Americana feito pelo Delegado 
Olim e pelo deputado Ricardo Madalena, nós perguntamos para o homem que estava, um 
cidadão que estava na cancela. 

Trabalhador, aliás, cedido pela prefeitura, como é que você se comunica, foi 
aonde aconteceu o acidente em Americana. Como é que você se comunica com a 
composição que vai passar por Americana? Ele falou "pelo rádio". O Delegado Olim 
disse a ele, "você poderia chamar a composição agora?" 

Ele falou "posso". Chamou e não tivemos a resposta, umas três oportunidades.
Muito bem, na terceira ele disse "olha, o sistema é ainda analógico, tudo, mas tudo bem". 
E, como é que você faz para saber se o trem vem, se não tem a comunicação? Aí um 
membro do sindicato encostou e disse "não, mas eu tenho o telefone celular do 
maquinista".Eu falei "podemos telefonar para ele agora?" Telefonamos em três 
oportunidades, fora de área.  

Então eu imagino, quer dizer, efetivamente pode ser uma bomba relógio 
caminhando pelo estado de São Paulo porque um mal súbito que possa acontecer, ele sem 
comunicação, sem, aí eles alegaram, primeiro sistema analógico, segundo o sistema de 
cobertura das empresas de telecomunicações que não funcionavam naquele exato 
momento. Ou talvez pelo pavor que pudesse ter um, deputado Delegado Olim presente 
ali, eles pararam a composição e falaram "não vamos passar" e pararam na cidade de 
Limeira. 

estamos fazendo em convênio com o prefeito. Volto a insistir, da mesma forma que eu 
tenho... 

 
O SR. DELEGADO OLIM - PP - O senhor não colocou no gráfico, deveria 

colocar para as pessoas saberem que os senhores investem nas cidades e não só passam 
nas cidades. 

Aqui o senhor não falou nada disso. Era bom colocar porque os deputados têm 
que saber que não é só o trem que passa, o trem também leva além de progresso, ajuda as 
cidades. por isso que eu fiz essa pergunta. 

O SR. GUSTAVO BAMBINI - Pois é, e espero numa possível discussão da 
renovação levar mais ajuda do que a gente está discutindo hoje com o governo. O que há
e uma coisa, só fazendo justiça ao nosso lucro. Quando a concessão foi feita em 1996 nós 
pagamos 900 milhões de dólares, na época, pela concessão de outorga imediata para o 
governo. só para o senhor ter uma ideia, foi uma medida por três... 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, senhor presidente. Não foi a 

vista, não. Vocês tiveram 116 meses para pagar, 55 a vista e o restante em 116 
pagamentos. 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Nós continuamos pagando 70 milhões/ano de 

concessão para o governo. Quer dizer, isso, se formo pensar em questão de... 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Se eu estou errado você me corrija. 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - O senhor está certo. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ah, ok, você está sob júri. 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Eu sei.  Estou respondendo, tentando responder 

dessa forma ao senhor, lembrando que 270 milhões/ano estão dentro dessas parcelas que 
são pagas anualmente para o governo. Não justifica, não quer dizer que não tenha que 
haver novos investimentos com a comunidade, e nós vamos continuar fazendo, espero,
poderia até, se os senhores quiserem posso mandar as ações que nós estamos fazendo, 
mas certamente que este é um compromisso da empresa para com a sociedade. 

 
O SR. DELEGADO OLIM - PP - Estou satisfeito, presidente. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Senhor presidente, uma questão de 

ordem. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Agradeço as palavras do 

deputado Olim e passo a palavra para uma questão de ordem ao deputado Abelardo 
Camarinha. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Senhor presidente, eu pergunto a V. 

Exa. se é pertinente um requerimento verbal desse deputado. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Que requerimento que V. 

Exa. teria? 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Eu solicitaria ao relator deputado

Madalena que fizesse o convite aos três presidentes de sindicatos de São Paulo, Minas e 
Rio de Janeiro para comparecerem a esta CPI. 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Nesse caso precisa ser via 

convite e tem que ser escrito. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Tem que ser escrito? 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Tem que ser aprovado, tem 

que ser. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Então eu solicito ao procurador que 

está presente aqui. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Dr. Benetton. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Que me faça este convite aos 

presidentes e marque a data para a gente ouvir o contraponto dos funcionários sobre a 
MRS.São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, os três principais estados do sudeste e hoje caiu 
da sétima economia do mundo para a nona. 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Agradeço as palavras do 

deputado Abelardo Camarinha, teria algumas considerações a fazer Gustavo. Pode até ser 
que eu seja repetitivo, mas é dever de ofício ter que fazer até para as considerações dos 
meus arquivos. 

Primeiro eu queria dizer o seguinte, Doutor, o deputado Ricardo Madalena pediu 
aqui alguns documentos, é isso? é importante que vocês possam enviar o mais rápido 
possível porque nós já estamos trabalhando no relatório final. 

Eu queria mais uma vez voltar num tema importante para que a gente possa saber 
dos 100% da concessão dentro do estado de São Paulo, a MRS detém quantos por cento? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - A malha da MRS em São Paulo é menor do que 

o da ALL, da malha, temos 500 km, mas do total da malha dentro do estado de São Paulo 
você lembra o número da malha toda? A ALL certamente é a maior detentora da malha 
no estado de São Paulo. agora... 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Mas em percentual? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Em percentual eu não saberia dizer deputado, 

porque eu não sei quanto a ALL ou a própria FCA tem de malha dentro do estado, dado 
que elas operam em outros estados também. Eu posso informar, mas certamente é bem, a 
nossa malha aqui da malha toda da MRS é menos de um terço dentro do estado de São 
Paulo. 
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houvesse dois maquinistas e os dois celulares estivessem fora de área talvez o fato de um 
ter um mal súbito e o outro não segurasse a composição.  

Mas é muito mais seguro que o sistema converse com o CCO e que haja 
automação desse sistema. Isso é fundamental que ocorra. Se nós estamos pensando em 
segurança ferroviária é preciso investir e investir muito na questão da sinalização. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Senhor presidente... 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Pois não. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - V. Exa. permite uma breve, V. Exa. 

tem... 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – uma breve, uns sete 

minutos. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Sete, não, um minuto. Doutor, só 

para conhecimento nosso, o diretor presidente e a sede, o nome e onde é baseada a sede 
da MRS? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - A MRS a sede a gente tem uma sede no Rio de 

Janeiro que é uma sede administrativa, mas a sede operacional é em Juiz de Fora. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - E o presidente quem é? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Guilherme Melo. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Guilherme, ele é o presidente de 

todo o complexo? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Da MRS. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - ou digo só MRS? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - A MRS é uma composição, é uma empresa de 

alguns sócios e que tem um corpo diretivo com seis diretores dentre os quais o diretor 
presidente... 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - mas é só MRS ou uma holding? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Não, é só a MRS. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Já indo para o finalmente 

dessa nossa CPI de hoje, uma coisa me chamou a atenção Delegado Olim, a hora que o 
Gustavo nos prestava informações. Que dizer, e agora teve uma contradição, quer dizer, a 

nível de mundo pelo que eu entendi o número de acidentes no Brasil está aquém dos 
países que eu citei aqui, é isso? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Os acidentes causa/ferrovia nós estamos como 

mostrei aos senhores numa posição bastante vantajosa de comparação, os acidentes que 
nós chamamos causa/comunidade, é que muitas vezes é com provado que não há uma 
culpa da operação, mas por, em virtude de desrespeito à sinalização, avanço de sinal ou 
algo do tipo, esse infelizmente nós temos de continuar trabalhando para continuar 
diminuindo. Estamos diminuindo, mas precisamos continuar diminuindo e não somos 
benchmark no mundo. 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Bem, eu agradeço a 

participação do Sr. Gustavo e do Sr. José Roberto Lourenço. Eu gostaria de ter a 
possibilidade que vocês, essa explanação feita aqui hoje, que vocês pudessem nos deixar 
a cópia, pode ser em pen drive, mas seria muito importante. 

E mais uma vez eu reitero aqui a importância daquilo, dos compromissos 
assumidos aqui que Vs. Exas. possam nos mandar o mais rápido possível porque isso faz 
parte da questão documental. Não queremos convocá-los novamente, convidá-los ou 
convocá-los novamente. 

Aqueles que são da ANTT terá que acontece porque está muito divergente das 
questões que nós temos visto e temos debatido por esses dias. A data da entrega desses 
documentos Dr. Gustavo... 

O SR. GUSTAVO BAMBINI - Eu não sei se os senhores estipularem prazo, eu 
pediria talvez uma semana para que a gente possa... 

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Uma semana eu, dá para 
aceitar e tolerar, para poder fazer o trabalho. Agradeço mais uma vez a participação de 
Vs. Exas. no nosso trabalho aqui. Quero reiterar e dizer que tudo aquilo que o senhor, 
como um bom advogado e um bom comunicador sabe disso, que as informações 
prestadas aqui elas têm teor e validade jurídica perante a lei e então, eu espero que tenha 
sido da melhor forma possível nós iremos produzir um relatório final apontando aí todas 
essas dificuldades e divergências que nós vimos. 

A minha parte, eu indago aos outros deputados se alguém mais? Eu pediria aos 
deputados que não deixassem porque temos que abrir, vamos dar cinco minutos só para 
despedir e aí abriríamos já a sessão para fazermos na sequência. Agradeço Dr. Gustavo 
Bambini e Dr. José Roberto Lourenço. Nada mais havendo a tratar está encerrada a 
presente reunião. 

 
 

. 
 
Nona Reunião – 07.10.2015  

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Havendo número regimental 
declaro aberta a nona reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a 
finalidade de investigar os acidentes ocorridos no transporte ferroviário de carga do 
estado de São Paulo. Solicito ao secretário a leitura da ata da reunião anterior. 

 

Mas eu acho fora o trocadilho aqui, aqui eu acho que isso já é uma coisa líquida e 
certa, inconcebível que nós possamos admitir que no estado de São Paulo o cidadão 
trabalhador desse modal ferroviário, o maquinista, e ainda o de vocês o salário um 
pouquinho melhor que ainda é muito baixo, não é? Se nós compararmos aí a outros 
prestadores de serviços, a outros trabalhadores, mas a outra concessão é pior ainda o 
salário. 

E às vezes dentro de uma situação de quase trabalho escravo, pois ele trabalha 
dentro de uma com posição, nós ouvimos diretamente de quem foi maquinista e hoje está 
aposentado, de fazer as suas necessidades dentro da composição, tem que pegar o jornal, 
o papel e jogar para fora, urinar dentro de uma garrafa pet. Quer dizer, nós estamos num 
momento de vida do Brasil que talvez em algum momento isso aí nunca justificaria, mas 
hoje pelo menos nem pensar em uma questão dessa. Quantos vagões em média possui 
uma extensão da composição? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Oitenta, mas aqui dentro de São Paulo, quando a 

gente circula, por exemplo, com trem de passageiro o trem é menor, no máximo 800 
metros. Então, tem uns trens bem menores em torno de 40 vagões. No Vale do Paraíba a 
gente chega até ter 80 vagões. 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Na cidade de São José do 

Rio Preto foi a MRS, FCA ou ALL, o acidente? 
 
O SR. -  ALL. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Então eu gostaria de fazer 

um comentário que também sirva... 
 
O SR. - É Rumo ALL. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Rumo ALL. Ali naquela 

situação foi numa curva, quer dizer, se naquele momento o maquinista ou minutos antes, 
ele tivesse tido um mal súbito e não tivesse como comprovar que estivesse vivo, o 
acidente vai acontecer fatalmente de qualquer maneira, nós poderemos ter um acidente 
com aquelas gravidades que lá teve. Que adentrou a casa das pessoas que moram 
circunvizinhas. 

E ali me chamou a atenção que nessa situação de um maquinista, um mal súbito e 
ele sozinho, ali podia ter o que for que levaria tudo embora da mesma forma com que 
aconteceu. 

Vejo também que fora a questão do suicídio que vocês colocaram aqui, eu acho 
que às vezes a situação favorece até a esta situação porque nós estamos falando de vidas, 
né? Eu vejo, por exemplo, tive a oportunidade de ver na Alemanha, Itália, Inglaterra as 
defensas laterais por onde passam essas composições. 

Quer dizer, em todas as cidades, principalmente em área de risco, tem essas 
defensas laterais aonde nem animais, nem pessoas, nem crianças como nós vimos na 
cidade de Iperó uma criança brincando perto do trilho por onde passou uma composição 
dessa e lhe custou a vida. Então, eu imagino que são coisas básicas que nos contratos aí 

que estão sendo trabalhados pelo relator desta Comissão, com certeza V. Exa. deve estar 
levantando e relatando, porque. 

Nós ainda não estamos falando da gravidade máxima, nós estamos falando dos
elementos básicos de uma segurança necessária para que as ferrovias no Brasil ou no 
estado de São Paulo possam ter uma segurança. 

No caso não existem zeladores em cancelas. Vocês fazem parcerias com 
prefeituras com o caso do zelador? 

 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - O senhor quer que eu responda essa, ou... 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Já estou encerrando. 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Fazemos em alguns casos, mas a maioria dos 

casos nós operamos com os nossos operadores. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Operação terceirizados do 

município ou são terceirizados de cidades circunvizinhas, ou são da empresa? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Nos casos de quando há o convênio é 

funcionário da prefeitura. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Funcionário da prefeitura. 

Vocês são fiscalizados regularmente pela ANTT? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Sim. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – E aí algum relatório que a 

ANTT foi mais rígida, mais dura? Não? 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Aonde a gente percebeu que poderia enfim, que 

alguns relatórios são mais rígidos, outros menos, mas a gente para mitigar esses conflitos, 
nós criamos esse plano nosso que nós chamamos de plano de ação de Área de Risco. 

O senhor tem razão ao dizer isso, se você for acompanhar isso fora do Brasil vai 
ver realmente, eu até deixo aqui o convite para que os senhores se quiserem conhecer 
uma das áreas onde nós fizemos o plano de ação, nós fizemos o parapeito, nós fizemos o 
direcionador de fluxo para que as pessoas agora, isso em toda... 

Enfim, isso segue toda a malha, não apenas as áreas de risco, mas para que a 
pessoa tenha conhecimento do trem. Eu só queria colocar um ponto deputado, não sei se 
posso, se V. Exa. me permite... 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Nós temos uns 10 minutos 

para concluir para podermos abrir a outra sessão, e tenho mais algumas, rapidinho. 
 
O SR. GUSTAVO BAMBINI - Não, é só com relação a essa do exemplo que o 

senhor deu da comunicação de rádio. é isso o que nós precisamos extinguir no sistema, é 
isso o que nós estamos investindo no CBTC para extinguir, porque sinceramente se 
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Desculpa a brincadeira, desculpa o atraso. Eu tinha um compromisso, eu estou fazendo 
mais exame do que o ENEN atualmente. (Risos.) Mas estou presente. 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Obrigado pela presença. 
 
O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Um abraço a todos. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Sempre nos honra. Eu

gostaria de indagar quem fará uso da palavra primeiro. 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Eu, Fabricio. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Fabricio Rezende de 

Oliveira, o senhor tem o tempo de 15 minutos aproximadamente, se precisar de mais... 
 
O SR. - Tem o microfone do lado aí, acho que está duro dele falar, precisa 

encostar mais aí. Tranquilo? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Primeiramente boa tarde 

senhor presidente, boa tarde senhores deputados, todos os presentes. 
Nós gostaríamos de agradecer aqui em nome da VLI a oportunidade do convite e 

adiantar que eu e o Marcelo fomos nomeados pela diretoria da empresa para estarmos 
aqui em função das posições que ocupamos dentro da empresa.  

Eu sou gerente geral responsável pelas operações ferroviárias em São Paulo, o 
Marcelo gerente geral responsável pelas diretrizes de segurança operacional da empresa. 
Então, com a apresentação que temos a fazer e os esclarecimentos que acreditamos que 
consigamos esclarecer tudo, se por ventura ficar qualquer dúvida nossa diretoria se coloca 
à disposição a qualquer momento de complementar qualquer argumento. 

Então, seguindo a apresentação, a VLI é uma empresa recente, relativamente 
nova, nossa estrutura acionária composta pela Vale, empresa nacional, pela Mitsui que é 
uma empresa japonesa, pelo FI-FGTS, outra empresa nacional e a Brookfield, empresa 
canadense. Ela foi capitalizada e a nova governança começou a valer a partir do ano 
passado. 

Então, é essa a nossa estrutura acionária, já no próximo slide a proposta da VLI, 
nós somos uma holding de ativos de logísticas de carga geral, dentre eles a Ferrovia 
Centro Atlântica que é a atual convocada aqui da Comissão Parlamentar de Inquérito. 

A VLI deve ter alguns ativos estratégicos de carga geral, a Ferrovia centro 
Atlântica, a FCA que é uma concessão ferroviária que tem a sua concessão até 2026, uma 
ferrovia de características de bitola métrica, são mais de oito mil quilômetros de extensão 
passando por 316 cidades, sete estados, situada em uma região estrategicamente 
localizada, né? E abrangendo boa parte do brasil. 

A Ferrovia Norte-Sul, ferrovia de característica de bitola larga, situada no norte do 
país, também atravessa dois estados e tem extensão de aproximadamente 780 
quilômetros. O TIPLAM que é o nosso porto do estado de São Paulo é situado na cidade 
de Santos, Cubatão. É um terminal privativo, tem um calado que é um item técnico de 
navegação de 12 metros, um berço capacidade para dois milhões de toneladas/ano e é 
situado ali fora do porto organizado, é uma estrutura privativa da VLI. 

Outro porto é o Porto Itaqui, situado na cidade de São Luiz, e complementando os 
ativos nossos os terminais que no caso do estado de São Paulo tem o Terminal de Guará 
recentemente inaugurado, focado nas operações de transbordo de açúcar e carregamento 
de açúcar nos trens. 

A proposta da VLI é a integração desses ativos de logísticas de carga geral, 
integração da ferrovia, dos terminais de carregamento e dos portos. A gente se organiza 
em corredores integrados e ali no mapa nacional a gente caracteriza ali a operação nossa 
em três principais corredores. São cinco corredores, a divisão, porém majoritariamente o 
transporte acontece em três desses corredores.  

O primeiro deles é o corredor centro norte que conecta a região agrícola do norte 
do país escoando este produto através da estrada de Ferro Carajás que é propriedade da 
Vale escoando pelos portos de São Luiz, da região norte do país. 

O corredor centro/leste que está situado em uma região cerca de 65% da produção 
nacional de siderurgia, então conecta a parte ali de Belo Horizonte com a Estrada de 
Ferro Vitória/Minas e os portos de Vitória no Espírito Santo e no nosso caso, né? Que é a 
região de São Paulo que é o corredor centro/sudeste, as nossas operações começam como 
se fosse um "y", né? Nas duas cidades de Goiânia/Brasília e terminado no Porto do 
TIPLAM em Santos. 

Mais a frente a gente vai detalhar um pouco melhor essas operações. Nosso, a 
gente acessa o Porto de Santos através da ALL, o nosso corredor está sendo estruturado 
para praticamente dobrar as nossas operações aí no transporte de grãos, açúcar e 
fertilizantes.  

O plano da VLI é um plano de investimento de nove bilhões de reais num 
horizonte de tempo de 2013 a 2017, né? Com foco em melhoria da segurança e 
confiabilidade para gerar mais capacidade na nossa logística, melhor eficiência energética 
e interação dos nossos ativos. 

Agora, a partir de agora toda a nossa apresentação é customizada para o que 
acontece de operações no estado de São Paulo. A nossa malha ferroviária da FCA em São 
Paulo está ali descrito no mapa, a gente começa, as operações no município de Igarapava 
e termina em Campinas que é o trecho sinalizado de azul, o trecho sinalizado em 
vermelho é o trecho que a gente circula em direito de passagem no trecho da Rumo ALL, 
né? 

Então, no estado de São Paulo resumidamente a gente tem aproximadamente 500 
km de malha ferroviária passando por 28 municípios. Essa é onde a gente é situada, os 
municípios de bastante representatividade como o caso de Ribeirão Preto, Itaguaí, 
Campinas e dentre, Mogi Mirim, Mogi Guaçu dentre outros. 

Podemos ir. A caracterização do movimento de cargas em São Paulo 
prioritariamente são os grãos, responsáveis por 30% do nosso volume, a outra parte é o 
açúcar com 24%, fertilizantes 23%. O restante é combustível principalmente oriundo da 
Refinaria Replan em Paulínia e outros que são cimentos com destino a Ribeirão Preto, 
bauxita com carregamento em Alumínio, carregamento em Poços de Caldas, desculpe, 
descarga em Alumínio entre outros produtos que, no total geram aproximadamente 10 
milhões de toneladas nesse ano, irão gerar 10 milhões de toneladas este ano. 

Nosso compromisso com São Paulo foi assumido ainda em 22 de julho de 2011 
junto ao Investe São Paulo, foi uma, em parceria com a Vale, a VLI assumiu o 
compromisso de um investimento de 3,5 bilhões de reais em logística integrada no 
estado. 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Questão de ordem, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Pela ordem o deputado 

Orlando Bolçone. 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Nos termos regimentais pedir que seja

considerada lida e aprovada a ata anterior. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – É regimental o pedido de V. 

Exa., os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. A ata foi 
aprovada. 

Gostaria de registrar a presença do nobre parlamentar deputado Ricardo 
Madalena, relator desta comissão, citar a presença do vice-presidente desta comissão 
deputado Davi Zaia, membro desta comissão deputado orlando Bolçone, o membro desta 
comissão deputado Delegado Olim, junto com o inseparável senador Candinho presente 
aqui ao nosso trabalho desta CPI, e ao Aguiar também, prazer revê-lo. 

Gostaria, essa reunião foi convidada com a finalidade de ouvirmos os diretores da 
MRS que já foram ouvidos e agora os diretores da FCA. Eu gostaria de convidar o Sr. 
Marcelo Augusto Ferreira, gerente geral de gestão integrada e segurança, e o Sr. Fabricio 
Rezende de Oliveira, gerente geral de operações, ambos da empresa FCA, Ferrovia 
Centro Atlântica, com o objetivo de discutir os acidentes ocorridos no transporte 
ferroviário de cargas na malha ferroviária sob sua responsabilidade. Prazer seja bem 
vindo. Prazer seja bem vindo. 

 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Questão de ordem, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Pela ordem o deputado 

Orlando Bolçone. 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Antes do início da oitiva eu vou, com a 

permissão de V. Exa., com a orientação da nossa última reunião eu quero passar às mãos 
do relator a ação que o Ministério Público Federal  entrou, de Jales através dos seus
procuradores Carlos Alberto dos Rios Junior e José Rubens Plates cidade de Jales, 
entraram com ação contra VALEC e contra o IBAMA. 

A ação é no sentido das obras que estão sendo realizadas naquela região, na região 
noroeste do estado de São Paulo. Ação que, no sentido da questão que leva em conta 
principalmente a questão ambiental das obras que estão sendo realizadas e que vão 
inclusive impactar, possivelmente dobrar o movimento da ALL naquela região. Queria 
passar ás suas mãos. 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Eu agradeço, feito o registro 

e já encaminhado com o nobre relator deputado Ricardo Madalena. 
SR. Marcelo e Sr. Fabricio, os senhores foram convidados a essa reunião para 

esclarecimentos dessa CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar acidentes 
ferroviários ocorridos no estado de São Paulo. 

Os senhores terão aí a possibilidade de 15, 20 minutos para poder fazer as 
primeiras explanações e na sequência a palavra aberta aos deputados para que possam 
dirimir suas dúvidas. 

Eu vou ler primeiro o documento, né? Sr. Marcelo Augusto Ferreira, o senhor foi 
convidado a comparecer a esta Comissão Parlamentar de Inquérito e como testemunha 
com fundamento nos artigos 203 e 218 do Código do Processo Penal combinados com o 
parágrafo segundo do artigo 13 da Constituição do Estado e com o artigo três da Lei 
Estadual 11.124 de 10 de abril de 2002. 

Cumpre-nos adverti-lo que deve dizer a verdade sobpena de incorrer no crime 
previsto no artigo quatro, inciso dois da Lei Federal 1579 de 18 de março de 1952. O seu 
termo de compromisso para fazer a leitura. 

 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Sob a minha palavra de honra 

prometo dizer a verdade do que souber e me for perguntado relacionado com a 
investigação a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Sr. Fabrício Rezende de 

Oliveira, o senhor foi convidado a comparecer a esta Comissão Parlamentar de Inquérito
e como testemunha com fundamento nos artigos 203 e 218 do Código do Processo Penal 
combinados com o parágrafo segundo do artigo 13 da Constituição do Estado e com o 
artigo três da Lei Estadual 11.124 de 10 de abril de 2002. 

Cumpre-nos adverti-lo que deve dizer a verdade sobpena de incorrer no crime 
previsto no artigo quatro, inciso dois da Lei Federal 1579 de 18 de março de 1952. Eu 
peço agora Sr. Fabricio, que possa fazer a leitura. 

 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Sob a minha palavra de honra 

prometo dizer a verdade do que souber e me for perguntado relacionado com a 
investigação a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Agradeço ao Sr. Fabrício e 

ao Sr. Marcelo. Antes, porém gostaria de citar a presença do deputado Barros Munhoz, 
presidente duas vezes desta Casa, secretário de estado, deputado federal, ministro do 
nosso país. 

 
O SR. -  Foi tudo, heim! 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Devo ter esquecido alguma 

coisa. 
 
O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Não, certa feita... 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Prefeito, ah é! O mais 

importante prefeito de Itapira. 
 
O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Certa feita alguém me anunciou desta 

forma, ex-prefeito de não sei o que, ex-prefeito não sei o que, ex-deputado, ex, ex não sei 
o que. Aí ex-sub... Para aí, sub não! Aí... (risos.) Aí resolvi ser deputado de novo.
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locomotivas transpondo uma PN com carro comprado em sucatas, nós fazemos esse
simulado nas cidades. 

Uns exemplos agora recentes foi Ribeirão Preto e Aguaí e além de fazer todo um 
trabalho de conscientização com as cidades no momento de simulado, parte da população 
participa, interage com o momento do simulado, mas também fazemos com que todo o 
nosso sistema de Centro de Controle de Emergência, nossos brigadistas, nossos 
bombeiros civis participem fazendo com que de fato numa situação de ocorrência que 
venha a acontecer estejam preparados para uma eventualidade. 

Embaixo nós temos as campanhas de conscientização nas comunidades próximas 
à ferrovia, nós temos em média aqui em São Paulo aproximadamente 300 campanhas 
realizadas por ano no estado de São Paulo.  

Temos um programa de educação ambiental que é um programa realizado em 
escolas próximas á ferrovia. Nós buscamos com isso tanto fazer um trabalho de 
conscientização pelo aspecto ambiental das crianças, professores, fazendo reciclagem 
com garrafas pet, aprendendo a fazer sabão, etc. 

Mas também com um viés muito forte em segurança. Então sempre nessas 
campanhas nessas escolas, o programa dura três anos. Nós temos hoje aqui em São Paulo 
uma ONG sendo realizado na escola Áurea Soares, em Campinhas, Águas da Prata 
respectivamente. 

Temos o programa Braços Abertos que é um programa importantíssimo para 
nossa rotina de estar próximo das comunidades. Esse programa ele a cada quinta-feira do 
mês nós abrimos as portas da Companhia para receber os moradores que estão nas 
redondezas da nossa operação e ali eles conhecem a nossa rotina, a nossa prática. Como é 
o trabalho desenvolvido pela ferrovia. Com isso nós criamos um ambiente, um 
relacionamento mais harmonioso entre ferrovia e população. 

Temos a realização de projetos sociais e esses projetos são bastante interessantes 
também que são os projetos Transportando Conhecimento e Parceiro Caminhoneiro. O 
Transportando Conhecimento é um projeto feito também em escolas com crianças, ele 
leva livros para as crianças, teatros, contadores de histórias, sempre com aspecto também
de buscar dentre outras coisas, sempre com um viés também de segurança para as 
crianças que vão ser no futuro, disseminadores que levam a informação também para os 
pais. Esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido também sempre no intuito da VLI 
estar mais próxima das comunidades por onde nós atuamos. 

E a (ininteligível) PNs, nós temos fazendo as sinalizações ativas e passivas por 
onde nós passamos, o exemplo da foto é um exemplo mais recente, realizado em Aguaí e 
que nós fizemos as duas PNs localizadas no município e mais quatro passagens de 
pedestres. Nós fizemos a obra, sinalizamos e as passagens de pedestres nós numa relação 
compartilhada com a prefeitura nós reduzimos as passagens de pedestres que existiam, 
tinha muitas passagens clandestinas. 

Nós fizemos uma parceria com a prefeitura, reduzir esta quantidade de passagens 
de pedestres clandestinas e oficiliazar de fato somente quatro passagens sinalizadas com 
obras em comum acordo com a prefeitura.  

Então, além disso, são alguns exemplos de ações que nós fazemos, mas nós temos 
também recentemente na Semana Nacional de Trânsito, nós desenvolvemos uma série de 
ações, foi uma semana bastante intensa das nossas atividades com uma série de 
campanhas, uma grande repercussão na mídia, simulados, campanhas em escolas.  Foi 

uma, tudo isso no intuito de levar o conceito da responsabilidade, da segurança
preventiva para as comunidades por onde nós passamos. 

Na sequência a gente pode ver o gráfico, o resultado de todos esses investimentos 
em tecnologia e investimentos em segurança diretamente com a comunidade, eles 
refletem os números que nós temos ano a ano reduzido.  

Se observarem na linha azul nós temos aumentado ano a ano o nosso volume em 
tonelada útil transportada. Esse ano a expectativa está na ordem de 10 milhões de 
toneladas útil e gradativamente nós temos reduzido a nossa quantidade de acidentes.  

Ou seja, o trabalho que tem sido feito de alguma forma ele está trazendo 
resultado, porque na medida em que nós aumentamos o volume nós temos reduzido os 
nossos acidentes a partir de 2011 quando nós tínhamos 23 e esse ano nós temos sete 
acidentes até hoje com uma expectativa, uma tendência de 10 acidentes no ano. 

Ou seja, a tendência de redução está sendo baseada nas metas que nós 
estabelecemos está sendo cumprida, ok? Mais a frente nós temos a relação nossa com, a 
forma com que nós fazermos os comunicados dos nossos acidentes.  

Então nós baseamos os nossos comunicados todos com base na Resolução 1431 
da ANTT, e ele está, todos os acidentes nossos considerados graves nós imediatamente 
fazemos a comunicação e até duas horas após o acidente e 24 horas após este acidente 
considerado grave nós emitimos o relatório para a ANTT com todos os detalhes 
referentes àquela ocorrência. 

Os acidentes de menor impacto, os não graves nós temos até 10 dias para enviar, 
nós fazemos também a comunicação, mas temos 10 dias para fazer o envio deste 
relatório. 

E do final do mês nós fazemos até o décimo dia útil, nós enviamos para a ANTT 
um resumo de todas as ocorrências relativas ao mês anterior e com isso nós consolidamos 
o nosso resultado do mês. 

Então eles estão baseados principalmente quanto à natureza dos acidentes, 
atropelamentos, colisões, abalroamentos, explosões, incêndios, descarrilamentos, e 
quanto à causa.  

Vale ressaltar, nós temos internamente dentro da VLI uma comissão que é um 
grupo independente da rotina da Companhia, comissão permanente de investigação de 
acidentes formada por profissionais com bastante experiência em ferrovia, com 
conhecimento técnico muito apurado que eles estão, qualquer tipo de ocorrência eles 
participam da investigação do início ao fim, com total isenção. 

Eles não fazem parte de uma gerência de operação, de manutenção de via 
exatamente para isso, para eles terem isenção na apuração dos acidentes. Essa apuração é 
feita no detalhe para que nós possamos de alguma forma evitar reincidência dos 
acidentes. 

Então essa é a causa dos acidentes, nós fazemos essa, com base nessas 
investigações. E no caso dos acidentes graves eles estão, tanto envolvendo transportes da 
ferroviário de passageiros quanto produtos perigosos e que acarrete principalmente morte, 
lesão, interrupção do tráfego, prejuízo superior a um milhão, danos ambientais ou danos 
com a comunidade. Essa é a base que nós seguimos com os nossos parâmetros, com base 
na Resolução 1431 da ANTT. 

Seguindo um pouquinho, nós temos apesar de todos os esforços que nós temos 
empreendido ao longo dos anos, investimento em tecnologia, em ações comunitárias, nós 

Estes 3,5 bilhões a gente vai detalhar um pouco agora o que nós vamos fazendo 
aqui no estado, pode passar um pouco, por favor. Então, aqui está a divisão dos 
investimentos, cerca de um bilhão e 400 na capacitação ferroviária do corredor 
centro/sudeste, nisso inclui melhorias de oficinas, criação de novas oficinas, ampliação de 
pátios, melhorias na via permanente e nos materiais rodantes. 

Material rodante tecnicamente diga-se vagões e locomotivas. Mais dois bilhões e 
200 ampliação da capacidade no terminal portuário que é o TIPLAN em Santos e outros 
complementares 511 milhões que é referente à dragagem do canal de acesso para que a 
gente consiga ter operações de navios de maior capacidade no porto. 

Atualmente a gente gera 2970 empregos diretos e indiretos e durante esta fase de 
obra, adicionais 3540 empregos durante as obras. Nosso quadro próprio em São Paulo é 
de aproximadamente 890 empregados da VLI no estado de São Paulo, e o nosso 
investimento, o nosso compromisso com o estado de São Paulo foi de 3,5 bilhões, nosso 
investimento está em torno de quatro bilhões pra chegar à ampliação de capacidade para 
gerar um volume de 19,9 milhões de toneladas/ano que significa dobrar a capacidade de 
escoamento do corredor Santos/Sudeste da VLI. 

Alguns investimentos, ali os esquemáticos dos investimentos, ampliação do 
TIPLAM que atualmente existe um berço para descarga de navios de fertilizantes, 
ampliação de mais três berços com foco em açúcar e grão e manutenção obviamente dos 
transbordos de fertilizantes gerando 2,2 bilhões. 

A dragagem do canal como já comentei para capacitar a circulação de navios de 
maior calado, a implantação do terminal de açúcar em Guará que foi o total de 85 milhões 
de reais, esse já está pronto, inaugurado em abril deste ano. E aquisição de mais de 10 mil 
vagões totalizando aproximadamente um bilhão de reais, vagões estes que são montados 
e fabricados na sua grande maioria com fornecedores de São Paulo, principalmente na 
região de Campinas e Hortolândia. 

A parte de segurança operacional agora já direcionando os nossos investimentos 
para o tempo aqui exposto, é, nós temos um foco muito grande em manutenção dos
nossos ativos, né? Então, existem ali aproximadamente 60 milhões de reais que estão 
sendo direcionados para a ampliação das oficinas de locomotivas de Paulínia. Se a gente 
está investindo em manutenção o retorno disso com certeza é em confiabilidade e 
segurança para os nossos ativos. 

E parte desses outros investimentos é em Ribeirão Preto que é a construção de 
uma nova oficina de vagões totalizando ali aproximadamente 60 milhões de reais para 
capacitar e melhorar a nossa condição de manutenção. Cada obra desta tem um enfoque 
muito grande nos itens de sustentabilidade, ou seja, redução de ruídos e ganho energético, 
ganho de consumo de água, e principalmente o ganho em segurança operacional. Então 
essas duas oficinas elas de fato são parte do nosso plano que já está em andamento. 

Um perfil do nosso ativo, de locomotivas e vagões a gente tem alocados no estado 
de São Paulo 142 locomotivas com idade média de três anos, temos ativos que abaram de
chegar importados ou fabricados na indústria nacional, e parte deles que sofreram uma 
revisão por completo, que foram importados e passaram por uma adequação ao perfil da 
nossa bitola recentemente. Então, o perfil dos ativos alocados no estado de São Paulo está 
com idade média de três anos. 

Nosso orçamento anual de manutenção desses ativos gira em torno de 30 milhões 
de reais. No caso dos vagões são mais de quatro mil vagões, uma idade média também de 
quatro anos e um orçamento anual de 8,7 milhões. O que vale ressaltar é que a gente 

ainda tem ativos que a gente herdou da concessão da FEPASA e da Rede Ferroviária 
Federal e a gente tem um plano gradativo de reposição desses ativos colocando ativos em 
melhores condições tanto de segurança quanto de ergonomia e condições de trabalho. 

Então é um plano que a gente vem renovando a nossa frota anualmente, se a gente 
tirar por média essa idade média vem melhorando a cada ano porque a gente vai tirando 
da nossa base de ativo, alguns ativos um pouco obsoletos, mas de fato a gente tem ainda 
ativos oriundos da Rede Ferroviária e da FEPASA. 

Outros equipamentos de segurança, tecnologia importada chamada de Wayside, é 
o equipamento, a foto exemplifica como ele, onde estão alocados os equipamentos, um 
equipamento que custa em torno de seis milhões de reais, vai ser instalado nos próximos 
meses na região próxima à Aguaí. Ele tem a tecnologia de medir todo e qualquer defeito 
que apresente no vagão, seja através de ruído, seja através das medições geométricas. 

É uma tecnologia importada e que de fato parte dos nossos sócios, no caso da 
Mitsui Japonesa e no caso da Brookfield a canadense, tem nos assessorado 
constantemente com o benchmark internacional em busca de tecnologias com foco 
principalmente em segurança, e o Wayside é a mais nova delas, a gente implanta dentro 
de alguns meses aqui no Corredor Santos/Sudeste. 

Além disso, temos os detectores de descarrilamento dos vagões, ou seja, é um 
detector que a partir do descarrilamento do vagão ele identifica isso e para a composição, 
ele aciona a frenagem de emergência como chamamos tecnicamente, e para a composição 
para minimizar o efeito de uma possível ocorrência com esse vagão. 

E, além disso, também os engates da (ininteligível) que a gente utiliza na frota de
vagões/tanque que a gente utiliza com produtos perigosos que de fato minimiza o 
tombamento dos vagões e aí se você minimiza o tombamento você diminui o risco de um 
possível vazamento de um produto perigoso ou qualquer coisa dessa natureza. 

Em termos de segurança operacional também um investimento muito forte na via 
permanente que é a linha propriamente dita, aí pegamos um, horizonte dos últimos seis
anos onde a gente já aplicou aproximadamente mais de 240 mil unidades de dormentes, 
quase cinco mil toneladas de trilho e mais de 60 mil metros cúbicos de brita. 

E estamos já em curso nesses últimos dois anos, a gente já está com processo que 
é novo em ferrovia de carga geral de linha singela no país que é o processo de renovação 
da via permanente. Ou seja, você tira toda a supraestrutura e coloca uma supraestrutura 
nova, você tira trilhos, dormentes, fixações e coloca tudo novo. E ali é um exemplo de 
como funciona, é um pórtico que geralmente ele é utilizado em construção de ferrovias. 

Nós fizemos adaptações para a manutenção de ferrovia que é um processo como 
eu falei inédito aqui nas ferrovias do país. E ali em termos de números o nosso 
investimento vem aumentando ano a ano na via permanente, em 2015 temos 
aproximadamente 70 milhões de reais de investimentos e nos últimos anos aquele valor 
ali totaliza quase 200 milhões de reais. 

A parte de processo de segurança operacional o Marcelo como responsável vai 
finalizar a apresentação para a gente, por favor. 

 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Bom, dando sequência às nossas 

ações de segurança mitigadoras do corredor, nós temos aqui alguns exemplos de 
atividades que nós vimos fazendo no Corredor aqui de São Paulo e a primeira delas nós 
temos exemplos de simulados, nós fazemos simulados em que nós colocamos as nossas 
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O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Então são aproximadamente 
seis mil empregados próprios a nível da Companhia como um todo, no estado de São 
Paulo 890. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Vocês têm empresa de caminhões 

também ou não? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Não temos, não. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - É do seu conhecimento que a Rumo 

ALL tem cinco mil caminhões? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Não tenho este conhecimento. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Nem ouviu falar, nunca? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Não. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Nem sendo do ramo, nada? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Na Rumo ALL? 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Outro nome, da holding como 

ALL? Não é do seu conhecimento? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Desconheço, com propriedade 

para falar eu desconheço aqui. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - A média de vagões e de 

composição de vocês é quanto? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - É 1450 metros, é o limite. A 

composição varia em torno de 80 vagões. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - É transportado por quantos

funcionários? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - a formação do trem envolve 

aproximadamente três a quatro funcionários, a condução do trem com um maquinista. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Um maquinista. Qual o salário do 

maquinista Dr. Fabricio? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - O salário em si, a melhor 

forma de falar é a remuneração total, né? Porque tem além do salário envolve os
benefícios de jornada, interjornada e há uma série de benefícios e além de tudo a 

remuneração de bônus. Falando como um todo gira em torno de aproximadamente 3000 
reais mensais incluindo aí a média de bônus que a VLI proporciona. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - A Rumo falou em 1500, a MRS 

falou em 2000 e vocês chegam a 3000? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Chega a 3000 em termos de 

remuneração total incluindo benefícios. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Um trem com 100 vagões? Com 80 

vagões? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Com 80 vagões, sim. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Com 80 vagões. E qual a média de 

idade da máquina? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - De acordo com a apresentação

que a gente mostrou, no estado de São Paulo a nossa frota que está alocada aqui no estado 
de São Paulo gira em torno de quatro anos de idade. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - As máquinas? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Sim. As locomotivas. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Vocês adquiriram após a 

concessão? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Isso. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - E quantos acidentes esse ano vocês 

tiveram? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Até o momento foram... 
 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Até o momento nós tivemos, esse 

ano sete acidentes registrados. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Os acidentes se encontram com 

ações, com acordos, como é que vocês... 
 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Todos os acidentes nossos eles 

passam por uma investigação detalhada realizada pela nossa equipe que é uma equipe 
independente das nossas operações, eles avaliam sobre três aspectos, operação,
manutenção e via. 

 

ainda, nós sabemos que nós ainda temos muito que fazer, mas como foi apresentado nós 
passamos por uma série de municípios com uma população muito intensa. 

Nós elencamos aqui alguns pontos que nós enfrentamos problemas com as 
populações lindeiras que são as ocupações irregulares da faixa de domínio por pessoas 
em estado de vulnerabilidade social transitando na linha férrea. Nós temos muitos casos 
de pessoas perambulando pela via, andarilhos realmente passando pelas vias sem o menor 
sentido. 

Lixo doméstico, entulho depositado de forma irregular na faixa de domínio. Nós 
vemos que têm muito lixo referente a lixo doméstico realmente, restos de entulho, etc. 
que as pessoas depositam na via. 

Obras clandestinas realizadas sem atendimento das resoluções da ANTT e a 
mobilidade urbana, aumento do tráfego de pessoas, veículos em passagem de nível cada 
vez aumenta mais. E nós temos certeza absoluta que essas ações num esforço conjunto, 
compartilhado entre as autoridades municipais, federais, associadas às atividades, ás 
ações que nós já temos em curso na VLI nós temos certeza que teremos uma ferrovia 
muito mais segura. 

Então é essa a nossa apresentação inicial, nós nos colocamos aqui à disposição 
para as eventuais dúvidas, perguntas que por ventura os senhores tiverem. 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Agradeço as palavras do Sr. 

Marcelo Augusto Ferreira, do Sr. Fabricio Rezende de Oliveira, passo a palavra ao 
primeiro inscrito deputado Abelardo Camarinha. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Senhor presidente, nós gostaríamos 

de agradecer a presença dos representantes, do Dr. Fabricio, seu colega aqui nessa CPI e 
fazer um preâmbulo dizendo que houve na década de 60 para cá uma mudança de 
políticas de transportes. 

O mundo inteiro optou pelo trem, 60, 70% do volume de carga nos países 
desenvolvidos e emergentes são feitos através de trens. Tem o exemplo da China, do 
Japão e de outros países que o transporte também coletivo é feito através de trens, de 
vários tipos de transporte. 

Então a gente sabe que houve uma política em detrimento à ferrovia em favor à 
Shell, à Esso, à Standard Oil, em favor à Ford, à Chevrolet, à Mercedes Bens, Volvo, 
Scania, e no sentido de deixar que essas grandes multinacionais hoje fizessem do Brasil 
esse volume de caminhão, de carros, esse volume de transportado pelas rodovias e não 
transportados pelas ferrovias. 

Eu sou de Marília, a gente tomava o trem e descia aqui, tinha o trem a noite, tinha 
o trem de luxo, tinha o trem de todo tipo e a população preferia, gostava, era segura, 
barata, não poluente, mais segura. 

E desde a revolução para cá houve uma opção por estas grandes estradas que caiu 
aí em 55 mil mortes por ano em rodovias e o trem foi deixado de lado. Sobreviveu com
essas concessões que foram feitas, malfeitas ou benfeitas. 

Agora eu gostaria de, a gente compreende quando vê aí áreas invadidas, áreas 
isso, foi abandonada por esses longos 30, 40 anos. Mas cabe a nós como representantes 
do povo, gestores da coisa pública inverter esse viés de opção. A opção do trem, a opção 
marítima é muito maior, tem a soja lá na nossa região que é transportada do Tietê que é 
um exemplo. Esse é um preâmbulo para fazer as perguntas ao Dr. Fabricio. 

Dr. Fabrício, como vocês são de igual teor o trabalho operacional de outras 
empresas que aqui estiveram como a MRS e a Rumo ALL, as perguntas são mais ou 
menos semelhantes, mas com o intuito de colaborar, ajudar e apurar como o presidente 
vem fazendo e colaborar no relatório final sobre a melhoria principalmente de segurança. 

A gente perguntaria, eu sei que foi citado aí, qual o volume de tonelagem ano que 
a VLI faz por ano. 

 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - No estado de São Paulo que é

o enfoque da apresentação são em torno de 10 milhões de toneladas, é o que nós devemos 
fechar em termos de tendência para este ano. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - E vocês têm quantos quilômetros 

de malha aqui em São Paulo e outros estados? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - São malhas ferroviárias, são 

oito mil e setenta quilômetros de Ferrovia Centro Atlântica e mais 760 de Ferrovia Norte-
Sul. Então, aproximadamente 8.800 km de malha. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Malha? 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Malha ferroviária. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Vocês abrangem quantos estados? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - São sete estados pela FCA e 

dois estados pela Ferrovia Norte-Sul. Então são nove estados. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - essa Norte-Sul é aquela nova que 

foi inaugurada, terminou agora? Aquela vem do tempo do Sarney? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - a parte um pouco mais antiga, 

é a parte que liga de Palmas no Tocantins até Imperatriz... 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - E vocês transportam o que? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - É soja, o nosso carro chefe 

também é mais ou menos o perfil daqui, soja, porém não tem açúcar. Milho. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Açúcar é aqui em São Paulo? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Açúcar só São Paulo. O perfil 

lá é praticamente grãos e combustíveis e celulose também. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Funcionários, Dr. Fabrício? 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Na VLI como um todo ou só o 

estado de São Paulo? 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Na VLI e no estado de São Paulo. 
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oportunidade ele passa para maquinista de trecho e ele tem toda a carga horária que ele 
tem de cumprir de operação assistida com colegas mais graduados ou inspetores de 
operação para formação. 

E em cada estágio desses nós temos os nossos simuladores que são simuladores, 
computadores na verdade fora da ferrovia onde eles são treinados para de fato poderem 
subir e ascender ao cargo de maquinista de viagem. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Dr. Fabricio, este estágio demora 

quanto tempo? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Isso vai variar um pouco de 

oportunidades, né? Mas em média para formação de um maquinista de viagem de trem 
aproximadamente um ano e meio no mínimo. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - A sua qualificação profissional qual 

é Dr. Fabricio? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Eu sou engenheiro civil 

formado pela Universidade Federal de Ouro Preto com curso em especialização em 
engenharia ferroviária. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Uma perguntinha para você. Você 

que é técnico e formado em engenharia na Federal de Ouro Preto que foi um presente 
para Minas, é uma grande universidade federal que tem lá. Quantos cursos hoje têm lá, 
uns 30, 40? 

 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Não vou saber precisar. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - O que você acha de um bimotor ter 

o copiloto e uma máquina dessa aí, um trem de 800 metros ter um piloto só, um 
maquinista só? Qual a sua avaliação pessoal disso? 

 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - A minha avaliação é que a 

gente tem que entender o que é específico de cada setor. No nosso setor ferroviário 
quando a gente compara, por exemplo, com índices da Rede Ferroviária Federal ou da 
FEPASA que usavam a prática da condução dupla, nossos índices de acidentes hoje em 
dia vêm melhorando ano a ano.  

Então não há uma relação direta com a condução dupla com a redução de 
acidentes por quê? Eu vou falar no caso da VLI. Cada locomotiva nossa... 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Doutor, aparteando aqui pela 

oportunidade, na aviação civil e comercial também não tem esses altos índices de 
acidentes, mas há precaução. 

 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Mas deixa só eu fazer um 

paralelo. Vou contextualizar o que existe nas nossas, nos nossos equipamentos que talvez 
faça entender e a resposta venha mais fácil para a pergunta do senhor deputado. 

Cada locomotiva nossa, cada trem nosso é equipado com tecnologia, né? O 
computador de bordo que é um computador que o maquinista, antigamente não existia 
isso e hoje em dia existe. O computador identifica toda a operação que o maquinista faz. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Mas a aviação comercial e civil 

também tem este computador. 
 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Se caso haja alguma paralisação 

de operação, ou seja, se caso o maquinista fique alguns segundos sem emitir qualquer 
operação, ele tem um sistema de falhas segura que ele tem que acioná-lo e caso isso não 
aconteça o trem para imediatamente. 

Além disso, existe a cerca eletrônica de velocidade, cada trecho específico está 
cadastrado neste computador de bordo, se ele exceder a velocidade limite para aquele 
trecho ele é penalizado e via Centro de Controle ele para a composição. 

Então, a grande diferença falando do paralelo com a aviação é que de fato se por 
ventura, que a gente também não tem é bom frisar, a gente não tem esses registros hoje de 
mal súbito, este tipo de coisa, sabemos que pode acontecer e para isso os trens estão 
equipados. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB -Dr. Fabricio, você diria aqui para 

nós da comissão, ao presidente Dr. Chico Sardelli, qual na sua opinião o acidente mais 
grave que ocorreu este ano com vocês? 

 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - No nosso trecho? No trecho 

sobre responsabilidade... 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Sobre o trecho da VLI. 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Foi o tombamento que 

aconteceu de oito vagões em Jaguariúna. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Houve vítima fatal? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Não. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Este ano vocês não tiveram 

nenhuma vítima fatal? Não? E esse aí foi um tombamento, houve só dano material? 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Dano material. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - E o maquinista? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - O maquinista não aconteceu 

nada, foi na parte mais atrás do vagão e não aconteceu nada com ele, não. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - E o faturamento anual da empresa? 
 

O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - O Ministério Público do Trabalho 
move alguma ação contra vocês? 

O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Não. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Vocês não foram citados em 

nenhum trabalho análogo como a ALL? 
 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Não. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Não? 
 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Não. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - O Ministério Público do Estado, o 

Ministério Público Federal moveu, abriu algum inquérito, ofereceu alguma denúncia a 
vocês? 

 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Não. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Nenhuma, nesse trecho todo? 
 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Não. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Quantos quilômetros são? 
 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - São 800. Aqui em São Paulo 500, 

870 toda a FCA e 760 na Ferrovia Norte-Sul. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Nenhum Ministério instaurou 

inquérito, nada? 
 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Não. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - A ANTT, como é o comportamento 

de infração com vocês? 
 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - A ANTT tem a rotina dela de 

inspeções, fiscalizações, eles acionam as nossas equipes periodicamente de acordo com o
cronograma deles para fazer as inspeções da via. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - a Inspeção da ANTT é uma direção 

política nomeada pelo governo federal? é isso, você confirma? 
 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Eu não tenho conhecimento. Eu 

lido com os técnicos da ANTT... 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - O número de fiscais da ANTT é de 

seu conhecimento ou não? 
 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Não tenho, nós lidamos 

aproximadamente com quatro fiscais em média, não, mas acredito que eles sejam 
distribuídos ao longo do estado. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - A linha de 8000 km tem quatro 

fiscais? 
 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Eu não tenho o número exato de 

fiscais que a ANTT tem. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Você acha que é isso? 
 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - É. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Chegou ao nosso conhecimento que 

a VLI é uma das empresas que mais tem investido na infraestrutura, investido na 
segurança. Eu gostaria de saber, esses quatro bilhões que serão investidos se tem dinheiro 
público dos bancos e especialmente do BNDES. 

 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Nós temos sim, investimentos 

do BNDES, não vou saber precisar a proporção, mas a maioria dos nossos investimentos 
foi através da capitalização oriundas dos nossos sócios. Então, existem sim investimentos 
oriundos do BNDES, mas a maioria deles não é do BNDES, mas dos sócios. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Esse oriundo do BNDES você não 

sabe o montante desses quatro bi? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Não, eu não vou saber precisar

aqui. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - O curso de qualificação dos 

maquinistas lá, como é feito? O maquinista que transporta 80 vagões, não tem Ensino 
Médio, como é a qualificação deles? O treinamento deles? 

 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Ensino Médio tem, é garantia de 

ter. Desde o recrutamento a gente já garante essa qualificação. A gente tem como portas 
de entrada, o programa de trainee de maquinistas, o empregado entra na empresa, fica 
aproximadamente três meses inserido em parceria com o SENAI tendo curso do que é 
ferrovia, quais são as nossas especificidades. 

Saindo do SENAI ele começa toda a trajetória dele como oficial de operação 
ferroviária que é o vulgo manobrador que o operador que trabalha no chão nos pátios 
formando os trens. Ele opera em operação assistida por um limite de horas.  

Feito isso ele trabalha tendo oportunidade ele passa para maquinista de pátio e aí 
quando ele é promovido também fica um período longo de operação assistida e tendo 
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O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - E a pauta do sindicato de vocês, 
esse ano aí, como é que foi? Teve conflito, como foi o desfecho final da pauta dos 
trabalhadores da... 

 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Na verdade a nossa 

negociação sindical aconteceu no ano passado com acordo coletivo previsto para dois 
anos. Então, de fato a gente está em curso com o acordo coletivo que a gente assinou no
ano passado. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Está em curso, sendo cumprido? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Está sendo cumprido. De fato 

temos uma questão, alguns itens específicos do acordo coletivo... 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Vocês abrangem quantos 

sindicatos? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - dois sindicatos, Sindicato de 

Sorocabana e da Mogiana. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Senhor presidente, eu gostaria que 

o procurador fizesse um convite aos presidentes desses sindicatos para fazer o 
contraponto, aqui também... 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Feito o registro de Vossa 

Excelência. 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Eu queria cumprimentar a VLI 

porque eu sei por outras fontes e não por aqui, pelos investimentos que tem feito aqui no 
estado de São Paulo na ordem de quatro bilhões. A gente só teria a lamentar se esse 
dinheiro fosse dinheiro do BNDES integral porque o BNDES tem o "s" no fim que é 
Social. Enquanto falta saúde, falta segurança, falta escola. 

Hoje caímos de sétima economia para nona, o BNDES fomenta outros setores que 
não são os prioritários da população que é a saúde, educação e segurança. Então eu 
parabenizo esses investimentos e principalmente se eles não foram com dinheiro nosso 
que é emprestado a 6% ao ano, e alguns holdings têm as financeiras que emprestam a 
12% ao mês pro outro tipo de comércio. Vocês não são holding, vocês são só esta 
empresa? 

 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - É, a VLI na verdade é uma 

holding de vários ativos de logística e cada ativo de logística... 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Tem financeira no meio ou não? 

Tem banco? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Não. São só ativos de 

logística, portos, ferrovias e terminais. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Certo. Muito obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Agradeço as palavras do 

nome parlamentar deputado Abelardo Camarinha e passo a palavra ao deputado Ricardo 
Madalena, relator desta CPI. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Cumprimentar Dr. Fabricio, Dr. Marcelo 

e fazer algumas indagações. Com relação às linhas que vocês são detentores, elas estão 
em condição de uso, conservação, dormentes, grampos, chapas de fixação? 

 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Elas estão em condições de 

uso, né? A gente não tem relatos de trechos interditados e todos estão em condições de 
uso, sim. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Em porcentagem o que vocês deixam de 

usar que está sob a concessão, está vamos dizer assim, abandonado, sem passagem de 
composições e o que está sendo usado, em porcentagem? 

 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - No estado de São Paulo 100% 

dos trechos que estão sob concessão do governo estão em operação. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - As cancelas nas cidades é por conta de 

vocês, funcionários de vocês ou é por conta das prefeituras, dos municípios? 
 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Bom deputado, nós temos no 

estado 200 passagens de nível, todas elas sinalizadas de acordo com as normas da ANTT, 
com as placas de "pare, olhe, escute" e a cruz de santo André, e 20 delas nós temos 
sinalizações especiais, sinalizações diferenciadas, um acréscimo em relação ao que a lei 
nos exige. 

E aí, dependendo da localidade, do tipo de movimentação de veículo, da 
criticidade da região nós fazemos as sinalizações de acordo com essas características, 
especialmente São Paulo nós não trabalhamos com canceleiros. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Tá. E se existe canceleiros aonde é 

detentora a VLI, isso é por conta do município? 
 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Em algumas cidades sim e outras 

não. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E vocês têm contrato com as cidades? 
 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Não. Nós temos na verdade, nós 

independente da relação de quem chegou primeiro, se foi a ferrovia ou a cidade, nós 
trabalhamos num regime de coparticipação. Em algumas situações as prefeituras colocam 
os sinaleiros e em contrapartida nós fazemos outros tipos de investimentos, em outras 
localidades não. Nós colocamos os canceleiros. 

 

O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - A VLI fatura, o objetivo deste 
ano é 3,5 bilhões de reais. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - É 3,5 bilhões de reais. E você não 

sabe o valor do BNDES? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Não vou saber precisar aqui. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - O Ministério do Trabalho e os 

procuradores do Trabalho, qual o relacionamento com a empresa? Vocês têm inquérito, 
tem ação, denúncia? 

 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Não com o Ministério do 

Trabalho. para não dizer que não acontece nada, recentemente a gente, houve uma 
denúncia em relação a alguma coisa de acordo coletivo, mas não se tornou ainda em fato 
uma... 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Sobre as condições de trabalho, a 

Procuradoria do Ministério do Trabalho não, nunca moveu nada contra vocês? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Não. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Com todo este trecho? Você pega o 

norte, você faz um trecho do norte. Esse fertilizante que vocês transportam ele vem de 
onde? 

 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - fertilizantes, geralmente eles 

são importados que a gente fala, fertilizante é um dos insumos do fertilizante tem 
importação que é enxofre que vem via Porto de Santos e tem a exportação, sentido na 
verdade da exportação para as misturadoras de Cubatão que é a rocha fosfática. Então são 
praticamente dois... 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Então todo este fertilizante tem que 

ter uma parte do produto importada que é uma vergonha para o país que tem uma 
empresa do tamanho da Petrobras e nós não temos uma empresa de fertilizantes
genuinamente nacional. 

Aproveitando a oportunidade para fazer essa, pontuar essa crítica que a Petrobras 
já foi uma das maiores empresas do mundo, e nós temos que importar dos Estados 
Unidos, da Austrália, do Canadá alguns produtos para fazer a mistura do fertilizante. 
Então vocês trazem de onde? Dos portos que importam aqui? 

 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Na verdade a nossa relação é 

com os clientes, né? A gente não tem de fato... 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Eles importam e vocês transportam. 

O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - A nossa relação é com os 
clientes, da onde vem isso independe um pouco pra gente. Nossa relação começa a partir 
do porto no caso de importação e se encerra nos portos no caso de exportação. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Sendo a idade média de vida da 

máquina de quatro anos vocês já tem banheiro nas composições? Nas máquinas? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Sim. A gente vem evoluindo 

anuamente. A gente pode falar assim que em termos de setores a gente tem um trecho que 
a gente pode adiantar que 100% das operações são feitas com locomotivas com banheiro, 
por exemplo, o trecho que a gente circula com direito de passagem na Rumo ALL, 
100%dos maquinistas que estão ali eles têm acesso a banheiro, 100% das locomotivas 
novas... 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Cem por cento tem acesso, não 

urina na pet e nem defeca no jornal? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Cem por cento nos trechos 

aonde a gente circula com direito de passagem na Rumo ALL. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Parabéns! E os investimentos aqui 

para São Paulo, esses quatro bilhões, qual é a porcentagem que ficará aqui no estado de 
São Paulo? 

 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Na verdade quatro bilhões é 

integralmente no estado de São Paulo, o investimento da VLI no plano até 2019 são nove 
bilhões dos quais quatro é no estado de São Paulo. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - É aquisição de composições, de 

melhoria ...  
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Modernização da frota de 

vagões e... 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Esses vagões são comprados na 

indústria nacional ou importados? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - É 100% indústria nacional. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - É 100% indústria nacional.  
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Boa parte nacional e paulista 

porque os fornecedores ficam, tem plantas grandes ali na região de Hortolândia e 
Campinas. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Vocês têm o número de vítimas fatais 
independente de atropelamento, suicídio, colisão, desde a concessão de 1996 até o 
presente momento? 

 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Não, deste período nós não temos 

não. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pode enviar relatório da área de São 

Paulo? 
 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Eu posso passar para o senhor 

aqui, por exemplo, os números deste ano. Nós não temos nenhuma ocorrência com 
vítimas fatais. Nos anos de 2013, 2014 nós tivemos nos dois anos três ocorrências com 
vítimas fatais e a apuração dessas ocorrências concluíram que uma foi um suicídio, a 
outra uma pessoa pegando carona entre vagões e a terceira não foi caracterizado como 
suicídio, mas a pessoa estava deitada na via e o maquinista não conseguiu parar a 
composição. Então foram essas as características dos acidentes nossos nos últimos dois
anos. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Gostaria também que apresentasse neste 

requerimento que vocês vão enviar, esse ofício daqui uma semana, os valores de 
indenização feita até o momento. 

Com relação ao valor de investimento no estado de São Paulo até o valor de 3,5 
bilhões de 2011 até 2017, até o momento quanto foi investido? 

 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Já está aproximadamente 50% 

investido e um pouco mais desse valor já comprometido. Ou seja, já com encomenda de 
equipamentos e peças e tudo o mais. Então em torno de 50% já executado e algo a mais 
do que isso comprometido. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Gostaria que apresentasse também qual 

o valor que está sendo destinado desse 3,5 bilhões para o estado de São Paulo no tocante 
à segurança apenas. Sinalização, obras de melhorias e não investimento, ok? 

 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Ok. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Porque você diz compromisso como 

governo do estado de São Paulo se a concessão é federal? 
 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Quando eu falo compromisso, 

são investimentos que vão além da concessão ferroviária. Um exemplo, a ampliação do 
Porto, construção de novas oficinas. Isso vai além um pouco da concessão ferroviária, 
construção de terminais de transbordo de carga. Isso vai além um pouco da concessão, 
das nossas obrigações enquanto concessão. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Tá. Qual o número de cidades paulistas

que a concessão de vocês atinge? 

O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - São 28 municípios. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Você sabe me dizer a porcentagem de 

descarrilamento que houve e até hoje dos acidentes que você mostrou no gráfico? O que
seria comprometido com o descarrilamento? Seria falta de manutenção? 

 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Em termos de quantidade, 

deputado, nós temos este ano, por exemplo, das sete ocorrências que nós tivemos cinco 
foram por causas técnicas e duas por causa de terceiros. 

Dessas cinco causas técnicas três foram descarrilamentos e não necessariamente... 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - O que você julga isso Fabricio, seria 

falta de manutenção dos dormentes, placas, parafuso de fixação, lastro de brita? O que 
você julga isso? 

 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Não dá para a gente precisar 

de uma forma unilateral o que aconteceu, né? Cada comissão dessa permanente de 
investigação de acidentes tem a apuração do fato ocorrido e tem um plano para combater 
aquilo para que não ocorra novamente.  

Então, tem desde fadiga de material, algum problema específico daquele local, por 
exemplo, a antecipação do ciclo de vida daquele ativo. Então, tem várias causas que de 
fato pode acontecer, então não dá para a gente atribuir a um motivo único. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Mas você disse a pouco que a 

manutenção de vocês, a troca de dormentes é constante e quase 100%, ou eu estou 
errado? 

 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Não, o nosso, a gente tem 

percentual como qualquer ferrovia do país e do mundo, tem percentual de dormentes 
inservíveis sim, o ponto é que o nosso plano de renovação que aí inclui, mas isso tem o 
plurianual disso.  

Inclui de Campinas até o limite da divisa com Minas Gerais é a renovação de toda 
supraestrutura ferroviária, só que nesses, são aproximadamente, vamos colocar 400 km 
de linha, nós temos aí concluídos no ano passado 30, esse ano mais 30 em curso, a partir 
do ano que vem um plurianual para a gente chegar e concluir toda essa parte dessa 
supraestrutura ferroviária. Então não é que estamos 100%, nosso plano sim, é trocar toda 
a supraestrutura plurianualmente. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Então a supraestrutura hoje é da união 

do governo passado que vocês herdaram. A maioria dela? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - As ferrovias eram estatais 

100%, a gente herdou um backlog relativamente alto de manutenção e a gente vem ano 
após ano diminuindo esse backlog de manutenção. 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - O que seria outros tipos de 
investimentos? Essas cidades que os prefeitos normalmente bancam essa despesa, a 
prefeitura, o município vocês têm projetos executivos básicos ou EVTA em andamento? 

 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Não, nós temos em São Paulo, 

por exemplo, em Santos, nós temos os investimentos na cidade de Santos. Tem aqui 
Fabricio? Na casa de seis milhões que nós fazemos em Unidade Básica de Saúde, em 
escolas. Em Santos e Cubatão, por exemplo, é um caso aqui no estado de São Paulo que 
nós investimos com recursos próprios. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Vocês estão investindo em recursos 

próprios em bens e melhorias do município e não especificamente na linha férrea. 
 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Nos municípios. Os 

investimentos na ferrovia são os investimentos que foram apresentados aqui. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Nenhum EVTA e nenhum projeto 

básico até o momento nas cidades do estado de São Paulo. 
 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Não. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Velocidade na área urbana? 

Cumprem as normas da ANTT? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Sem dúvida. As normas são

cumpridas cada área urbana tem a sua característica de projeto que a gente, de acordo 
com o projeto ela tem uma velocidade máxima autorizada e aí com as inspeções da 
ANTT é feita a calibração desta velocidade.  

Então, para cada local tem uma velocidade especifica e essa velocidade é inserida 
no computador de bordo que eu mencionei a pouco, e aquilo ali, caso haja o excesso 
dessa velocidade a penalização do trem nesse momento desse excesso. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Falando em penalizações, qual o

montante que a ANTT já fez de multa, laudo de infração à concessão de vocês? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Eu não vou saber precisar 

exatamente a quantidade. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Poderia me fornecer esses dados? 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Podemos. As multas... 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Há a necessidade de requerimento ou 

não? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Não. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Só o prazo, uma semana? Uma 

semana está suficiente para a gente. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Pela oportunidade deputado. Você 

calcula que quantos autos têm? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Não vou saber precisar porque

varia muito de localidade para localidade, então, e tem autos que a gente de fato já 
efetuou o pagamento da multa, tem fato que a gente está porventura recorrendo. Então, 
tem vários cursos desse, então é importante a gente passar as informações mais precisas e 
não passar uma informação equivocada aqui. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Favor apresentar também a 

porcentagem recolhida e o que está sendo no momento em ação, ação junto à justiça que 
está sendo discutida. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Juridicamente ou 

administrativamente. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Isso. Vocês têm alguma condenação na 

área criminal de algum CPF dos donos da concessão, dos representantes diretores 
presidentes? 

 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Não. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Nenhuma ação? 
 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Nenhuma. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Ok. Vocês estão cumprindo 

o contrato à risca? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Ok. Estamos cumprindo sim. 
 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Sim. Nós temos as metas 

estabelecidas pela ANTT e nós ano após ano estamos cumprindo as metas estabelecidas
para a VLI por parte da ANTT. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Contrato de concessão entre vocês e a 

união, o item 9.1 da cláusula nona, parágrafo 13 diz "Manter o seguro de 
responsabilidade civil e de acidentes pessoais compatíveis com suas responsabilidades 
para a concedente, os usuários e para com terceiros". Isso vem sendo feito? 

 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Sim, nós temos seguros e tem 

sido cumprido. 
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O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Dos 1005 transportado 
dentro do estado de São Paulo, entre as empresas concessionárias, quantos por cento
detém a VLI? 

 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - eu vou tomar como referências 

o valor de Santos. Hoje nós... Tem uma empresa que a gente paga um rateio de utilização 
do porto, por exemplo, Porto de Santos, a gente gira em torno de 15, 20%. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - A maior delas é a Rumo ALL? Ela 

detém assim do seu conhecimento qual percentual no mercado? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Não vou saber precisar porque 

somos três operadoras em Santos. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Você sabe alguma coisa. 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Não, não. Eu vou saber o que 

a gente paga, que gira em torno de 15 a 20%, o restante é divido entre a MRS que é a que 
falou e a Rumo ALL. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Mas você não sabe qual é a maior? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Eu não consigo precisar isso. 

Então eu não tenho base de informação suficiente... 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Você é mineiro de nascimento? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Não, capixaba. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Terminou? 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Satisfeito. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Teria mais duas indagações. 

Embora foi respondido aqui a questão do,  perdão. A questão que parece uma coisa tão 
simples né? E parece que é um ponto de todos, pelo menos colocado por todos. 

Porque a dificuldade de colocar dois maquinistas, um ajudante e um, perto do 
montante do investimento da empresa na questão de segurança, logicamente nós temos 
que falar de outras coisas importantes que hoje inclusive não vai dar tempo. Eu vou 
esperar estes relatórios que serão mandados aí, que o relator pediu né?  

Para que, a gente pediria até celeridade na entrega dessas respostas para que a 
gente possa o mais rápido, ainda em tendo alguma dúvida, podemos falar. Mas eu vejo 
como tão alto investimento, não tenho absolutamente nada, sou contra o capitalismo 
selvagem, esse sim, mas ainda não me convenceu do perigo efetivamente que essas 
composições pelo estado de São Paulo possa passar para a gente que esteve visitando em 
algumas cidades e acho que nós devemos fazer uma visita. 

Seria a minha sugestão também Madalena e Camarinha, e visitar uma composição 
desta porque nós tivemos aqui a MRS que a máquina mais nova deles tem em média 15 
anos de uso. Isso é defasado e aqui... 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Tempo do Mazzaropi, senhor 

presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Aqui o que nós vimos hoje é 

três a quatro anos, então está dentro até de uma razoabilidade interessante, mas seria 
importante que nós pudéssemos visitar uma composição dessa também. 

Vocês disseram que passam por mais ou menos 100 municípios do estado de São 
Paulo, é isso? 

 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Vinte e oito. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Ah, 28. Esses 28 municípios 

que vocês passam já tiveram acidentes com vítimas fatais? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Não sei precisar se em todos, 

mas em alguns... Como na estatística que o Marcelo comentou, acidentes fatais do tipo de 
atropelamentos, de pessoas caminhando em cima da linha ou mesmo deitadas em cima da 
linha, ou abalroamentos com carros e passageiro. 

 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Presidente, fica aqui o nosso 

convite para os senhores se tiverem interesse, as nossas instalações estão abertas para 
conhecerem as nossas locomotivas. 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Agradeço ao convite e 

devido ao tempo nós vamos fazer o possível, mas eu quero ver sim, porque nós temos 
informações divergentes aí também. 

Eu ia fazer uma indagação deputado Madalena, mas me fugiu agora. Não, já falei. 
Ah, é, a resposta dos dois maquinistas porque existe dificuldade para que isso aconteça? 
É sobre, antes de responder essa pergunta, sobre as defensas laterais, era isso o que eu ia 
perguntar.  

O deputado Ricardo Madalena, no projeto de concessão, o contrato de concessão 
as defensas laterais ao longo das cidades ou mesmo fora das cidades é responsabilidade 
da concessionária que obteve esta concessão ou é responsabilidade do governo federal ou 
do município? Como é que reza isso no... 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Eu não me recordo dessa parte do 

contrato, mas dando exemplo da Rumo ALL, ela que tomou esta providência no 
município de São Carlos. Em São Carlos ela, pôs alambrado, a defensa para a população 
atravessar somente nas passarelas. Então eu acho que cabe sim, à concessão na minha 
opinião. 

A respeito, presidente Chico, do maquinista, o controle de vocês, a Central de 
Controle, então são duas indagações. Uma com relação ao fechamento dela para evitar
acidentes e a segunda com relação ao maquinista. 

Falar que hoje não existem dormentes inservíveis na nossa linha, eu acho que 
nenhuma das concessionárias do país pode falar isso e muito menos, a gente também se 
inclui nisso. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Tá. Favor apresentar então também no 

relato de vocês daqui uma semana a quantidade de acidentes que houve por 
descarrilamento, ok? 

O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Ok. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Com relação aos acidentes, quem aponta 

os acidentes nesse gráfico que você me demonstrou? Seria a ANTT ou vocês que 
apontam e passa esse relato para a ANTT? Ou é a polícia Civil, Corpo de Bombeiros? 

 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Não, os acidentes, nós temos o

fluxo de comunicação baseado na resolução 1431 que nos acidentes baseados na
classificação deles e do tipo de acidente nós fazemos a comunicação para a ANTT. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - existe a possibilidade de acidente de 

pequena monta, vocês não passarem. Isso já existiu? 
 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Não. Nós comunicamos... 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Qualquer tipo de acidente? 
 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Sempre que há um acidente nós 

comunicamos. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Só isso presidente, obrigado. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Senhor presidente, eu gostaria de 

fazer uma indagação. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Agradeço as palavras do 

parlamentar Ricardo Madalena e passo a palavra ao deputado Abelardo Camarinha. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Doutor aonde é baseada a sede da 

empresa e o nome do diretor presidente? 
 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Nossa sede operacional é em 

Belo Horizonte, o nosso presidente fica em São Paulo, aqui no prédio em São Paulo e o 
presidente da VLI é o Sr. Marcello Spinelli. 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Marcello? 
 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Spinelli. 
 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Consulto os nobres 
parlamentares, Davi Zaia tem alguma indagação? 

 
O SR. DAVI ZAIA - PPS - Não, satisfeito presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Deputado orlando Bolçone? 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Também, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Bem, eu, só umas 

informações. Eu não prestei atenção na hora que V. Exa. perguntou a respeito dos 
dispositivos internos das locomotiva de segurança como banheiro, essas questões. Foi 
resolvida? Foi respondida? 

 
O SR. ABELARDO CAMARINHA - PSB - Sim, como nós já tivemos aqui 

duas concessionárias que não tem banheiro, é uma situação desumana ao trabalhador, aos
funcionários, ao maquinista. e para nossa surpresa, nossa alegria e alegria de todos eles 
disseram que na VLI as máquinas têm o banheiro, tem o lavatório. As necessidades 
físicas não são feitas desumanamente como nas outras concessionárias. 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Ok. 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Deixa só fazer um 

complemento nessa informação. Como eu citei, o trecho que nós circulamos em direito de 
passagem da ALL, a gente conseguiu já setorizar o trecho que a gente circula de direito 
de passagem no trecho da Rumo ALL que é de Campinas à Santos, 100% dos ativos de 
locomotivas nossas têm banheiros. De Campinas a Igarapava é onde a gente ainda tem 
locomotiva, ainda existe a locomotiva sem banheiros, o percentual é 30 a 40% ainda não 
tem banheiro. 

O que nós fizemos é, no nosso plano de renovação de ativos, 100% dos ativos que 
estão chegando eles estão com banheiros e inclusive fizemos adaptações em projetos que
parte dos fornecedores são fornecedores globais e eles customizaram o projeto de cabine 
de locomotiva para VLI, para de fato que a gente consiga num horizonte de tempo, eu 
acredito em alguns anos, praticamente zerar esta questão do banheiro, mas a gente já 
consegue dizer que e Campinas a Santos 100% são nossos maquinistas conduzem trens e 
locomotivas com banheiro. 

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Que informação nós tivemos 
dos sindicatos nas reuniões que nós, por onde nós passamos, em todas elas 
indistintamente as três concessionárias foram feitas estas colocações das restrições nesse 
sentido. 

Eu perguntaria do valor total de transporte de carga por esse modal ferroviário no 
estado de São Paulo, quanto que detém a VLI em porcentagem? 

 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Perdão, eu não entendi a 

pergunta. 
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podermos ser parceiros, podermos ajudar nas decisões que iremos apresentar como 
sugestão para as empresas ou encaminhamento das dificuldades maiores que nós já 
sentimos e vimos ao Ministério Público para que o Ministério Público possa tomar 
ciência efetiva da questão da ferrovia no estado de São Paulo, principalmente pelas três 
empresas concessionárias; a FCA, MRS e a Rumo ALL. 

Vocês têm a possibilidade de dez a quinze minutos cada um ou o tempo que for 
necessário para que a gente possa ouvi-los e anotar e nas dúvidas, podemos interromper 
na fala e fazermos algumas perguntas, ou esperamos o final para fazermos todas juntas e 
nós teremos a possibilidade de esclarecer as dúvidas. 

Eu passaria a palavra ao senhor Álvaro Ferreira da Silva para que nos conte um 
pouco, relate no seu tempo necessário, dez, quinze minutos, sem problema nenhum, como
é a vida de um maquinista, no caso o senhor já desligado, aposentado, é isso? 

 
O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – Positivo. Não sou aposentado, fui 

desligado ano passado. 
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Com a palavra o senhor 

Álvaro Ferreira da Silva. 
 
O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – Bom dia a todos. Comecei na 

ferrovia, na ALL em 1998 no sul do Paraná onde fiquei por doze anos e fui transferido 
aqui para São Paulo.  

As dificuldades são inúmeras com relação à vida do maquinista propriamente dito. 
Desde a carga excessiva de horas que impacta diretamente na segurança dos trens até 
com relação aos veículos de transporte ferroviário, que sofrem uma deterioração bastante 
grande devido à falta de manutenção da própria empresa, da ALL. Onde ela busca apenas 
fazer paliativos para que esse material rodante venha satisfazer momentaneamente as suas 
necessidades, não para com o objetivo de fazer uma revisão completa dos vagões, 
locomotivas, para que a vida útil desse material rodante venha trazer maior benefício para 
a empresa, para o colaborador e para a sociedade. O que tem se visto ultimamente são 
grandes acidentes que impactam em vidas humanas e isso é tudo descaso da manutenção 
das locomotivas.  

Locomotivas sem nenhuma segurança, totalmente desprotegida, os vagões sendo 
tirados os equipamentos importantíssimos para a segurança. Como posso dizer, são 
tiradas as válvulas de segurança do vagão, na realidade. Tiraram a válvula de todos os 
vagões de emergência onde tira 30% da sua eficiência do freio o que impacta diretamente 
na segurança do trem. 

Essa válvula dá a oportunidade de parar o trem com maior rapidez, maior 
antecedência. Com essa válvula, se você consegue para o trem com duzentos metros, sem 
ela, você vai levar quinhentos metros para parar. 

É total descaso com a segurança ferroviária, com a segurança da sociedade em si. 
Com relação a isso não tem uma velocidade compatível com os perímetros urbanos. São 
velocidades muito grandes passando por perímetros urbanos onde necessitava de 
segurança maior devido haver pessoas próximas à via, PN (passagem de nível). São 
casos, são descasos que a empresa deixa acontecer no seu trabalho. Eu vivenciei isso por 
dezesseis anos na empresa. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pela ordem senhor presidente. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Com a palavra o deputado 
Madalena. Mas antes eu gostaria, se vossa excelência me permitir. Por que o senhor foi 
desligado da empresa.  
 

O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – Eu saí ano passado, já estava como 
analista fazia quatro anos que estava exercendo o cargo de analista. Foi por divergência 
de lideranças entre meu cargo e o cargo de gerência. 

 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Com a palavra o deputado 

Ricardo Madalena. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Bom dia a todos. Bom dia pessoal do 

sindicato que nós já conhecemos e que tem colaborado muito com essa CPI. Bom dia aos 
maquinistas e colaboradores dessa CPI. 

Senhor Álvaro, gostaria de saber quais são as condições de trabalho que a empresa 
dá a vocês na questão de higiene, questão de horário de almoço, como é feito isso. É 
respeitado, não é respeitado. 

 
O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – Primeiro lugar, não se tem respeito 

com o maquinista. Não tem horário de almoço, você não tem horário definido de almoço. 
Você não tem onde fazer suas necessidades fisiológicas, você defeca, com perdão da 
palavra em jornal, faz em garrafa pet.  

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – As composições não tem banheiro? 
 
O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – Não tem. As que têm estão lacradas. 

Se não estão lacradas, estão completamente sujas sem condições de uso. Não existe 
manutenção nas poucas que têm.  

É calor, o maquinista passa calor, ele passa frio dentro das locomotivas porque elas
são todas inapropriadas para uma vivência de um ser humano dentro de uma cabine 
locomotiva. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Não é como uma cabine do metrô em 

São Paulo? 
 
O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – Não chega nem perto. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Perdão, eu não perguntei, você é que 

qual companhia que você está dizendo?  
 
O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – Eu sou da Paulista, Sorocabana. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – A concessão é a Rumo ALL? 
 
O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – É.  

A Central de Controle de vocês já está avançada no sentido de ter uma 
comunicação com maquinista para que qualquer acidente imediatamente ela consegue 
parar a composição, ou vocês são da opinião que tem que ter sim, o "piloto e o copiloto?" 

 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Existem vários dispositivos 

nos trens e não só nas locomotivas que são, eles param a composição imediatamente em 
caso de acidentes. É o que a gente comentou mais cedo na apresentação que são os 
chamados detectores de descarrilamento, seja de vagões, seja detector de descarrilamento 
em campo, que assim que é detectado um acidente ele, o acidente acontece. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - E se ele for enfartado o maquinista? 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - A composição vai parar em 

alguns segundos porque o computador de bordo, como eu estava comentando mais cedo, 
o computador de bordo ele identifica toda e qualquer operação do maquinista seja ela 
aceleração, frenagem.  

Caso ele fique alguns segundos sem nenhuma operação, existe aí um sistema de 
falha segura que ele tem que acionar, caso isso não aconteça a composição vai parar e 
ainda, caso o trem ganhe velocidade acima do permitido nesse período a cerca eletrônica 
entra em atuação imediatamente e o trem é parado sem intervenção humana. 

Então, se, por exemplo, numa viagem de trem nós quisermos fazer uma 
exemplificação e pedir para o maquinista parar de fazer o comando, em alguns segundo o 
trem vai parar sozinho. 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – essa é outra informação 

divergente nas três companhias. Nós tivemos explicações diferentes nas três companhias. 
Uma é o dispositivo homem morto que é o fim do mundo, né? A outra foi... 

Porque nós temos também a versão Marcelo e Fabricio, do sindicato dos 
ferroviários. Então nós temos essas particularidades que nós discutimos, mas de qualquer 
forma no relatório isso tudo será apresentado. 

Da minha parte era só, pelo avançado da hora, tem outra comissão que vai 
começar a funcionar agora aqui. Eu agradeço a possibilidade Sr. Marcelo Augusto 
Ferreira, Sr. Fabricio Rezende Oliveira e ter certeza absoluta que o que nós queremos é 
poder ajudar a produzir algo que possa gerar confiança nesse modal tão importante que é 
o modal ferroviário no nosso país e principalmente no nosso estado de São Paulo. Os 
senhores gostariam de fazer algumas considerações finais? 

 
O SR. MARCELO AUGUSTO FERREIRA - Nós, por parte da VLI nós 

agradecemos muito o convite, poder estar aqui contribuindo com esta comissão e nós nos 
colocamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer eventual item que não tenha sido
esclarecido aqui. Nós nos colocamos à disposição para eventualmente responder 
futuramente. 

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Agradeço as palavras. 
 
O SR. FABRICIO REZENDE DE OLIVEIRA - Ok, eu faço das palavras do 

Marcelo as minhas também. 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Obrigado Fabricio, obrigado

Marcelo, obrigado senhores. Não havendo mais nada a tratar declaro encerrada a presente
reunião. 

 
*      *      * 

  
 
Reunião - 21.10.2015  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Essa reunião foi convocada 
com a finalidade de ouvir os ex maquinistas ligados ao SINDIPAULISTA – Sindicado 
dos Trabalhadores de Empresas Ferroviárias Paulistas sobre as condições de segurança 
das composições mantidas pelas concessionárias de transporte ferroviário e de carga no 
estado de São Paulo.  

Antes eu gostaria de saudar a presença do nobre relator o deputado Ricardo 
Madalena que aqui está entre a gente, a imprensa, a ALESP, a Vivi que está 
representando a ALESP, os assessores, enfim, regimentalmente nós não temos quórum 
hoje por licenças de alguns deputados que não estão na casa, estão fora. De qualquer 
forma, valem da mesma forma todas as informações. O único problema é que nós não 
podemos votar dois requerimentos pendentes, o resto sem problema nenhum. 

Nós temos cinco convidados, o senhor Álvaro Ferreira, o senhor Cícero, o senhor 
Ezequiel, o senhor Marco Antonio Galli e o senhor Pedro Edson Marchetti, são essas as 
pessoas que nós vamos ouvir hoje.  

Como a mesa é pequena, eu pediria para cada um que tomasse assento aqui. 
Primeiro o senhor Álvaro Ferreira da Silva, senhor Cícero A.B. da Silva, maquinista da 
ALL e diretor sindical, o senhor Álvaro é maquinista e analista da ALL desligado. O 
senhor Ezequiel Lopes dos Reis, maquinista. Esses são membros do Sindicato da 
Sorocabana. 

Agora nós vamos chamar os maquinistas do Sindicato da Paulista, Marco Antonio 
Galli, ex maquinista da ALL. Pedro Edson Marchetti, maquinista da M.R.S.  

Se o nobre relator não se opuser, eu pediria para o senhor Airton tomar assento 
entre nós.  

 
O SR. – Não me abstenho em nada, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Então, por favor, tome 

assento.  
O objetivo da vinda dos senhores aqui e aceitarem o convite de estar conosco na 

data de hoje é para que a gente possa esclarecer alguns pontos, algumas dúvidas, ouvir 
efetivamente cada um dos senhores que trabalham na área dessa CPI que nós estamos 
investigando os acidentes ferroviários acontecidos no estado de São Paulo. Já tivemos a 
oportunidade de ouvir algumas autoridades, começamos ouvir as empresas agora e hoje 
nós tivemos duas diligências pelo interior do estado de São Paulo, uma na cidade de 
Americana e outra na cidade de São José do Rio Preto. Aliás, muito proveitosas as duas e 
com certeza, hoje com a fala de cada um de vocês aqui poderemos amealhar mais 
informações possíveis para que possamos produzir um relatório capaz de no futuro 
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O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – Isso é porque surgiu outro problema 
que estavam parando muitos trens no trecho da ALL, daí eles não conseguiam resolver 
esse problema mecanicamente falando. Eles resolveram tirar essa válvula de segurança 
para que parasse com as várias paradas que tinha no trecho dos trens. Foi realmente o que 
solucionou esse problema, porém causou esse problema um pouquinho maior que foi a 
parte da segurança da própria composição.  

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Você tem conhecimento, é do seu 

conhecimento que a ANTT fez alguma observação com relação a essas válvulas de 
segurança que foram retiradas ou ela nem tomou conhecimento? Houve comunicação da 
concessionária?  

O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – Não tenho esse conhecimento. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Não tem esse conhecimento. Okay. Eu 

gostaria que constasse, senhor presidente, se a ANTT tem conhecimento em relação a 
essas válvulas de segurança que foram retiradas do trem e nada mais é, nós estamos 
investigando os acidentes e retirando essas válvulas, como foi dito aqui pelo senhor 
Álvaro, com certeza, traz insegurança a nossa população. 

Senhor Álvaro, melhorou com a aquisição da Rumo ALL para vocês funcionários, 
ou continuou, como você disse tudo até o momento?  

 
O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – No momento não dá para ser vista 

nenhuma melhoria no momento, ainda não. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E tem notícia de alguma melhoria para 

vocês funcionários? Existe isso? Já se cogitou, já se reuniram? Já falaram isso? 
 
O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – Existem propostas de melhorias, 

mas não saíram do papel ainda.  
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Só isso, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Eu gostaria de agradecer as 

palavras do deputado Ricardo Madalena e dizer que o programa está sendo gravado a ao 
vivo pela TV Web e depois também vai ser reprisado pela TV ALESP. Eu ia citar a 
presença do deputado Roberto Morais, ele nos deixou, mas deve retornar e o farei quando 
aqui ele estiver. 

Passo a palavra ao senhor Cícero A. B. da Silva, maquinista da ALL, diretor 
Sindical. O senhor tem de dez a quinze minutos para poder fazer as suas considerações 
iniciais.  

As minhas perguntas eu vou fazer no final, tenho algumas dúvidas, mas farei no 
final. Com a palavra o senhor Cícero. 

 
O SR. CÍCERO A. B. DA SILVA – Bom dia a todos, doutor. Cícero, diretor do 

Sindicato dos Ferroviários Sorocabana. Sou maquinista desde 2003. Entrei na ferrovia em
1999. Em 90 sou da FEPASA, antiga FEPASA que era do governo do estado, venho 

trabalhando, acompanhando o pessoal maquinista, via permanente desde 1990. Em 2003 
passei a maquinista, trabalhei maquinista e ajudante, porque os dois eram maquinistas ao 
mesmo tempo, não existia aquela, o mesmo que o maquinista sabia, o ajudante, como se 
falava na época, fazia.  

 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Isso existia no passado, 

mas hoje... 
 
O SR. CÍCERO A. B. DA SILVA – Na época de FEPASA e até um pouco de 

FERROBAN depois da privatização, a ALL tirou o ajudante, como eles falavam. E o que 
eu vejo muito hoje por falta desse ajudante, desse homem a mais que tinha e ajudava 
muito na circulação, na composição e tudo, no tráfego, é a falta.  

Muitos acidentes que estão ocorrendo poderiam ser evitados com a presença 
daquele segundo homem na locomotiva. No caso do freio de emergência, como o Álvaro 
falou, deixou bem claro, porque ele é mais técnico. Quando tinha o segundo homem, 
quando havia avaria no trem, descia um homem para ver o que tinha acontecido e fazia 
assim o trabalho e o trem prosseguia no destino. Hoje é um maquinista só, ele desce, a 
composição fica lá. As cabines não têm travas nas portas, corre-se o risco de entrar algum
vândalo, roubar os pertences, como já aconteceu. E a composição fica sem segurança. O 
homem sozinho desce para fazer o trabalho que poderia ser feito em dois. 

Fora isso a circulação hoje deixa muito a desejar, do jeito que a gente rodava 
quando era na época da FEPASA, não tem comparação.  

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Senhor Cícero, a manutenção da 

composição antes e agora, como o senhor vê no seu ponto de vista o que era em 1990, 
FEPASA e o que é hoje ou os últimos anos do senhor na companhia.  

 
O SR. CÍCERO A. B. DA SILVA – Eu sou da Baixada, meu trecho é de Santos 

Planalto até Embu Guaçu. Antes existiam mecânicos. Porque para a gente subir a serra o 
mecânico fazia a revisão acompanhado do maquinista. O maquinista ia  olhando vagão 
por vagão para fazer a averiguação de todos os vagões se tinham condições de rodagem 
para prosseguir o destino.  

Hoje já não tem esse mecânico que faz essa revisão. Os trens vêm lá do Alto 
Araguaia, vão até o destino que é o Porto de Santos e não existe um mecânico para fazer 
a revisão junto com o maquinista, não é colocar uma pessoa que a gente nem conhece às 
vezes como mecânico que vai lá e faz a revisão do jeito que eles falam, quando tem. 
Então eu acho que não tem segurança. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E com relação á manutenção do trecho, 

em sua opinião, há vinte, vinte e cinco anos atrás, eram uma coisa e hoje é outra ou 
melhorou? O senhor acha que melhorou ou piorou? 

 
O SR. CÍCERO A. B. DA SILVA – Não, piorou. Hoje o que eles fazem no 

trecho é o tapa-buraco, vamos falar o português claro. Houve um acidente, eles fazem o 
pedaço onde o trem descarrilou, trocam-se alguns dormentes e ali fica. Dizem: ‘vai trocar 
para o futuro’, mas fica para eterno até acontecer outro. Muitos laqueados na linha. 
Laqueado é a linha começa a ser infiltrada pela água que vem dos morros, não tem 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Senhor presidente, está sendo gravada? 
Nós temos esse material depois?  

 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Sim, está sendo gravado 

pela TV Web. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Senhor Álvaro, o senhor tem 

conhecimento se existe primeiros socorros. 
 
O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – Não, não existem primeiros 

socorros.  
 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Extintor, alguma brigada de incêndio? 
Alguma coisa para algum pequeno acidente para serem tomadas providências imediatas?

 
O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – Não, não existe. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Também não. O segundo homem na 

composição, existe? 
 
O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – Não existe segundo homem na 

composição. Somente o maquinista.  
 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Em sua opinião como maquinista 
experiente com todos esses anos desenvolvendo seu trabalho, seria fundamental o 
segundo homem?  

 
O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – Com certeza. Principalmente para 

segurança do próprio maquinista. Existe dispositivo dentro da locomotiva que não são 
100% garantidos, existem falhas nesses dispositivos de segurança. Um segundo homem, 
uma segunda pessoa, iria garantir 100% a segurança dos dois e até da própria 
composição. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Exato. Você poderia me dizer qual foi 

seu último salário? Integral e líquido.  
 
O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – Meu último salário como analista o 

senhor precisa saber ou como maquinista?  
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Como maquinista. 
 
O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – Como maquinista meu último 

salário base foi R$ 1.070,00, bruto em torno de R$ 2.000,00. 
 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Mas líquido, R$ 1.070,00?  

O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – Líquido em torno de R$ 1.600,00, 
1.700,00. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Nos dias de hoje é mais ou menos isso 

que um maquinista recebe?  Entre R$1.000,00 e R$ 1.500,00. 
 
O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – Exatamente. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Benefícios? Tinha algum benefício?  
 
O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – Tinha plano de saúde Unimed 

descontado na folha de pagamento e o vale alimentação também que era descontada uma 
porcentagem do funcionário. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Por isso que de dois mil vem para mil e 

setecentos.  
 
O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – Exatamente.  
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Houve algum acidente na empresa na 

sua gestão quando maquinista?  
 
O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – Comigo tive acidente. Tive 

atropelamento. Própria área urbana. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – A velocidade acima da norma 

estabelecida pelo órgão fiscalizador Agência Nacional de Transportes Terrestre imposta 
pela concessão, vocês trafegavam acima?  

 
O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – Não trafegava acima não. Trafegava 

pela velocidade estipulada pela empresa. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pela empresa, não pela ANTT? 
O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – Não pela ANTT, pela empresa.  
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E qual a finalidade disso? Ou por que 

em sua opinião? Para ter uma velocidade acima do estabelecido pela agência ANTT. 
 
O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – Agilidade para entregar a carga no 

destino.  
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Para faturar mais. 
 
O SR. ÁLVARO FERREIRA DA SILVA – Para faturar mais. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Okay. Essa válvula de segurança 

retirada dos vagões, qual o motivo da retirada dela? Porque ela influi na frenagem, não é?
E por que a retirada? 
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O SR. CÍCERO A. B. DA SILVA – Não. Não tenho conhecimento de 
condenação. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Mas já viu algum maquinista 

condenado? Responsabilizado pelo acidente?  
 
O SR. CÍCERO A. B. DA SILVA – O maquinista é sempre responsável, ele que

vai à delegacia depor, responde inquérito, é o maquinista. E às vezes, muitas vezes sem 
apoio da própria empresa, porque muitas vezes ele é desligado e o processo continua.  

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – A empresa dá um suporte advocatício? 
 
O SR. CÍCERO A. B. DA SILVA – Não dá.  
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Psicológico quando tem algum 

acidente?  
 
O SR. CÍCERO A. B. DA SILVA – Ás vezes procura até o sindicato e o 

sindicato leva o rapaz até o local, até o fórum de justiça. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Isso acaba sendo de responsabilidade 

“que não é do sindicato”, então?  
 
O SR. CÍCERO A. B. DA SILVA – Justamente. Mas ás vezes a gente, pelo 

trabalhador a gente tem que fazer nossa parte. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Só isso, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – O senhor Cícero tem 

alguma consideração? 
 
O SR. CÍCERO A. B. DA SILVA – Não, o senhor Álvaro foi mais técnico. Ele 

falou tudo que precisava. 
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Eu passo a palavra agora 

para o senhor Ezequiel Lopes dos Reis, maquinista na ativa, não é? 
 
O SR. EZEQUIEL LOPES DOS REIS – Não, fui desligado esse ano. 
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Quando vocês dizem 

‘desligado’ é mandado embora, afastado da empresa, é isso? No caso do Cícero, você foi 
desligado, afastado por ser diretor sindical ou você foi diretor sindical depois que foi 
afastado?  

 
O SR. CÍCERO A. B. DA SILVA – Eu já era diretor sindical. Eles não 

conseguiram me mandar embora por causa da minha estabilidade, mas me encostarem 
como maquinista. Eu era maquinista de trecho, eu rodava o trecho. Para eu parar nas 

minhas doze horas dentro da minha razão, eles não conseguiram me mandar embora pela 
minha estabilidade, e me encostaram na manobra. Na manobra eu ficava só no pátio, do 
(ininteligível) a gente tirava às vezes os vagões que não iam prosseguir. Fiquei três anos 
encostado lá. Caiu meu salário, mas minha vida mudou e o sindicato sempre me apoiando
por ser diretor e em 2014 fui desligado e estou no sindicato hoje. Mas eu sou funcionário 
da ALL. 

 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Okay. Com a palavra o 

senhor Ezequiel Lopes dos Reis. 
 
O SR. EZEQUIEL LOPES DOS REIS – Bom dia a todos. Entrei na ALL em 

2008 e em 2010 comecei a função de maquinista até outubro agora de 2015. Vou frisar 
novamente a jornada. A jornada de trabalho do maquinista é excessiva, de dezesseis a 
vinte horas. Às vezes a gente estava no meio do percurso, não entregou o trem no destino 
e já estava com essas horas excessivas, a gente questionava que estava cansado, não tinha 
mais condição de levar e às vezes era forçado ou não tinha nem condições de chamar 
pessoal, a escala, questionar que a gente estava cansado e eles nem atendiam ao telefone. 
Deixavam praticamente a gente largado. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Senhor Ezequiel, isso poderia ser feito 

pelo painel? 
O SR. EZEQUIEL LOPES DOS REIS – Sim. A gente. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E chegava lá na ponta, na CCO, mas 

não obtinha resposta.  
 
O SR. EZEQUIEL LOPES DOS REIS – Não obtinha, não respondiam, eles 

deixavam a gente lá. Do jeito que estava deixava. A gente questionava e ficava por isso 
mesmo. Tinha que ficar lá até segunda ordem. A gente questionava e os supervisores 
também não respondiam.  

Vou frisar também. Para a gente almoçar, tinha que almoçar na máquina também. 
Muitas vezes em movimento. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E as condições de trabalho de higiene e 

segurança? 
 
O SR. EZEQUIEL LOPES DOS REIS – Segurança também. Higiene a gente 

tinha que fazer do jeito que dava. Eu trabalhei. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Poderia parar a máquina para fazer no 

mato? Isso não poderia de forma alguma sem autorização deles? 
 
O SR. EZEQUIEL LOPES DOS REIS – Não, não tinha autorização deles. A 

gente tinha que ficar segurando até quando desse para parar o trem e aí a gente fazia. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Em alguma estação? 
 

limpeza de caneletas, nada do que se fazia antigamente, aí dá muita, a linha fica laqueada 
e começa a descer e os trens passando, cada vez com mais peso.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Isso se sente quando o senhor está na 
máquina? 

 
O SR. CÍCERO A. B. DA SILVA – Não, a gente lá na frente como maquinista a 

gente não sente. Ás vezes a gente tem que olhar para trás, porque hoje o sistema não 
deixa a gente mais olhar uma composição. A gente tem que ficar forçado lá no CDL, na 
velocidade que não pode ultrapassar porque às vezes o que ele está pedindo ali, senão é 
penalizado e você também é punido. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E ali o senhor manda informação para a 

CCO direto e reto. 
 
O SR. CÍCERO A. B. DA SILVA – Isso e a gente não pode olhar a composição.  
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E se pegar fogo no décimo vagão?  
 
O SR. CÍCERO A. B. DA SILVA – Lá embaixo a gente vai ver. Mas a gente não 

pode porque a atenção hoje do maquinista é no CBL, o computador de bordo que ele tem 
na frente dele. Nem o lado esquerdo dele ele tem a visão. Entendeu? É só para frente, 
para trás você não pode olhar. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E ultimamente quantas horas de 

trabalho que o senhor estava. 
 
O SR. CÍCERO A. B. DA SILVA – A média de trabalho é maquiado como a 

gente sempre fala, é de dezesseis, vinte horas, mas ela maquia o ponto que aparece só oito
horas de trabalho para o trabalhador. Só que ele já entrou no repouso praticamente na 
folga e está ali trabalhando. Hoje o maquinista não tem vida social, ele vive para o 
trabalho. Ele não pode ter um aniversário de um filho, não pode participar de uma festa, 
não pode nada porque na folga dele ele não pode beber nada, está de folga, mas ele chega 
na empresa e vão fazer exame nele, se acusar uma dosagem ele já é punido e tiram ele de 
circulação. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor trabalhou até que ano, senhor 

Cícero? 
 
O SR. CÍCERO A. B. DA SILVA – Como maquinista eu fui desligado em 2014.  
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor acha que melhorou com a 

aquisição da Rumo?  
 
O SR. CÍCERO A. B. DA SILVA – Não, a Rumo está chegando. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor foi funcionário da ALL? 
 

O SR. CÍCERO A. B. DA SILVA – ALL, ainda sou, estou desligado pelo 
sindicato. A Rumo está chegando, está falando de melhorias em vagões, trilhos, túneis e 
na vida humana, no homem até agora nada.  

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Efetivamente nada até o momento. 
 
O SR. CÍCERO A. B. DA SILVA – Nada, nada, nada.  
O SR. RICARDO MADALENA – PR – As condições de trabalho e higiene são 

as mesmas que o senhor Álvaro acabou de dizer?  
 
O SR. CÍCERO A. B. DA SILVA – Precárias. Continua a mesma coisa. Às 

vezes tem uma locomotiva que eles colocam, vem nova, ela tem banheiro, tem pia, 
lavatório, tem tudo, mas não tem aquele pessoal para fazer a manutenção nem a limpeza. 
E o maquinista sozinho não dá para fazer.  

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Quando passava por área, perímetro 

urbano, o senhor constatava a velocidade acima por recomendação da concessão ou o 
senhor respeitava as normas da ANTT? 

 
O SR. CÍCERO A. B. DA SILVA – Não, segue, respeito o boletim de restrição 

pela empresa, a velocidade da empresa.  
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Isso era informado no painel ou eles 

falavam pessoalmente? 
 
O SR. CÍCERO A. B. DA SILVA – No painel tem a velocidade, o VMA que a 

gente fala e vem um boletim informativo, não sei se eles são hoje mais, mas vinha na 
nossa mão e a gente acompanhava os quilômetros onde dava para andar mais e andar 
menos. Mas o andar menos era por falta dos acidentes que já tinham ocorrido e aquela 
restrição virava aniversários e aniversários e não mudava.  

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor acha que as válvulas de 

segurança que foram retiradas realmente comprometeram a segurança para com a 
população?  

O SR. CÍCERO A. B. DA SILVA – Muito. Nós tivemos um acidente no final de 
2014, se não me engano, em Cubatão. Onde o maquinista com treinamento muito falho, 
pouco tempo de treinamento, o mandaram fazer um trem, tinha outro parado na frente, ele 
se perdeu, muitas horas também de trabalho, inexperiência. Ele viu a cauda do trem 
parado, deu emergência, porque a gente tinha um recurso a mais. Poderia, se ele tivesse a 
válvula, bater na cauda, mas não acontecer o acidente que aconteceu. A locomotiva bateu, 
caiu para o lado da avenida, quase houve uma tragédia pior lá.  

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor tem conhecimento de alguma 

condenação de alguém das concessionárias ou sempre é o maquinista? Normalmente 
vocês veem nos acidentes a pessoa que é intimada, ou que é condenada, já viu alguma 
condenação de algum proprietário das concessões?  
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que é hoje. Nós tínhamos um curso, que daqui a pouco vão dizer e hoje com quinze dias e 
três meses de experiência a pessoa está apta a ter uma composição com oitenta, cem, até 
cento e vinte vagões. Olha a discrepância, senhor presidente que nós estamos ouvindo 
aqui hoje. Que isso seja registrado para constar no nosso relatório. 

Pois não, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Só para tirar uma dúvida. 

Se o sindicato tem conhecimento de como é o preparo de um maquinista, por exemplo, na 
Inglaterra, Holanda, Itália? Vocês tem ideia disso ou não? Se está dentro das normas 
internacionais. Pois não, deputado. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Os nossos assessores da CPI poderiam 

levantar isso, senhor presidente, para a gente constar em relatório. 
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Vou pedir para o super 

Vinicius Verbetta fazer essa investigação para a gente. Na Itália pelo menos dá para 
entender, dá para falar o idioma. Mas seria importante para a gente estabelecer as 
diferenças de segurança existentes no mundo a respeito da ferrovia para que a gente possa 
propor no relatório final também algumas considerações nesse sentido. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Senhor presidente, não precisa ir muito 

longe. Aqui mesmo no Brasil existem ferrovias que o curso teórico são seis meses, curso 
teórico e para passar a maquinista, o prazo mínimo é um ano. 

 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Que local acontece isso? 

Qual empresa? A FCA, MRS. São os treinamentos diferenciados. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Aqui tem FCA e MRS? Vamos chegar 

lá. Senhor Ezequiel, mais alguma colocação? 
 
O SR. EZEQUIEL LOPES DOS REIS – A ALL agora, Rumo ALL está dando 

um treinamento para os maquinistas, um simulador em Curitiba. Lá a gente é instruído a 
andar na velocidade bem próxima do limite. Se a gente não andar a gente é praticamente 
punido.  

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Mesmo não respeitando as normas?  
 
O SR. EZEQUIEL LOPES DOS REIS – Respeitando a velocidade. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – A norma da ANTT. 
 
O SR. EZEQUIEL LOPES DOS REIS – Da concessionária, a velocidade que 

ela impõe ali, a gente tem que andar naquela velocidade ou abaixo, ali. Ela quer que a 
gente ande no limite.  

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Até na área urbana? 
 
O SR. EZEQUIEL LOPES DOS REIS – Na área urbana, seja qual for o local 

ela quer que a gente ande no limite.  
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Qual é o limite na área 

urbana? 
 
O SR. EZEQUIEL LOPES DOS REIS – Na área urbana é 20 a 25. 
 
O SR. Depende muito do transporte que está puxando. Se for carga perigosa, se 

não me engano aqui no interior de São Paulo é 40 por hora em área urbana. E carga seca 
é velocidade normal. Se for 50 é 50. A não ser que exista alguma restrição por deficiência 
da via. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Mas não é a mesma velocidade em área 

urbana ou rural, por exemplo? 
 
O SR. Não. Área rural a velocidade é maior.  
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Satisfeito relator? 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Satisfeito, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Concluiu, Ezequiel? 
 
O SR. EZEQUIEL LOPES DOS REIS – Sim, concluído. 
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Obrigado, passo a palavra ao 

senhor Marco Antonio Galli, ex maquinista da ALL. 
 
O SR. MARCO ANTONIO GALLI – Bom dia a todos. Eu entrei na ferrovia 

quando tinha dezessete anos em 1983 e o deputado roubou o que eu ia falar a respeito de 
formação. Eu ia defender isso aqui. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor é de onde, Marco Antonio?  
 
O SR. MARCO ANTONIO GALLI – Eu iniciei em Rincão, hoje eu moro em 

Araraquara.  
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E fazia a Sorocabana? 
 
O SR. MARCO ANTONIO GALLI – Não, o meu trecho era Colômbia, final de 

linha a Campinas. E eu saí após as transições quando iniciou a ALL eu fui demitido e 
voltei na ALL em 2008 como maquinista de manobra, onde eu fiquei até 2013. 

Na ALL o meu contato com o trem era apenas manobra. Então eu não vivi o 
trecho, mas eu presenciei os amigos que chegavam do trabalho e é o que nossos amigos 
aqui realmente relataram.  

O que eu queria frisar é a respeito de formação desses profissionais. Porque na 
época da FEPASA nós fazíamos um ano e quatro meses de aula teórica e depois no 

O SR. EZEQUIEL LOPES DOS REIS – Não, no mato. No mato mesmo. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR –  Okay. 
 
O SR. EZEQUIEL LOPES DOS REIS – Ás vezes a gente saia da locomotiva, 

que nem pode, fazia correndo e tinha que voltar para a máquina. Isso a gente tinha que ser 
sujeito à punição, sair da locomotiva. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR – Se desse dor de barriga?  
 
O SR. EZEQUIEL LOPES DOS REIS – Aí já era, estava ferrado. Em 2014 eu 

trabalhava no trecho da Baixada. Em 2014 comecei a trabalhar no trecho da Serra, subia a 
Serra de Santos até Embu-Guaçu. Frisar que a gente descansava em um pernoite que 
ficava a cinco ou sete metros da linha do trem, praticamente a cama ficava ao lado da 
linha do trem. O trem passava lá buzinando, às vezes sino, você não tinha um descanso 
correto para você depois de onze horas fazer outra jornada de dezesseis horas. Você 
praticamente não dormia e já pegava o trem cansado. Complicado.  

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor acha, na questão de segurança 

que o segundo homem na composição seria fundamental? 
 
O SR. EZEQUIEL LOPES DOS REIS – Fundamental. Certeza, para mim, 

vários acidentes poderiam ser evitados com um segundo homem. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Essa válvula de segurança que foi 

retirada das composições, dos vagões, o senhor acha que isso, o risco de acidente 
aumentou?  

O SR. EZEQUIEL LOPES DOS REIS – Aumenta, aumentou.  
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Com a frenagem sendo maior, óbvio, 

não é?  
 
O SR. EZEQUIEL LOPES DOS REIS – Óbvio. Ela ao invés de arrumar a 

válvula, ela pensou em retirar a válvula. Isso aí provavelmente para custos, porque a 
visão dela é só custos, segurança.  

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor andava acima da norma 

estabelecida pela ANTT ou você respeitava a norma da ANTT ou respeitava a imposição 
da concessão? 

 
O SR. EZEQUIEL LOPES DOS REIS – Eu respeitava a posição da concessão. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – A imposição deles que era para andar 

acima. 
 
O SR. EZEQUIEL LOPES DOS REIS – A velocidade que eles colocavam lá 

tinha que andar naquela velocidade. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Qual a última companhia que você 
trabalhou?  

 
O SR. EZEQUIEL LOPES DOS REIS – A Rumo ALL. Quando eu saí já era 

Rumo ALL. Quando em entrei era ALL. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Você sentiu alguma diferença ou é a 

mesma coisa tanto a ALL quanto a Rumo ALL? 
 
O SR. EZEQUIEL LOPES DOS REIS – A mesma coisa.  
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Mesma coisa, até o tratamento com os 

funcionários? 
 
O SR. EZEQUIEL LOPES DOS REIS – Mesma coisa, não mudou em nada. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Você fez o curso para ser maquinista na 

própria empresa? 
 
O SR. EZEQUIEL LOPES DOS REIS – Fiz. Na própria empresa em Curitiba. 
 
 O SR. RICARDO MADALENA – PR – Quantos meses de curso? 
 
O SR. EZEQUIEL LOPES DOS REIS – Foram quarenta dias. Não, quinze dias.
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Quinze dias? Teoricamente. Quinze na 

prática. E aí três meses você viaja com a companhia de alguém experiente, é isso?  
 
O SR. EZEQUIEL LOPES DOS REIS – É três meses você é acompanhado com

alguém e depois de três meses você fica sozinho. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Senhor Cícero, eu gostaria de uma 

observação do senhor. Quando o senhor entrou em 1990, há vinte e cinco anos atrás você 
fez o curso também?  

 
O SR. CÍCERO A. B. DA SILVA – Eu entrei na Via Permanente. Era 

trabalhador da Via. Fiz o curso para maquinista em 2003. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E aí já era a ALL, porque a concessão é 

de 1999. 
 
O SR. CÍCERO A. B. DA SILVA – Era FERROBAN. O curso já não era como 

o da FEPASA. A FEPASA levava dois anos para a pessoa ingressar em maquinista. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Alguém aqui fez o curso da FEPASA, 

por favor? Beleza. Então nós vamos chegar lá, já. O senhor já viu a discrepância aqui de 
uma composição comprometendo vidas humanas na área urbana na mão de uma pessoa, 
não estou criticando o Ezequiel, não ponha isso na cabeça de vocês. Mas o que era e o 
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de aula e seis meses de teoria e prática acompanhando o maquinista e o ajudante. E 
depois para maquinista ele tinha, desse período que ele passou ajudando o maquinista, ele 
tinha que trabalhar três anos como ajudante de maquinista para poder fazer seis meses de 
teoria e prática na sala de aula e passar a maquinista. 

Hoje na CPTM que vamos dizer assim, em termos de dificuldade de frenagem, de 
condução não existe comparativo com o que eles fazem, é no mínimo seis meses em sala 
de aula para depois sair no trecho fazendo a teoria. Era isso que eu queria dizer.  

 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Feito o registro do senhor 

Isaque, passo a palavra ao senhor Pedro Edson Marchetti, maquinista da MRS. 
 
O SR. PEDRO EDSON MARCHETTI – Bom dia a todos. Eu entrei na 

FEPASA em 1986, fui desligado quando a ALL assumiu em 2006, entrei na MRS, há um 
ano e meio estou licenciado pelo sindicato da Paulista. O que eu tenho que relatar em 
relação às duas empresas, a implantação da monocondução que é vigente nas duas 
empresas e no Brasil todo, creio. 

Em relação também à higiene. As duas ferrovias estão na mesma situação dos 
banheiros também. Tem os banheiros em algumas locomotivas, mas não tem a 
manutenção. Então não pode usar os banheiros. 

Agora em relação à carga horária, a MRS é mais branda. Com doze horas nós 
paramos a composição, norma da empresa e solicitamos uma troca. Antes disso a troca já 
é enviada. Na MRS é esse o caso. 

Na ALL não. Na ALL tem uma norma que com oito horas o maquinista pode 
informar que está se aproximando das dez, quando chega com dez ele pode pedir uma 
troca com doze, mas na maioria das vezes essa troca não é atendida. 

Em relação à manutenção da via, na MRS é também uma situação melhor. Na 
ALL o que a gente vê é que não tem a preventiva, não tem as manutenções preventivas 
onde acontecem os acidentes. Antigamente no tempo da FEPASA, da FERROBAN, essa 
preventiva era feita diariamente, havia mais pessoas da via permanente. Hoje para tomar 
conta de um trecho de cem quilômetros onde tinha cinquenta pessoas da via, hoje está 
reduzido para 5% dessa quantidade ou até menos. 

O que a gente vê na ALL é o excesso de horas e o intervalo de escala para os 
maquinistas. O maquinista não tem uma escala fixa. Exemplo, ele entra hoje meio dia, 
trabalha até as três da manhã, sai do serviço e já é escalado para entrar onze horas de 
repouso, para entrar novamente. O tempo que ele tem da casa, trabalho casa, geralmente é
de três horas, então ele tem nove horas na casa dele para repousar, ter as refeições e seus 
afazeres normais. Então muitas vezes o maquinista vem trabalhar sem repousar, com 
quatro, três horas de sono. Isso acarreta no final da jornada dele, muitas vezes, no nosso 
caso que é Araraquara, o pessoal da ALL, da Rumo, está de folga hoje, sai do serviço três 
horas da manhã, quatro horas da manhã na folga. E isso causa stress, transtorno para o 
funcionário. E a empresa só pensa em aproveitar o máximo, a ALL, citando novamente, 
ao máximo a mão de obra do maquinista.  

Hoje o maquinista não tem vida social. Ele vive trabalho, dormir, trabalho 
novamente. É isso que eu tenho a frisar.  

 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – O valor salarial da MRS o 

senhor poderia nos informar. 

O SR. PEDRO EDSON MARCHETTI – Sim, R$ 1.780,00 o maquinista. Da 
ALL, R$ 1.180,00. 

 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Só isso? 
 
O SR. PEDRO EDSON MARCHETTI – Só.  
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Com a palavra o deputado

Ricardo Madalena. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Senhor presidente, eu vou me estender 

um pouquinho com o senhor Pedro porque até agora só ouvimos as pessoas da Rumo 
ALL, os maquinistas. Agora vamos ver um maquinista da MRS, o senhor Pedro.  

Senhor Pedro, as condições de trabalho o senhor disse, a questão da higiene que é 
muito complicada. Existem primeiros socorros na composição da MRS? 

 
O SR. PEDRO EDSON MARCHETTI – Não. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Existe extintor para algum pequeno 

acidente? 
 
O SR. PEDRO ESDON MARCHETTI – Sim, existe extintor e curso também 

de como manusear. Na MRS.  
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Na MRS. Quando o senhor trabalhou 

na ALL não tinha? 
 
O SR. PEDRO EDSON MARCHETTI – Extintor sim, porém com prazo 

vencido, sem manutenção, sem lacre, isso daí existia sim. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E sem aula para saber como manusear. 
O senhor acha que o segundo homem é fundamental na composição.  
 
O SR. PEDRO EDSON MARCHETTI – É importante. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – A MRS tem segundo homem? 
 
O SR. PEDRO EDSON MARCHETTI – Não, também não. Foi implantada a 

monocondução aqui no trecho de São Paulo há um ano e seis meses. Até um ano e seis 
meses atrás tinha o segundo homem na MRS. Foi retirado com a implantação do 
equipamento que é o CBL, computador de bordo.  

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – A velocidade que o senhor passava no 

perímetro urbano era imposta pela concessão? O senhor tinha conhecimento das normas 
de velocidade da ANTT? 

 

mínimo três a quatro meses de prática para ser ajudante de maquinista. Na FEPASA acho 
que foi um dos primeiros cursos na minha época para ajudante de maquinista instalado 
dentro da empresa, porque antes os maquinistas seguiam carreira. Entravam como 
limpadores, tentavam na via permanente e seguiam carreira até chegar a maquinista. 

O nosso caso já foi diferente. Então nós saímos praticamente técnicos em 
locomotiva e vagões, a gente tinha muito conhecimento na época, das locomotivas da 
época, porque hoje já mudou bastante. A gente trabalhava com locomotiva elétrica 
movida com três mil volts de corrente contínua. Comparando-se com a formação que eu 
vi na ALL, fica muito a desejar no meu ponto de vista, com relação a conhecimento de 
equipamento e se perde muito com isso no desempenho da função do maquinista porque 
hoje já não tem mais o ajudante. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Marco Antonio, você que já tem uma 

experiência muito vasta, muitos anos nesta área, o índice de acidente naquela época e 
agora, que você estava no pátio de manobra e ouvia falar, é muito maior do que quando 
você trabalhou nas composições lá em meados de 90? 

 
O SR. MARCO ANTONIO GALLI – Sim, maior em proporção. Uma porque os 

trens aumentaram de tamanho e o número de acidentes devido à manutenção aumentou 
muito. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – A manutenção, assim como foi dito 

pelo senhor Álvaro e os demais, você acha que isso compromete muito, a falta de 
manutenção para que ocorram os acidentes que estão ocorrendo?  

O SR. MARCO ANTONIO GALLI – Olha, a manutenção, eu acredito é 
primordial em tudo. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E o segundo homem, o senhor acha 

muito importante na composição? Porque antigamente tinha e hoje não tem mais o 
ajudante de maquinista ou um homem no último vagão. 

 
O SR. MARCO ANTONIO GALLI – Eu acho simplesmente pelo fato de que 

quatro olhos enxergam mais do que dois. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Com certeza. As condições, quando o 

senhor trabalhava de carga horária para com agora os colegas do senhor, há diferença? 
 
O SR. MARCO ANTONIO GALLI – Olha a carga horária do maquinista foi 

sempre grande. Só que antigamente a gente tinha uma escala a seguir. Eu saberia, por 
exemplo, o que eu iria fazer daqui trinta dias. Hoje o maquinista não sabe o que vai fazer 
amanhã. Não existia a escala de sobreaviso, não existia a escala de prontidão, todas as 
escalas eram pré- fixadas.  

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Okay, só isso, senhor presidente de 

minha parte.  
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – A palavra ainda continua 

com o senhor Marco Antonio. Tem mais alguma consideração? 
 
O SR. MARCO ANTONIO GALLI – Não senhor presidente. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Agradeço a participação 

do senhor. Passo a palavra agora para o senhor Pedro Edson Marchetti, maquinista da 
MRS. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pela ordem, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Com a palavra o deputado 

Ricardo Madalena. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Só para constar que seja registrado o 

que é hoje e o que era no passado. Nós tínhamos um ano e meio praticamente, um ano e 
quatro meses de aula teórica, três, quatro meses para ser ajudante de maquinista para 
depois se pensar em ter a responsabilidade de conduzir uma composição. E hoje com 
quinze dias e três meses a pessoa já está apta. Eis a questão de os acidentes estarem 
ocorrendo, senhor presidente. Colaborando com a falta de segurança, com a retirada das 
válvulas das composições, dos vagões, trafegando acima do limite permitido pela ANTT 
nas áreas urbanos. Só isso, senhor presidente.  

 
O SR. MARCO ANTONIO GALLI – Eu ouvi ele perguntar várias vezes, o 

deputado Ricardo, para os ex maquinistas qual a velocidade se fazia, a colocada pela 
ANTT ou pela concessionária. Na época que eu trabalhei, trabalhei na concessionária, 
nós nunca tivemos conhecimento da velocidade da ANTT, apenas da concessionária. O 
maquinista nunca teve conhecimento de velocidade da ANTT. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Que se registre isso, senhor presidente.  
 
O SR. MARCO ANTONIO GALLI – A não ser que eu esteja enganado.  
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Obrigado pela colocação, senhor Marco

Antonio. 
 
O SR. MARCO ANTONIO GALLI – Outra colocação que esqueci no 

momento. Era um ano e quatro meses teóricos, quatro meses de estágio ajudante de 
maquinista para maquinista, no mínimo dois anos de ajudante. E eu vi, isso aí eu 
presenciei na ALL ajudante de maquinista de quatro a cinco meses indo fazer curso para 
maquinista. Saindo de operador de produção para fazer curso de maquinista. É só isso, 
senhor presidente. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Agradeço as palavras senhor Marco 

Antonio. O Isaque pediu a palavra um minuto, senhor presidente. 
 
O SR. ISAQUE – Bom dia a todos. Antes de eu me desligar para vir para o 

sindicado, era encarregado do treinamento da FEPASA e nós tínhamos o curso de 
ajudante de maquinista que era o futuro empregado admitido da rua tinha um ano de sala 
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O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – O senhor é aposentado? 
Não desligado, aposentado. 

 
O SR. AIRTON MAURÍCIO ZANNI – Aposentado, não desligado. 

Aposentado, fora da empresa, mas como diretor sindical. Então todo esse período e tudo 
que o pessoal vem falando da parte técnica, umas das piores situações, vamos falar do 
passado e do presente. 

No passado nós tínhamos 80% de preventiva e 20% de corretiva. Invertemos o 
processo hoje, nós temos 20% de corretiva e 80% de preventiva. Está invertido desculpa. 
80% de corretiva e 20% de preventiva. Ou seja, todo o processo invertido. 

No passado nós tínhamos trens bem mais curtos e bem menos acidentes. A 
manutenção da via permanente era uma manutenção constante sem rodízio de pessoal, ou 
seja, tínhamos pessoal para manutenção de via com extrema experiência e sabendo o que 
estava fazendo.  

Hoje nós temos um rodízio que acaba sendo o pessoal da via permanente como se 
fosse obra civil, não tem uma experiência, não tem uma prática para execução da tarefa. 
Então é feito como serviço braçal. 

Para a segurança do maquinista a retirada do ajudante dentro da FCA ocorreu no 
ano de 2002. Eu já supervisor, com informação da gerência de que era corte de custo, 
porque todo dinheiro que seria gasto com um segundo homem dentro da locomotiva, 
seria investido em manutenção e via permanente.  

Eu permaneci dentro da empresa até 2011, final de 2011. E isso não aconteceu, 
esse dinheiro não foi revertido para a manutenção. Continuou se fazendo a corretiva e não 
a preventiva. 

Nós temos situações, hoje nós temos muita tecnologia. Para queda de barreira nós 
temos sensor de movimento de terra. No passado dentro da FEPASA nós não tínhamos 
nada de tecnologia e nós não tínhamos isso. Mas nós tínhamos o profissional bem 
preparado para detectar o que hoje o sensor técnico faz. Hoje nós temos redução de 
velocidade implantada sem tempo para ser retirado. No passado os dormentes eram para 
quinze anos de vida útil, hoje são para cinco e acaba sendo utilizados dez para contenção 
de custo. 

O maquinista passou a conduzir sozinho segundo gerência de empresa com 
substituição de equipamento eletrônico. Na verdade isso não substitui o segundo homem. 
O segundo homem é de extrema necessidade dentro da locomotiva. Nós tínhamos quando 
entramos, quando desbravamos, chamavam-se os moleques dentro da ferrovia, nós 
éramos instruídos pelos mais velhos que todas as curvas do lado do ajudante ou do lado 
do maquinista era obrigatório a gente olhar para trás para ver a composição. Nada que o 
décimo vagão pegasse fogo que a gente não conseguisse evitar um acidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Desculpa, como o senhor 

pode olhar para trás com uma composição de cento e vinte vagões, por exemplo. 
 
 
O SR. AIRTON MAURÍCIO ZANNI – Hoje o senhor não tem 1005 da 

composição, antes nós tínhamos composição de até duzentos metros. Hoje nós a temos 
com mil e duzentos metros. Com duzentos metros nós tínhamos o segundo homem, com 
mil e duzentos metros nós não temos mais.  

Então tem curva que você consegue ver parcialmente a composição, ou seja, a 
parte da frente ou a parte de trás, mas você consegue, você tem uma visão a qualquer 
momento. 

 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Pelo retrovisor? 
 
O SR. AIRTON MAURÍCIO ZANNI – O retrovisor é insignificante, nós temos 

mesmo é visão ótica mesmo de olhar para trás. Botar a cabeça para fora e olhar para trás. 
É simples, nós temos vidro dentro da cabine que dá acesso à parte de trás, então você 
olhando para trás você tem uma visão parcial da composição ou total, depende do 
tamanho dela. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Esse segundo homem, senhor 

presidente, poderia ter evitado ainda há pouco tempo na região de Valparaíso, se não me 
falhe a memória, uma carga de papel que na minha concepção não cabe à seguradora 
pagar porque esse segundo homem foi retirado da composição. Se esse homem estivesse 
lá, poderia ter sido evitado o fogo nessa carga, com certeza.  

 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Eu vou até ser um pouco 

polêmico nas minhas considerações. O maquinista sozinho que por carga emocional de 
trabalho, por carga física de trabalho, ele também pode ter problemas psicológicos no 
trabalho da sua função. Além do mal súbito, ele pode ter algo pessoal num momento de 
extrema emoção e isso efetivamente conduzir isso a um acidente fatal. Nós tivemos ainda 
há pouco tempo atrás, ainda com toda segurança, não tem nada a ver o exemplo, mas 
aquele piloto de avião alemão, se não me falha a memória ele botou fora o ajudante, se 
trancou para dentro e fez aquilo que fez infelizmente, também por uma falha de 
segurança interna que pode rever os conceitos. 

Mas dentro daquilo que nós estamos vendo aqui, a probabilidade de um acidente 
até intencional provocado por um stress violento ele é plausível, é isso? O senhor pediu a 
palavra?  

 
O SR. No mesmo raciocínio, um piloto há pouco tempo faleceu na cabine, não é? 

Se ele não tivesse o copiloto o avião tinha caído. Apesar de toda a segurança eletrônica e 
tudo, tem a inércia do movimento. 

 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Mas o mal súbito embora 

com todo equipamento de bordo que tenha uma composição dessas, o mal súbito, esses 
aparelhos conseguem detectar no momento do mal súbito da pessoa que está lá, do 
profissional que está lá?  

 
 
O SR. Não acredito não. Não consegue fazer isso. E como eu falei no meu 

depoimento, esses aparelhos de segurança não são 100% confiáveis dentro da locomotiva.
 
O SR. Nós temos um colega nosso que em 2014 faleceu dentro da locomotiva da 

MRS, dentro do pátio em Santos.  

O SR. PEDRO EDSON MARCHETTI – Como a gente faz parte do sindicado, 
eu tenho, eu tinha esse conhecimento. Mas como nós trafegamos num trecho, usamos um 
trecho da concessão da ALL, nós temos que seguir a norma da ALL, é ela que passa o 
boletim de restrições e ela também passa a velocidade do trecho. Então nós temos que 
cumprir a norma da concessionária que estamos trafegando. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor tinha conhecimento da norma

da ANTT para os perímetros urbanos? 
 
O SR. PEDRO EDSON MARCHETTI – De alguns, ela geralmente é 20 por 

hora.  
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Mas vocês respeitavam o que impunha 

a ALL que a MRS estava no trecho dela. 
 
O SR. PEDRO EDSON MARCHETTI – Exato, eu não sabia se tinha mudado 

aquela velocidade pela ANTT porque todo dia saia um boletim novo de restrições. E a 
empresa da concessão que manda para o trem. Todo trem tem um boletim de restrição. 
Então eu também não sabia se tinha alterado essa velocidade da ANTT ou não porque 
sempre era 40, era 30 em local que deveria ser 20. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Com relação aos maquinistas na MRS 

que são contratados, qual o período de carga horária para eles estarem aptos e depois ir 
para o trecho como auxiliar e depois estar apto. 

‘O SR. PEDRO EDSON MARCHETTI – No meu caso eu fui contratado como 
maquinista. Então eu fiquei seis meses praticando para ser liberado como maquinista. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Maquinista novo na MRS o senhor 

desconhece? 
 
O SR. PEDRO EDSON MARCHETTI – O maquinista hoje entra de auxiliar. 

Não entra como maquinista. Fica como auxiliar aguardando vaga para maquinista. Às 
vezes demora no mínimo um ano e no máximo pode ficar cinco anos. Faz um curso de 
seis meses teórico. Acompanhado por outro maquinista depois na prática de seis meses a 
um ano, passa por uma avaliação do coordenador, do supervisor para só após ser liberado
do trecho.  

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Certo. Manutenção com relação às 

composições, à máquina, o senhor observou isso quando trabalhou na ALL e na MRS. 
Como o senhor faz a colocação de ambas?  

 
O SR. PEDRO EDSON MARCHETTI – Sim. Da MRS é uma manutenção boa 

comparada com a ALL. A ALL é uma manutenção, a gente só de ver as locomotivas nos 
cruzamentos com trens nossos da MRS via portas abertas, as portas das cabines não têm 
tranca. As portas das laterais que são do motor a Diesel todas abertas, sem vidro. Não a 
primeira locomotiva, mas as demais sim. Então por aí a gente já analisava a qualidade da 
manutenção desses equipamentos.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Na MRS tem curso de aperfeiçoamento 
com o passar do tempo? 

 
O SR. PEDRO EDSON MARCHETTI – Sim, temos praticamente cada um ano,

um ano e meio passamos por um simulador, simulador na condução. 
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Obrigatório isso? 
 
O SR. PEDRO EDSON MARCHETTI – Sim, obrigatório.  
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – A ALL era assim também? 
 
O SR. PEDRO EDSON MARCHETTI – Não. E se não atingia uma nota 

desejada que é acima de 85 na condução no simulador, passa por uma segunda, aí a 
pessoa passa por um treinamento novamente naquilo que ela não atingiu as metas na 
MRS.  

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Okay, de minha parte é só isso, senhor 

presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Senhor Pedro, o senhor 

tem mais alguma consideração?  
 
O SR. PEDRO EDSON MARCHETTI – Não, obrigado.  
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Agora o senhor Airton 

Maurício Zanni. É isso? O senhor é da FCA?  
 
O SR. AIRTON MAURÍCIO ZANNI – Sim.  
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – O senhor tem a palavra. 
 
O SR. AIRTON MAURÍCIO ZANNI – Bom dia a todos. Acho que teve uma 

fala aqui que foi um dos inícios, desbravador, dos meninos a entrar na ferrovia. Eu fui um 
dos meninos desbravadores em 1980. Eu entrei com dezessete anos na FEPASA, fiz um 
ano de treinamento teórico e prático em locomotiva e oficina de locomotiva. Fiquei cinco 
anos de ajudante de maquinista, passei a maquinista com treinamento teórico noventa 
dias em sala de aula e mais três meses em treinamento prático dentro da locomotiva como
maquinista de manobra. Tive o prazer de conduzir trens em todos os trechos que o 
pessoal está comentando. 

Em 2002 eu passei. Em 1999 houve a cisão, a separação, passei a ser 
FERROBAN. Em 2002 eu passei a ser FCA. Em 2002 eu já era supervisor. Então eu vivi 
ajudante de maquinista, maquinista, instrutor, supervisor e terminei minha carreira como 
coordenador de acidente ferroviário. 
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O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Um minutinho. Passo a 
presidência ao deputado Madalena só para uma entrevista na TV ALESP. 

 
*** 

ASSUME A PRESIDÊNCIA O SENHOR RICARDO MADALENA – PR 
*** 

O SR. PRESIDENTE – RICARDO MADALENA – PR – Okay, senhor. Pode 
continuar senhor Airton.  
 

O SR. AIRTON MAURÍCIO ZANNI – Em 1992 chegaram para a gente na 
FEPASA sete locomotivas da empresa Cutrale Quintela, sete locomotivas novas de 
geração nova. Nelas existiam banheiros. O que aconteceu? Eles foram lacrados para não 
ter diferença entre uma condução e outra. Então era proibido usar os banheiros da 
locomotiva. Isso em 1992 dentro da FEPASA. 

Em 1999 quando privatizou, nasceu junto a Ferro Norte com cinquenta 
locomotivas novas. Todas elas tinham banheiros. Esses banheiros foram usados só no 
primeiro semestre, também em sequência foram lacrados para não haver diferenças de 
operadores e maquinistas.  

 
O SR. PRESIDENTE – RICARDO MADALENA – PR – Dando continuidade 

senhor Airton, a velocidade que a FCA pratica no perímetro urbano é de acordo com a 
ANTT ou a norma dela que ela impõe e vocês.  

 
O SR. AIRTON MAURÍCIO ZANNI – Olha, se chega, eu como apurador de 

acidentes ferroviários que permaneci nos meus últimos quatro anos de ferrovia, existam 
algumas interferências da ANTT junto à ferrovia. Isso chega em nível de gerência. Nunca 
chega em nível de supervisor. Existiam algumas instruções e algumas interferências em 
passagem de nível depois do acidente acontecido. Depois dos fatos terem ocorridos. A 
velocidade implantada é da empresa e não da ANTT. 

 
O SR. PRESIDENTE – RICARDO MADALENA – PR – Entendi, okay. Como 

é feito o curso para maquinista na FCA? 
 
O SR. AIRTON MAURÍCIO ZANNI – Primeiro que você entra como auxiliar 

de maquinista que hoje eles chamam de OF (Operador Ferroviário), ele permanece na 
execução de formação de trem, ou seja, só no piso, só no solo. Ele não tem acesso, o 
acesso que ele tem é dentro da locomotiva parada, em movimento não tem nenhum.  

Depois ele faz um treinamento já contratado da rua, ele fica sessenta dias dentro do
SENAI ou na própria empresa. Sessenta dias ele vem para a execução de tarefas, 
treinamento teórico e prático dentro da empresa, permanece por sessenta dias, caso 
necessário, vai mais um tempo. Depois de sessenta dias ele começa a executar sua tarefa 
sozinho. Dentro de um ano, um ano e meio ele já está se transformando em maquinista 
com treinamento de trinta dias. Dentro desse treinamento de trinta dias teórico, existe o 
simulador. Uma carga horária de simulador. Ou seja, a preparação dele que ele tem para 
ser ajudante de maquinista, nós dentro da FEPASA, isso era um unha perto do 
treinamento que a gente tinha.  

O treinamento, a preparação, hoje se fosse fazer um seguro, como a gente faz 
seguro para o carro hoje para o motorista, que é o primeiro motorista até os vinte e cinco 
anos que a gente paga um percentual a mais, se fosse fazer para o maquinista hoje com 
risco de acidente dele, ele teria que pagar 50% a mais do valor do seguro, porque o risco 
de um maquinista bomba é eminente.  

 
O SR. PRESIDENTE – RICARDO MADALENA – PV – Senhor Airton, 

continuando. Nas composições da FCA as válvulas de segurança que foi dito aqui, davam
muitos problemas de manutenção, também foram retiradas? 
 

O SR. AIRTON MAURÍCIO ZANNI – Na verdade, nós podemos fazer um 
comparativo do freio ABS hoje que nós temos no carro. Essa válvula que foi retirada faz 
a vez de aproximação de um freio ABS. Ela qualifica e melhora o freio. Foi tirada a parte 
ABS e voltou para o freio comum. A FCA não adotou essa prática de retirar essa válvula. 
Ela continuou com a válvula do freio.  

 
O SR. PRESIDENTE – RICARDO MADALENA – PR – E ela dá mais 

segurança no freio no caso de uma emergência?  
 
O SR. AIRTON MAURÍCIO ZANNI – Com certeza. Quando a gente fala 

emergência, quando a gente fala de uma aplicação de freio, você tem uma pressão dentro 
do sistema de freio que é 90 PSI, quando você faz uma aplicação de freio, você faz uma 
redução desses 90 PSI. Quando você faz uma parte de emergência, você faz uma redução 
de 20 PSI direto de descarga para a atmosfera. Você mesmo fazendo toda essa pressão de 
20 PSI, a válvula que acrescentava o esforço na timoneria de freio não está sendo mais 
executada. Então ela faz essa emergência virtual, mas como se fosse uma aplicação de 
freio normal.  

 
O SR. PRESIDENTE – RICARDO MADALENA – PR – Senhor Airton é com 

relação à manutenção do trecho, o senhor que já é um experiente lá de trás, trabalhou na 
FEPASA, hoje a FCA, está a contento a manutenção deles? A reposição de placa, 
reposição de dormentes, você vê isso a contento? 

 
O SR. AIRTON MAURÍCIO ZANNI – Ela acontece como corretiva e não como 

preventiva.  
 
O SR. PRESIDENTE – RICARDO MADALENA – PR – Só corretiva? 
 
O SR. AIRTON MAURÍCIO ZANNI – Corretiva. Raras vezes se faz modelação 

preventiva.  
 
O SR. PRESIDENTE – RICARDO MADALENA – PR – Foi o que você disse 

no começo, antes era 80/20 hoje é 20/80. 
O SR. AIRTON MAURÍCIO ZANNI – Okay. 
 
O SR. PRESIDENTE – RICARDO MADALENA – PR – O senhor tem mais 

alguma colocação a fazer?  

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Ele faleceu com a 
composição parada ou não? 

 
O SR. Ele estava parado esperando o sinal da manobra, deu um AVC nele 

sozinho lá dentro, chamaram e nada de ele responder, foram lá ver e ele estava caído com 
vida ainda. Se tivesse o segundo homem ali. 

 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Até uma vida poderia ser 

salva.  
 
O SR. Perdemos um grande maquinista, foi meu professor Marcos Barbosa. 
 
O SR. PEDRO EDSON MARCHETTI – Gostaria de relatar também que na 

ALL em Camacuã que é um pátio de cruzamento um maquinista estava com uma 
composição parada, com excesso de horas, se eu não me engano estava com mais de vinte
horas, veio a licença para ele partir, ele não respondia, aí ficou aguardando quase uma 
hora e meia outro trem chegar ao local e esse maquinista estava desmaiado, tinha sofrido 
um mal súbito por excesso de horas. Estava há vinte e duas horas sem se alimentar 
também. Isso faz um ano mais ou menos.  

E a respeito de parar uma composição, existe um dispositivo que chama 
dispositivo de homem morto que o maquinista tem que pressionar entre quarenta e cinco 
segundos a um minuto, depende de como ele é regulado. Então eu tenho que pressionar 
um botão ou soltar, pisar e tirar a cada quarenta e cinco segundos. Se isso não for feito ele 
aciona um alarme sonoro, um luminoso, depois um sonoro aí ele faz a aplicação da 
composição. Então há certa segurança de que ele vai parar essa composição. 

 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – A cada quarenta e cinco 

segundos? 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Para o senhor ver que ele não tem 

atenção nenhuma de olhar para frente, tem que fazer que é olhar para frene ou para trás, 
tem que estar atento para saber se deu os quarenta e cinco segundos para poder apertar. 
Um absurdo. 

 
O SR. PEDRO EDSON MARCHETTI – E sem falar também que antigamente 

as ferrovias só tinham manômetros e amperímetros. E tinha esse dispositivo, sempre 
tiveram. Só que agora colocaram o quê para o maquinista? Dois monitores na frente, 
além desse dispositivo, e mais um GPS. Ele fica com três monitores olhando, porque 
agora a gente sabe a amperagem de cada motor de tração, qual é a rotação do motor da 
terceira locomotiva. Então temos que prestar atenção a três monitores, mais o dispositivo 
que é do homem morto e olhar para frente. Quer dizer, a atenção de olhar para frente fica, 
a cada hora que eu trabalho, se eu olhei para frente foram vinte minutos. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Isso compromete a segurança também, 

viu senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Ainda nas palavras do 

senhor Maurício Zanni, o senhor Cícero pediu um aparte.  
 
O SR. CIRO – Em relação ao dispositivo de segurança, ele realmente existe 

dentro das locomotivas. Mas o que ocorre em relação à monocondução é que se esse trem 
estiver em uma serra e dependendo da situação ele já tiver feito uma ou duas aplicações, 
der esse mal súbito nele e ele não tiver tempo de carregar o sistema de freio da 
composição, ele vai descer, ir embora e não vai ter sistema de segurança que dê jeito.  

Na verdade a gente tem a preocupação, talvez nem mais do ajudante, porque na 
FEPASA o ajudante não tinha condições de conduzir a locomotiva. Então hoje a gente 
acha que tem que haver um segundo maquinista dentro, porque no caso de um mal súbito 
ele teria como socorrer o companheiro dele ou então conduzir a locomotiva até o próximo
local.  

Acho que a nossa tratativa é nesse sentido.  
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Com a palavra o senhor 

Airton para suas conclusões.  
 
O SR. AIRTON MAURÍCIO ZANNI – Em cima de tudo o que o pessoal vem 

falando, como supervisor, o que a gente presenciava muito, a jornada do maquinista 
nunca foi inferior a doze horas. Ou igual ou superior a doze horas. É uma jornada 
cansativa e estressante. 

Nós que conduzimos trens, temos o costume de falar que até oito horas você é 
passivo para conduzir o trem, passou disso você é só um operador, ou seja, você não tem 
mais condições técnicas de fazer a condução desse trem como deveria. Acarretando com 
isso acidentes, desgaste de material e a vida do próprio maquinista. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Posso, senhor presidente?  
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Com a palavra o deputado 

Madalena. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Perdão, qual é sua graça mesmo? 

Airton. Airton, quais são as condições de higiene da FCA, de trabalho com relação à 
higiene?  

 
O SR. AIRTON MAURÍCIO ZANNI– As locomotivas não têm banheiro, as 

que têm eles estão sendo proibidos de usar, elas estão com os banheiros lacrados. 
Chegaram as novas na mesma situação. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Está vendo senhor presidente, foi dito 

aqui que as locomotivas novas tinham banheiro e nós nem atentamos para dizer se era 
feita a manutenção ou não. O senhor está vendo que não é feita. Independente da 
companhia. 

 
O SR. AIRTON MAURÍCIO ZANNI – Só para ilustrar, em 1999, 1992. 
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Quero agradecer a presença de vocês. Foi fundamental para enriquecer nosso 
relatório. Muito obrigado, eu vou me ausentar, senhor presidente.  

 
                                               *** 
REASSUME A PRESIDÊNCIA O SENHOR CHICO SARDELLI – PV  

 
*** 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Agradeço as palavras do 
nobre relator. Agradeço seu importante trabalho nessa comissão, deputado Ricardo 
Madalena e hoje, com certeza, conseguimos avançar e muito para produzir um bom 
relatório. Eu só estou fazendo uma pergunta para uma advogada a respeito dessa questão 
e já retomo porque eu ainda tenho algumas perguntas a fazer. Okay?  

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Eu deixei um e-mail à disposição de 

vocês, tem a nossa assessoria ali, doutor Benetton, advogadas para que vocês enriqueçam 
mais ainda e mande no nosso e-mail aquilo que não foi dito aqui ou que foi dito e quiser 
discorrer mais um pouquinho, okay? Isso vai nos ajudar e muito. E futuramente vocês, 
com certeza, se a gente conseguir o segundo homem, conseguir um limite de velocidade, 
é para isso que nós estamos aqui. Para trazer mais segurança para nossa população.  

 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Agradeço as palavras desse

grande parlamentar deputado Ricardo Madalena que já foi diretor do DENIT e tem uma 
experiência muito grande e muito vai nos auxiliar no relatório final. 

Parece que o senhor Isaque de Almeida pediu a palavra. Com a palavra, 
presidente. 

 
O SR. ISAQUE DE ALMEIDA – Obrigado. Só queria deixar um alerta aqui que 

é o seguinte. Nós estamos na iminência de uma tragédia já anunciada. Em todas as 
comunicações que nós temos com a ALL nós batemos muito em cima disso. Se não se 
fizer alguma coisa, isso que aconteceu vai ser fichinha perto de acidentes que a gente está 
enxergando principalmente no trecho de serra. 

Quando a gente fala que acabou o freio, aplicou duas vezes e não tem mais 
condição de segurar, nós já tivemos oportunidade de acontecer, de a locomotiva descer e 
se ficar muito tempo procurando os cadáveres para poder resgatar. Quer dizer, hoje o 
maquinista está sozinho, se acontecer isso, como a gente estava comentado aqui, de ele 
ter um mal súbito na serra, se ele passar dentro do trecho urbano e acontecer isso, olha, 
não sei quem a gente vai colocar na cadeia, mas vai ter muita gente que vai precisar ir 
para a cadeia. 

Eu gostaria de agradecer em nome do Sindicato da Sorocabana, em nome da 
categoria que nós representamos o trabalho que a CPI vem fazendo, que essa casa vem 
fazendo e tudo aquilo que vocês precisarem da gente e nós tivermos, o que não tivermos 
nós vamos procurar e vamos trazer para vocês aqui. 

 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Okay, eu pediria pra o 

Vinicius depois ou o Isaque com os diretores do sindicato, aquela possibilidade de uma 
viagem dentro de uma composição, com um, dois ou três parlamentares e o Vinicius. 

Algumas perguntas que eu vou fazer são repetitivas, mas como é função de oficio, 
sou obrigado a fazer para poder constar no meu relatório para passar para o relator oficial. 

Eu ouvi aqui, esqueci-me de fazer uma pergunta. Qual é o salário base da FCA? 
 
O SR. Do maquinista R$ 1.080,00. 
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – R$1.080,00. É líquido, não 

é? O senhor está falando. Quando a MRS falou R$1.780,00 é líquido ou é bruto?  
 
O SR. É o salário base.  
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Salário base, está okay. Eu 

ouvi também aqui a fala dezesseis, dezessete, dezoito horas até de trabalho. Em algum 
momento, porque o trabalho normal de um cidadão normal são seis horas, oito horas por 
dia, quarenta horas semanais ou coisa parecida. Vocês têm um teto de trabalho também, 
qual é esse teto? 

 
O SR. 12 horas. 
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – 12 horas.  
 
O SR. Pela lei, para a empresa poder extrapolar a jornada de 12 horas, ela teria que 

consultar o Ministério do Trabalho ou num estado de emergência, um acidente ou um 
incidente grave.  

 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Mas quando os senhores 

são contratados são doze horas. 
 
O SR. No máximo 12 horas. Hoje praticamente não existe limite para a jornada de 

trabalho. Quando a gente fala média de dezesseis, dezoito horas, nós estamos falando de 
jornada que vai de vinte e quatro a trinta horas até, é a média. Infelizmente isso é a média. 

 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – E as horas médias são 

boas? 
 
O SR. As horas extras são pagas ridiculamente. Porque elas são fracionadas em 

outros códigos para não gerar hora extra. Então a jornada de trabalho do maquinista é 
mascarada. Quando o maquinista, você pergunta para a empresa; ‘trabalha oito, dez 
horas’, no entanto, ele já está à disposição da empresa já faz vinte horas, vinte e duas, 
vinte e quatro horas. 

 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Mas elas existem, embora 

ridiculamente colocadas. 
 
O SR. Existem, ridiculamente, mas existem.  

O SR. AIRTON MAURÍCIO ZANNI – Não. 
 
O SR. PRESIDENTE – RICARDO MADALENA – PR – Okay. Muito 

obrigado. Alguém do sindicato quer se manifestar? Eu só vou pedir, por causa do horário, 
no máximo três minutos cada um, por favor.  

 
O SR. GLAUBER FREITAS – Bom dia a todos. Meu nome é Freitas, eu sou 

diretor do Sindicato da Paulista. Como em Rio Preto onde estivemos presentes, eu volto a 
bater na tecla que os trens antigamente na ferrovia, antiga FEPASA, eram trens de 
oitocentas toneladas e hoje são trens de doze mil toneladas. Não existe estudo nenhum se 
é possível que esses trens circulem. O que a empresa fez? Para conseguir maior lucro, ela 
está aumentando a tonelagem dos trens. Então ela vem pondo tonelagem, o trem está 
andando, ‘beleza, andou, vamos aumentar a tonelagem’, e vai aumentado. E já estão 
fazendo testes para quatorze mil toneladas. E não existe em lugar nenhum, nunca ouvi 
falar, se eu estiver falando alguma coisa errada pode até corrigir, não tem nenhuma 
pesquisa científica em cima daquele traçado de mil oitocentos e bolinha que foi feito o 
traçado, principalmente na antiga Estrada de Ferro na Paulista. Ela foi feita para trens 
curtos e não esses trens de quatorze mil toneladas que vem vindo aí. 

Então nossa preocupação é essa. Quem está deixando esses trens correrem se não 
existe nenhum estudo para esses trens poderem correr com essa lotação. 

 
O SR. PRESIDENTE – RICARDO MADALENA – PR – Senhor Freitas, me 

fale o comprimento de um vagão antigamente e a sua tonelagem, um vagão há vinte anos 
atrás, trinta anos atrás, um vagão de carga seca. 

 
O SR. GLAUBER FREITAS – Ele chegava a doze metros mais ou menos. 
 
O SR. PRESIDENTE – RICARDO MADALENA – PR – Doze metros. Com 

quantas toneladas?  
 
O SR. GLAUBER FREITAS – Acho que os maiores que tinham aí eram de 

sessenta toneladas. 
 
O SR. PRESIDENTE – RICARDO MADALENA – PR – E hoje? 
 
O SR. GLAUBER FREITAS – Hoje é de 120 toneladas um vagão. 
 
O SR. PRESIDENTE – RICARDO MADALENA – PR – Estourando sessenta, 

então nós temos o dobro disso. Nós dimensionamos uma ponte para um peso que vai 
passar a composição de 120 metros, são dez vagões, 120 metros de ponte, são dez vagões 
com seiscentas toneladas. Hoje são dez vagões com mil e duzentas toneladas. Só que ela 
foi dimensionada para seiscentas toneladas, que é o que tinha na época, nunca se deduziu,
óbvio, coeficiente de segurança para mais 10%, 20%, mas não 100%. Alguém está 
infringindo aquilo que realmente teria que fazer, que ser, não é? Precisamos questionar a 
ANTT se ela liberou isso às concessões.  

O SR. GLAUBER FREITAS – Nós estávamos vindo para cá, eu estava 
conversando com o Ariovaldo a respeito. Nós temos a USP aqui, tem o IPT lá. Se fosse o 
caso falar com o IPT fazer, pedir um estudo técnico. Porque não é possível um trem de 
dois quilômetros fazendo o esforço que ele faz, não mexer nessa linha. Essa linha foi feita
para andar dez vagões, quinze vagões, vamos supor. Está andando com mais de cem 
vagões. 

Então essa preocupação eu acho que a gente tem que ter e tem que cobrar da ALL 
qual é esse estudo, onde cientificamente ela pegou para poder tracionar esses trens. Okay. 
Está bom? 

 
O SR. PRESIDENTE – RICARDO MADALENA – PR – Agradeço suas 

palavras.  
 
O SR. ARIOVALDO BONINI BATISTA – Bom dia a todos. Ariovaldo, 

Sindicato dos Ferroviários – Aproveito a oportunidade para agradecer em nome de todos 
os ferroviários. Nós nos sentimos prestigiados e honrados com a possibilidade de a 
ALESP estar ajudando todos os maquinistas nesse problema da monocondução. 
Estaremos providenciando e temos certeza de que a casa aprovará proibindo essa atitude 
nociva, nojenta da empresa de economizar dinheiro onde não deve que é a presença do 
segundo maquinista que como todos disseram, pode salvar vidas. 

Só mais um último detalhe, quando o maquinista é envolvido em acidente 
ferroviário e há vítimas fatais, morte, vários aqui acho que já tiveram essa sensação de 
um acidente. Muitas vezes a pessoa sai, ou atropelamento, é um choque emocional muito 
grande, literalmente estamos falando de uma pessoa retalhada, destroçada, virado carne 
moída. 

O choque emocional de um profissional desse ao atropelar uma criança ou um 
carro, ou qualquer coisa e se deparar com esse monte de carne moída que vai virar a 
pessoa, é um choque emocional muito grande onde as empresas não se preocupam com a 
integridade psicológica do trabalhador. 

Um trabalhador envolvido em um acidente desse não tem o acompanhamento 
emocional que ele deveria ter, no dia seguinte ele está trabalhando novamente com aquilo 
na cabeça. Eu já vi várias vezes. Eu passei mais de mês com a cena de um atropelamento 
que eu vi em Jundiaí de uma mulher que literalmente virou carne moída. Isso fica na 
cabeça meses, meses e meses. Não come, não dorme, tem um problema em casa e tem 
que trabalhar transportando, no dia seguinte ele tem que estar lá trabalhando. 

Agradeço novamente e peço desculpas por tomar o tempo. Obrigado.  
 
O SR. PRESIDENTE – RICARDO MADALENA – PR – Nós é que 

agradecemos Ariovaldo. E antes de passar a presidência dessa CPI ao nosso colega Chico 
Sardelli, deputado Chico Sardelli, atuante, brilhante como vem fazendo junto à essa CPI, 
eu quero aqui, senhor presidente, em poucas palavras porque vou ter que me ausentar, 
dizer da falta de manutenção preventiva. São precárias as condições de trabalho, é 
escrava e a preparação hoje de um maquinista é um absurdo. Que conclusão nós 
chegamos? Isso compromete a população do nosso estado de São Paulo. Esse pouco caso, 
ou vamos dizer assim, esse descaso das concessões para com a população do nosso 
estado. 
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questão de parada no trecho para fazer uso do banheiro perto das estações onde existe 
algum recurso que 90% não existe recurso nenhum. Você não é autorizado, nem sequer te 
respondem. Quando você está com excesso de horas de trabalho você passa para a escala 
via GPS que é o único meio de comunicação que você tem, você não é atendido, a escala 
não responde de maneira alguma para você. Então essa comunicação é totalmente falha 
no que diz respeito a direitos do maquinista. 

 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Existe algum momento que 

existe um ponto cego, que você não consegue comunicação pelo rádio, pelo GPS, por 
telefone. 

O SR. Existe. Existem vários lugares onde você... 
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Nós tentamos, desculpe. 

Nós tentamos na cidade de Americana quando estivemos lá. Pelo rádio nós não 
conseguimos e por telefone nós não conseguimos. 

 
O SR. Existem vários lugares no trecho, na malha ferroviária da ALL onde você 

não consegue comunicação por nenhum meio de comunicação existente.  
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Da minha parte era isso. 

Eu gostaria de falar em nome do presidente Isaque e vale para todos que aqui estão, seria 
importante na feitura do relatório, eu já disse isso e vou dizer novamente, que vocês 
pudessem apresentar uma pauta de reivindicações para essa CPI de tudo que vocês 
acompanharam até hoje para que a gente possa fazer com que esse documento faça parte 
do documento oficial e final dessa CPI. Nós temos ainda mais um mês e pouquinho de 
trabalho, nós temos interessantes indagações a serem feitas aqui acerca da questão do 
Ministério do Trabalho, da Procuradoria do Trabalho, do Ministério Público, 
principalmente da irresponsabilidade da ANTT que não tem fiscalizado. Ele veio aqui o 
representante da ANTT, eu não estava nesse dia, segundo o que ouvi só faltou um 
diploma de menção de honra ao mérito e a bem da verdade é tudo ao contrário que eu 
estou vendo no dia a dia dessa CPI. 

Então é importante o relator ter todas as anotações, a presidência ter todas as 
anotações, filmagens, gravações, enfim, tudo para que a gente possa produzir esse 
relatório. 

Mas é importante que o mais rápido possível vocês façam chegar às nossas mãos 
através da Edna que está aqui junto com a gente, o Adelino, enfim, ou através dos 
gabinetes dos deputados que compõem a nossa CPI para que essas reivindicações e esses 
documentos possam fazer parte do documento final. 

No mais parabéns. O que dá para entender é que vocês são verdadeiros heróis 
trabalhando nessa função e evitando acidentes pelo nosso estado de São Paulo e com 
certeza, no Brasil não deve ser diferente. Talvez seja diferente em outros estados mais 
amplos em extensão de terra com menos área urbana e mais área rural. Então talvez isso 
não seja muito claro e muito evidente.  

Mas de qualquer forma foi muito importante a participação de cada um de vocês e 
nós continuamos à disposição de vocês para que a gente possa ser útil nesse sentido. 
Quando terminar a CPI não quer dizer que a gente não possa continuar lutando pela causa 

de vocês. Podem contar comigo e com os outros deputados que fazem parte dessa 
comissão. Obrigado.  

Está encerrada a presente sessão. 
 
 
 
Reunião – 10.11.2015  

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – (Há um corte no início da 
gravação.) ... constituída com a finalidade de investigar os acidentes ocorridos no 
transporte ferroviário de carga do estado de São Paulo.  

Eu gostaria de salientar a presença dos deputados, o vice-presidente dessa 
Comissão, Davi Zaia; membro dessa Comissão, nosso amigo da querida São José do Rio 
Preto, Orlando Bolçone, obrigado pela presença; o nobre relator, deputado Ricardo 
Madalena. 

Eu gostaria hoje, essa reunião foi convocada com a finalidade de ouvirmos o Sr. 
Alexandre Porto M. de Souza, eu gostaria de convidá-lo para que possa tomar assento, 
seja bem-vindo. Enfim, o Sr. Alexandre Porto M. de Souza, superintendente de 
infraestrutura de serviços de transportes ferroviários de carga da ANTT, Agência 
Nacional de Transportes Terrestres, sobre o cumprimento dos contratos de concessão 
para a exploração do transporte ferroviário de cargas na malha paulista, assim como 
outros assuntos relativos à temática dessa CPI. 

Senhor Alexandre Porto M. de Souza, o senhor foi convidado a comparecer a essa 
Comissão Parlamentar de Inquérito como testemunha, com fundamento nos artigos 203 e 
218 do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 2º e do artigo 13 da 
Constituição do Estado e com o artigo 3º, da Lei Estadual 11.124, de 10 de abril de 2002. 
Cumpre-nos adverti-lo que deve dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime previsto 
no artigo 4º, inciso II, da Lei Federal 1.579, de 18 de março de 1952. 

Eu pediria ao senhor que o senhor pudesse ler o termo de compromisso de 
depoente nesta Comissão.  

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Bom dia a todos. Bom dia, 

presidente. Bom dia a todos os deputados. É um prazer estar aqui e contribuir com esta 
CPI nos seus importantes trabalhos. Eu vou ler aqui o termo de compromisso. Sob a 
minha palavra de honra, prometo dizer a verdade no que souber e me for perguntado 
relacionado com a investigação a cargo dessa Comissão Parlamentar de Inquérito.  

 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Agradeço as breves 

palavras. Eu gostaria só de frisar ao senhor que esta Comissão foi instalada com o intuito 
de podermos averiguar efetivamente a questão do trabalho da concessão do governo 
federal com as concessionárias aí, a Rumo ALL, a MRS e a FCA.  

Então, ao longo desse período que já está se findando, nós tivemos a oportunidade 
de andar o estado de São Paulo, ouvir pessoas que aqui estiveram, ouvir depoentes, ouvir 
convidados, ouvir sindicatos dos ferroviários do estado de São Paulo.  

Enfim, e uma das coisas que me chamou muito a atenção é que no dia em que o 
senhor aqui esteve eu não pude estar presente a essa Comissão, que foi comandada, se 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Os profissionais são 
submetidos a exames médicos periódicos, os maquinistas?  

 
O SR. Não, não existe. Os exames médicos periódicos são feitos aleatoriamente, 

não tem uma cadência correta. Eu entendo que os maquinistas deveriam ter exames mais 
afincos, mas são superficiais. Vão lá, veem a canela e só, mais nada. 

O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Por médicos da empresa? 
 
O SR. Médicos das empresas contratadas. 
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – E o sindicato, não tem ... 
 
O SR. Nós fazemos as denúncias no Ministério do Trabalho, mas não temos êxito 

nisso. 
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Mas alguns sindicatos de 

algumas categorias têm seus médicos, seus trabalhadores. Vocês também têm ou não? 
 
O SR. A empresa não faz o convênio para fazer isso. Nós poderíamos fazer. Existe

uma distância muito grande entre a ALL e o sindicato. Nós adotamos a postura de brigar 
para corrigir e a empresa a postura de manter para ter mais lucro. Por isso acontecem 
essas informações. 

 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Planos de saúde. 
 
O SR. Os planos de saúde são acordados. Parte o trabalhador paga e outra parte 

teoricamente a empresa. 
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Em caso do mal súbito 

quando ele acontece, qual é o procedimento tirando. Porque o mal súbito é imprevisível, 
pode acontecer a qualquer momento.  

O SR. O procedimento? Não existe procedimento porque ele não consegue 
determinar quando e onde teve o mal súbito. O mal súbito, a empresa só vai saber quando 
alguém chegar ao local, ou quando o trem parar ou não tem ninguém ou o trem virou de 
ponta cabeça. Não tem. O dispositivo de sono alerta é falho, não tem essa. Se ele fosse 
eficiente muitos outros acidentes não teriam ocorrido, mas não é eficiente. Existe a 
necessidade de um segundo homem, pois mesmo anos atrás quando existia o mesmo 
dispositivo de sono alerta, existia o segundo homem trabalhando na locomotiva. 

Na verdade só foi uma economia que foi feita. Procedimentos; a empresa só vai 
agir para saber o que está acontecendo porque o trem não está circulando, porque o 
maquinista não responde, porque o trem não saiu, porque não tem notícia do trem. Não é 
a saúde do maquinista que está em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar é a 
circulação de trens. Quando ela é afetada, você vai averiguar qual é a situação do 
maquinista, nós temos a situação de maquinista que reclama que está com cólica renal e 
não está aguentando e fica. Ou outro que morreu na locomotiva própria da ALL. Houve 
outro acidente, antes da retirada do segundo maquinista, ele passou mal no trecho, o 
ajudante puxou o trem até a próxima estação e ainda foi penalizado. É absurdo. As coisas 

são muito distorcidas do que a gente chamaria de moral e ética. Pode se seguir a lei, mas 
moralmente, eticamente, estão totalmente fora. 

 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Agora todas as denúncias 

que eu tenho ouvido falar desde o início da nossa CPI, estou assustado. O procurador do 
trabalho tem conhecimento de tudo isso que vocês passam? 

 
O SR. Todas essas denúncias são feitas ao Ministério Público do Trabalho.  
 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – E tem tido algum resultado 

positivo nesse sentido ou absolutamente nada? 
 
O SR. Todos os processos são travados, a gente tem que entrar com ações. Por 

exemplo, os sindicatos, nós entramos com ações em conjunto em favor da categoria. 
Ações do Ministério Público, ele visa muito o TAC, Termo de Ajuste de Conduta, para 
nós não adianta porque a ALL não respeita nada. Então para nós se vier um TAC 
simplesmente vamos só enfileirar mais um documento que a empresa vai infringir.  

A gente entra com a ação na justiça porque essas empresas só entendem um 
problema, bolso. Quando afeta o bolso a gente consegue negociar, se não afetar o bolso 
não tem negociação. 

Esse ano, negociação de acordo coletivo, só conseguimos êxito porque entramos 
em estado de greve. A Portofer também entrou em greve, porque senão você não 
consegue êxito, eles não conhecem outro caminho, infelizmente.  

 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Qual é, perguntando agora 

para os maquinistas e também para o diretor, não tem problema, qual é a forma de 
contato que vocês tem com a base? Por exemplo, o trem está em Limeira, caminho de 
Americana, caminho de Campinas, a caminho de Jundiaí, SP, como é que esse contato é 
feito? Por rádio ou rádio frequência, como é isso? 

 
O SR. Tem duas situações. O Centro de Controle, o de cada empresa fica num 

determinado município, estado, a comunicação é feita através do GPS, via teclado. Existe 
o rádio que é curta distância, você consegue falar com o trem mais próximo, mas você 
não tem longa distância que você fale direto com o Centro de Controle. 

Se você estiver próximo de uma estação aberta hoje e elas estão entre 80 e 100 km 
uma da outra, se você estiver próximo e você tiver alcance do rádio, você tem uma 
comunicação com o operador da estação. Caso contraio, ela é somente via GPS, via 
teclado.  

 
O SR. Com licença, presidente. No nosso trecho onde é a Baixada Santista, 99% 

da comunicação é via GPS. Você até tem comunicação com as estações. 
O SR. PRESIDENTE – CHICO SARDELLI – PV – Mas esse GPS você pode 

interagir, você pergunta, responde? 
 
O SR. Nem sempre você tem as respostas, nem sempre você consegue resposta, 

você consegue solução para o problema que você está encontrando, que o maquinista está
encontrando. Nem sempre você é respeitado por aquilo que você pergunta. Por exemplo; 
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E era uma experiência inovadora à época. Nós não tínhamos uma agência 
reguladora, não tínhamos a experiência de concessões em infraestrutura ferroviária, não 
tínhamos um arcabouço jurídico e regulatório preparado para a assinatura desses 
contratos, diferentemente de outros setores, como energia, gás, petróleo, 
telecomunicações, que têm leis específicas, no setor ferroviário nós não temos uma lei 
específica.  

E quando o Governo Fernando Henrique Cardoso inicia e desestatização e os 
leilões das malhas da Rede Ferroviária, ele prepara um importante documento, que é 
chamado de Regulamento dos Transportes Ferroviários, que é o Decreto 1.832.  

Eu trouxe esse dispositivo aqui, eu queria citar alguns pontos, em função da 
última reunião, que eu vi a preocupação dos senhores deputados. Mas é esse documento 
que, basicamente, ele sela o marco regulatório e prepara o ordenamento dos transportes 
ferroviários preparando a assinatura dos contratos. 

Então, grandes pontos das questões desses contratos foram elaborados por meio 
de um decreto do presidente da República à época, no caso o Dr. Fernando Henrique 
Cardoso, e é esse documento que disciplina as relações entre o poder concedente, 
representado pela ANTT hoje, e as concessionárias, que na época eles chamavam de 
administração ferroviária. 

Então, eu queria pegar alguns pontos desse documento e fazer a leitura deles aqui 
na Casa, para que a gente possa entender alguns pontos que causaram bastante estranheza 
aqui aos deputados, na última reunião eu pude perceber. 

É esse decreto aqui, o Decreto 1.832, de 4 de março de 96. O primeiro contrato de 
concessão foi assinado três meses depois da edição desse decreto. Nós não temos uma lei 
específica do setor ferroviário, então, é esse decreto aqui que regulamenta e disciplina a 
relação entre o poder concedente e as administrações ferroviárias.  

Eu gostaria de ler aqui dois dispositivos específicos. Um deles é o artigo... Os 
artigos 10 e 11, que tratam justamente de alguns problemas que a sociedade de São Paulo 
enfrenta aqui, que é o convívio da ferrovia em grandes centros urbanos. 

 E quando eles foram fazer a desestatização da época, presidente, havia um temor, 
assim, em função da precariedade da infraestrutura ferroviária que a Rede tinha e da falta 
de investimentos, de não haver interessados na licitação. Então, alguns conceitos foram 
tratados nesses contratos e nesse documento aí que podem causar estranheza hoje, mas 
quando você pensa que se talvez não fosse assim a gente não tivesse sucesso naquelas 
licitações, a gente começa a entender um pouco melhor. 

Então, por exemplo, esses passivos que a gente tem entre cruzamentos da linha 
férrea com as comunidades, com as cidades no país, esse regulamento, ele traz ali no seu 
artigo 11, que eu faço questão de ler, ele diz o seguinte: “A administração ferroviária não 
poderá impedir a travessia de suas linhas por tubulações, redes de transmissão elétricas,
telefônicas e similares, anterior ou posteriormente estabelecidos, observadas as instruções 
específicas de proteção ao tráfego e às instalações ferroviárias. Os encargos de 
construção, conservação e vigilância caberão àqueles que executaram o serviço mais 
recente”.  

A mesma coisa diz o artigo... E aqui a gente está falando de linhas de transmissão 
elétrica, tubulações de água, tubulações de esgoto, então, assim, a ferrovia está instalada e 
vem a Prefeitura e vai fazer uma instalação de uma linha de transmissão, uma linha 
elétrica, aquele que chega por último, ele é o responsável por construir e manter aquilo, 
não é a ferrovia que já está lá instalada. 

A mesma coisa disciplina os cruzamentos com vias urbanas. Aquele que chega 
por último é quem tem que prover a solução de segurança, é quem tem que dar... Não só 
construir, como também... 

 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Onde está esse item no...? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – No artigo 10º. 
 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – A administração... 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – “A administração ferroviária – 

no caso, são as concessionárias – não poderá impedir a travessia de suas linhas por outras 
vias, anterior ou posteriormente estabelecidas – ela não pode criar um obstáculo – 
devendo os pontos de cruzamento ser fixados pela administração ferroviária – ou seja, ela 
é quem tem a condição de segurança para fazer a escolha mais adequada desses pontos 
sob a linha férrea – tendo em vista a segurança e o tráfego e observadas as normas da
legislação vigente. A travessia far-se-á em níveis diferentes, devendo as passagens de 
nível existentes ser gradativamente eliminadas”. 

O parágrafo quarto que traz essa questão, deputado: “O responsável pela execução 
da via mais recente”, ou seja, se for a Prefeitura que vai lançar uma rua, um cruzamento 
sobre a linha férrea, é a Prefeitura que tem que prover a solução de segurança e arcar com 
os custos de construção e manutenção, não é a ferrovia que está... 

 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Mas não é embasado em algum ponto

prático, algum texto, algumas regras da ANTT, ou ela pode ir lá e fazer aquilo que ela 
bem entender? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Não, nós temos normas 

técnicas da ABNT que disciplinam quando que será feita em nível, quando que será feita 
em desnível, a questão das cancelas, tudo isso você tem uma vasta normativo-técnica 
feita pela ABNT. 

 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Então ela tem os critérios a serem seguidos. 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Tem os critérios a serem 

seguidos. 
 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Embora a responsabilidade seja dela. 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – As responsabilidades são da 

via mais recente, no caso, se for o município, é o município que é obrigado, por meio 
desse documento aí, de não só construir a intervenção, seja um viaduto, seja uma PN, seja 
uma cancela, ou seja, uma passarela de pedestre, como também manter em 
funcionamento ao longo da via.  

Agora, se você tem uma via e a ferrovia chega por último, aí, a ferrovia é que tem 
que prover a solução. Então, todos esses... 

 

não me falhe a memória, pelo nobre parlamentar Davi Zaia, que é vice-presidente dessa 
Comissão.  

E eu confesso, Alexandre, que eu fiquei um pouco atônito a tudo aquilo que eu li a 
respeito, e de tudo aquilo que nós ouvimos aqui nesse período, que essas pessoas, 
autoridades que por aqui passaram, eu não posso entender como é que a ANTT não tenha 
tido, ou não está tendo, efetivamente, um rigor necessário sobre o aspecto desses 
acidentes e de tudo o que vem acontecendo no transporte ferroviário do estado de São 
Paulo, principalmente.  

Por isso o motivo do seu reconvite, do senhor estar aqui junto com a gente, porque 
é inadmissível eu ouvir um maquinista dizer que não tem um banheiro dentro de uma 
composição ferroviária e não ter aí um ar condicionado ou uma condição mínima para 
poder fazer o seu trabalho e ouvir, através da ANTT, que as coisas efetivamente estão 
indo às mil maravilhas.  

Então, é nesse sentido e com esse propósito que hoje nós aqui estamos, para 
podermos esclarecer alguns pontos que ainda faltam para que o nosso relator possa fechar 
o seu relatório.  

Então, eu passo a palavra ao senhor, para que o senhor possa... Tem aí 10, 15, 20 
minutos, o tempo que for necessário para fazer as suas considerações iniciais, para que aí 
nós possamos passar aos nobres parlamentares que aqui estão as perguntas que 
eventualmente cada um deles tem o direito de poder dirigir ao senhor.  

Com a palavra, o Sr. Alexandre Porto M. de Souza, superintendente de 
infraestrutura e serviços de transporte ferroviário de carga da ANTT. 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Mais uma vez, bom dia a 

todos. Antes de começar, eu queria apenas me apresentar. O meu nome é Alexandre 
Porto, eu sou formado em engenharia pela Universidade Federal de Uberlândia, ingressei
na Agência Nacional de Transportes Terrestres em 2009 por concurso público, onde eu 
exercia o cargo de gerente de regulação e atualmente eu ocupo a posição de 
superintendente de ferrovias de transportes de cargas da Agência. 

Na última vez que eu estive aqui realmente eu percebi que alguns pontos, 
principalmente em relação ao marco regulatório, causou bastante espécie aqui aos 
deputados, a esta Casa, e por esta razão eu trouxe alguns dos dispositivos jurídicos e 
legais para mostrar a posição que foi colocada anteriormente.  

E bem como, senhor presidente, dizer que não estamos às mil maravilhas, eu acho 
que em momento nenhum eu disse que a concessão da ALL encontra-se em plena 
conformidade e 100% atendida em todos os seus requisitos. Acho que temos muitos 
problemas, temos muito trabalho a fazer, e acho que essa Casa contribui bastante nesse 
sentido, com essa CPI, com essa investigação. 

Agora, o que eu quis deixar claro na outra reunião, e eu ratifico esse 
posicionamento, é no sentido de que o modelo de desestatização da época, em função das 
circunstâncias econômicas e fiscais que o país atravessava, ele foi modelado e projetado 
com uma série de deficiências e problemas que nós, aqui da Agência Reguladora, temos a 
obrigação, institucional inclusive, de cumprir os contratos e trazer segurança jurídica e 
regulatória numa tentativa de promover investimentos. 

Lembrando que a Agência, a ANTT, ela foi criada em 2001 e estes contratos 
foram celebrados em 96, 97, e eu acho que o da malha paulista em 98. E durante esta 
lacuna não havia uma Agência Reguladora, não havia a regulação formulada pela 

Agência hoje, o que tinha era a Secretaria de Transportes Terrestres dentro do Ministério 
dos Transportes, que ficou a cargo de iniciar a fiscalização desses contratos e o 
acompanhamento. E somente com a criação da Agência, por meio da Lei 10.233, em 
2001 – efetivamente a Agência foi criada somente em 2002, ou seja, seis anos após a
criação dos contratos – é que os trabalhos foram iniciados com relação à ANTT, “tá”? 

 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Desculpa, a Agência foi criada em que ano? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Ela foi criada pela Lei 10.233, 

por lei, em 2001, e ela entrou em operação mesmo em 2002. 
 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – E as concessões aconteceram em...? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – As concessões, as primeiras 

delas aconteceram em 96 e, se não me engano, a última foi a malha paulista, que foi em 
98. 

 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – As concessões aconteceram, as duas, no 

Governo Fernando Henrique? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Todas no Governo Fernando 

Henrique Cardoso.  
 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – E a criação da ANTT, também no Governo 

Fernando Henrique? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – No final do Governo Fernando

Henrique, onde ele editou a Lei 10.233, que ordenou o sistema de transportes no Brasil, e 
grande parte dos problemas que a gente tem hoje é fruto desse desenho jurídico 
institucional feito à época. 

Se me permite, presidente, eu gostaria de trocar de posição para que eu possa 
manusear o mouse e o computador ali.  

Então, presidente, dando continuidade, lá na década de 90 o país passava por uma 
dificuldade muito parecida com a que a gente tem hoje, uma dificuldade fiscal muito 
grande.  

Tínhamos uma grande empresa estatal à época chamada Rede Ferroviária Federal, 
e a Rede Ferroviária Federal, por ser uma empresa pública e estatal, ela prestava o serviço 
de transporte ferroviário com um viés social e desenvolvimento econômico.  

E alguns fluxos de transporte operavam em prejuízo e isso fez com que a Rede, 
ela tivesse déficits operacionais bastante relevantes na época, que incomodava a equipe 
econômica. E ela foi inserida no Plano Nacional de Desestatização ainda no Governo 
Collor.  

E dando continuidade a esse processo de condução da economia, no primeiro 
mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso foi dada, iniciada a desestatização do 
setor ferroviário. A malha da Rede foi constituída de seis malhas regionais, foram seis 
contratos de concessão celebrados, inclusive o da malha paulista tendo o sétimo contrato.  



60 – São Paulo, 126 (44) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo quarta-feira, 9 de março de 2016

Mas eu gostaria de depois trazer um trabalho técnico que a Agência fez, na 
tentativa de mapear essas obras, de entender esses problemas que nós temos aqui no 
estado de São Paulo e tentar dar um ordenamento jurídico.  

E hoje a gente comenta sobre uma eventual repactuação desses contratos de 
concessão e aí trazer essas grandes obras para o contrato e fazer o reequilíbrio dando mais 
prazo para esse... E sem gastar recursos públicos, dando mais prazo para a concessão e 
seriam obras obrigatórias para a concessionária fazê-lo. E aí eu gostaria de explorar isso 
um pouco mais ao final aqui da exposição.  

 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Sim. Eu já vou aproveitar e fazer uma 

pergunta, se os nobres deputados me permitem, que eu faria no final. Pelo modelo atual 
de contrato de concessão hoje vigente... 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Sim. 
 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – ...as obras precisam ser feitas por quem, pelo 

governo federal? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Que obras, deputado? 
 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – As obras ao longo das ferrovias, pelo modelo

atual de concessão, de quem é a responsabilidade das obras? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – As obras de expansão do 

sistema, de aumento de capacidade para o desenvolvimento do negócio é de 
responsabilidade da concessionária.  

Essas obras de conflitos urbanos, de travessias, pedestre, são da via mais recente, 
geralmente o município. Se for feita uma obrigação de o concessionário fazê-lo, há um 
desequilíbrio no contrato de concessão. É um direito constitucional que a concessionária 
tem de ter o seu contrato equilibrado. E aí nós temos que prover de alguma forma o 
reequilíbrio desse contrato se determinado que essas obras que não são de 
responsabilidade dela sejam executadas por ela.  

 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – O senhor tem o conhecimento que nesse

momento está acontecendo a discussão da renovação do contrato de concessão no país? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Sim, presidente. 
 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – E essas obras, viadutos, contornos e 

passarelas estão sendo discutidas de tal forma que possam ser feitas pelas 
concessionárias, ou continuará com o governo federal? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Ser feita pelas 

concessionárias, deputado, com um reequilíbrio do contrato, dando mais prazo. A 
prorrogação se dá em função da equação econômica, você vem com uma obrigação que 
não estava prevista originalmente no contrato, o concessionário recebe uma obrigação e 

para isso, com essa nova obrigação que não estava prevista em sua equação econômica, o 
contrato ser reequilibrado.  

Temos várias formas de fazer o reequilíbrio, desde aporte do governo federal, 
aumento de tarifas, troca de obrigações – entra uma obrigação, sai outra – e prazo, e o 
prazo ao que se mostra mais adequado no contexto econômico que nós estamos vivendo 
hoje.    

O trabalho que eu tenho para apresentar aqui é a discussão mais recente feita pela 
Agência na tentativa de trazer obras de solução desses problemas, que a gente observou 
que, passados 15, 16 anos da concessão, pouca coisa avançou nesse sentido. O contrato, 
ele veio de um jeito amarrado que não permitiu o desenvolvimento dessas obras. Essa é a 
verdade e é o que eu queria... 

 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Posso...? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – ...trazer aqui para vocês.  
 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Pela ordem, o deputado Davi Zaia. 
 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Eu queria só fazer, dentro dessa discussão, se a 

ANTT considera que é melhor... Porque, pelo que eu entendi, está se discutindo uma 
prorrogação do contrato, com novas exigências que, portanto, significariam novas obras 
que não estavam previstas inicialmente. E aí, é claro, com a extensão do prazo é 
compensando esse custo maior que seria agregado para a concessionária.  

A minha pergunta é se a ANTT considera que essa é a melhor forma no momento 
de resolver esse problema, porque esses contratos têm vigência de... 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Trinta anos. 
 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Trinta anos. Então, eles foram feitos em dois mil e... 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – 96, 97 e 98. 
 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – 96, venceriam em 2026, é isso? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Isso. 
 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – De qualquer forma, a pergunta é: é melhor, dado que 

esses contratos foram feitos inicialmente e não se tinha uma grande experiência ainda 
nesse tipo de concessão, como Vossa Excelência mesmo se referiu aqui, o país ainda não 
tinha nenhuma legislação mais detalhada para fazer, se o melhor caminho é de fato fazer 
essa... A melhor forma é fazer a prorrogação desses contratos e um aditivo? Porque isso 
seria no contrato. 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – É um aditivo ao contrato de 

concessão. 
 

O SR. CHICO SARDELLI – PV – E o senhor, desculpa eu te interromper, 
senhor Alexandre, mas o senhor não acha meio controversa essa questão? Quer dizer, um 
faz e a responsabilidade é dele, e aí vai outro, a responsabilidade é do outro, aí vai um 
terceiro, a responsabilidade é de um outro, o senhor não acha que isso não teria que ter 
um critério de responsabilidade específica de alguém, ou do órgão regulador, no caso, da 
ANTT? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Senhor presidente, o critério é 

que quem chega por último é quem tem que prover a solução. Então, se a ferrovia está 
instalada desde 1911, 1920 aqui no estado de São Paulo, essas ferrovias são basicamente 
do início do século XX, e os municípios vão se expandindo, vão crescendo e vão 
chegando às margens da ferrovia, então, é o município que, quando chega na ferrovia, 
que tem que prover a intervenção, seja em nível, seja em desnível, respeitando as normas 
técnicas brasileiras.  

Então, esse dispositivo que prepara a assinatura dos contratos, ele deixa claro que 
a responsabilidade pelos eventuais passivos é da via mais recente.  

E aí nós criamos um problema de política pública no país, porque a gente sabe das 
dificuldades técnicas e orçamentárias dos municípios para proverem essas soluções de 
viaduto, contornos ferroviários, soluções integradas.  

E aí você começa a ter um problema de política pública, porque, de acordo com a 
legislação que nós temos no setor, seria de responsabilidade do município e não da 
concessionária prover a solução. E as concessionárias sabem que isso não faz parte da sua 
equação econômico-financeira do contrato e muitas vezes essas obras não são obras que 
trazem uma vantagem econômica para ela, então, ela fica desincentivada do ponto de 
vista econômico, mas, por outro lado também, o legislador, ele trouxe essa questão para 
os municípios, para aquela via mais recente, na grande maioria dos casos, o município.   

O governo federal, ciente desse problema, presidente, ele criou um programa 
interessante, a cargo do DNIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura dos 
Transportes, que é o Prosefer, que é um programa que buscou estudar, assim, as PNs mais 
críticas e estimar os custos de solução desse problema. E algumas obras aconteceram no 
âmbito do Prosefer.  

Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos o contorno ferroviário de 
Araraquara, que é um grande exemplo de uma obra feita pelo DNIT justamente em 
função disso, era a cargo do poder público, no caso, o município, criou-se um problema 
ao longo dos anos, alguns acidentes acontecem nessas áreas, e o governo federal, diante 
desse problema, criou o Prosefer, que tem problemas orçamentários, são grandes obras 
com grandes orçamentos... 

 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Prosefer, o que é que quer dizer? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Programa de Segurança em 

Ferrovias, ou Programa de Segurança Ferroviária, não estou sabendo de cor aqui, exato. 
Então, é um programa feito pelo DNIT, com recurso do orçamento da União, que hoje 
grande parte desses recursos foi contingenciada em função da nossa crise fiscal que a 
gente enfrenta. 

Não obstante, presidente, eu trouxe aqui um trabalho feito pelo corpo técnico da 
Agência, que mostra qual é o custo das obras para solucionar de vez esse problema aqui 
no estado de São Paulo, que eu gostaria de apresentar aqui para esta Casa. 

Mas o que eu queria deixar claro, inicialmente, nesse momento, é essa questão da 
responsabilidade de quem tem que prover a solução em segurança dos cruzamentos, que é 
onde ocorre a grande maioria dos acidentes ferroviários aqui no estado de São Paulo.  

 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Que é o último que chega. 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Que é o último que chega. 
 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Quer dizer, eu não... Imagino isso o fim do 

mundo. Eu vou procurar me informar também na questão da rodovia, da Artesp, que é 
uma agência reguladora do estado de São Paulo, porque eu duvido que isso possa 
acontecer, por exemplo, numa rodovia. Quer dizer, eu adentro uma obra da rodovia, faço 
as modificações que eu tenho que fazer, a responsabilidade é minha e ela não tem nada a 
ver com isso, ela que tem a concessão? É um tanto quanto estranho.  

De qualquer forma, eu respeito aí a opinião do senhor, que o senhor coloca aqui, 
mas é um contracenso, na minha opinião.     

   
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Só um detalhe, quando a 

ferrovia está em desenvolvimento e ela vai crescendo, e aí ela intercepta uma linha, ela é 
a via mais recente e ela mesma faz isso e sempre em desnível.  

Os nossos programas de concessões do programa de investimento em logística da 
segunda etapa, todos eles preveem o cruzamento sempre em desnível. O problema é que 
esses contratos foram assinados em 96, quando esse problema já estava instaurado, e a 
ferrovia foi construída lá em 1911, 1920, e aí, quando ela recebe o contrato de concessão, 
ela já recebe com este problema. 

 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Mas eu imagino que a ANTT é um órgão 

responsável, que deva trabalhar diuturnamente pensando na solução de resolver os 
problemas, principalmente a questão de segurança nessas ferrovias.  

Nós estamos vendo aí, pelo interior do estado de São Paulo, a cidade de Guarantã 
tem duas passagens em nível, aconteceu um acidente onde morreu uma criança, parou a 
cidade, não dava para passar nem de um lado, nem do outro.  

Então, dizer simplesmente que o último que chegar é o responsável por tudo, eu 
acho um pouco, um pouco... Desculpe a expressão até dura que eu vou usar, um pouco, 
um tanto quanto leviano. Por isso, eu acho que a ANTT tem que tomar as devidas 
providências de mudança, ou propor, eu imagino que vocês, os senhores estejam tomando
essas posições, porque é impossível isso. 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Eu só quis deixar claro, 

presidente, que a responsabilidade econômica de prover a solução é da via mais recente. 
Se a ANTT disser que seja o concessionário, nós temos que concomitante promover o 
reequilíbrio econômico do contrato. E para fazê-lo precisa de orçamento da União, para 
fazer esses reequilíbrios econômicos, e aí a gente começa a enfrentar os problemas que 
nós temos.  



quarta-feira, 9 de março de 2016 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 126 (44) – Suplemento – 61

transportado, o que mostra realmente o crescimento do transporte ferroviário de carga no 
estado de São Paulo.  

Aqui nós temos um indicador de capacidade que mostra que mais de 60% da 
malha paulista está com saturação de capacidade, e apenas 16% dela é que está com o 
nível de capacidade adequado frente à demanda. É uma malha que realmente precisa de 
muitos investimentos de expansão para atender essa demanda do transporte ferroviário de 
carga.  

Esse é um ponto interessante, que eu trouxe as nossas estatísticas de acidentes de 
todos esses laudos que foram encaminhados para a Agência em 2013, e nós temos que 
quase 60% das causas dos acidentes aqui da malha paulista são ocasionados por terceiros. 
O que diz terceiros são esses problemas de centros urbanos, quando há um abalroamento, 
ou um atropelamento, assim, é classificado como causa de terceiro, na maioria dos casos.  

E cerca de 28% é problema de via permanente, ou seja, 60% dos problemas dos 
acidentes ferroviários da malha paulista no estado de São Paulo são ocasionados pelo 
conflito que existe entre a ferrovia e a municipalidade. E aí nós tentamos entender quais 
são as obras que a gente precisa fazer no estado de São Paulo relativamente à concessão 
da malha paulista para buscar reverter esse quadro tão ruim aqui.  

Tem uma metodologia aqui, eu não vou entrar no detalhe, até porque, me foi 
solicitado para ser mais breve aqui na exposição, mas temos uma metodologia para isso. 
E no final, com os custos estimados, nós estamos propondo aqui a duplicação da linha, 
estamos propondo solução... Essa duplicação da linha que vem de Estrela d’Oeste até 
Santos, são obras que a gente tem discutido com o governo federal, com o Planejamento,
com a Fazenda, com a concessionária, na tentativa de trazer essa obra para o contrato de 
concessão e fazer um reequilíbrio por prazo. 

Isso é o que a gente chama de solução integrada, é isso que nós precisamos. O que 
é a solução integrada? É você vedar a faixa de domínio da ferrovia e que todos os 
cruzamentos de veículos sejam feitos em desnível e toda a parte de pedestre seja feita em 
passarelas, é isso que permite o convívio em harmonia entre ferrovia e cidades. 

 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Desculpe, só um pouquinho, o que é uma 

travessia feita em desnível? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – É um viaduto.  
 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Ah, um viaduto. 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Ou superior, no caso de 

viaduto, ou inferior.  
 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Ou inferior.  
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Mas aqui nós temos o que é 

uma vedação da faixa de domínio e qualquer cruzamento em desnível a gente chama isso 
de solução integrada. E aí nós estamos propondo solução integrada em 22 municípios do 
estado de São Paulo ao custo de 470 milhões de reais.  

Esses são os municípios contemplados, a população estimada dele, o tráfego de 
trens, a extensão, o índice de acidentes, tudo isso está naquela metodologia ali atrás, que 

eu passei mais rápido, mas a aplicação daquela metodologia traz essa quantidade de obras 
aqui de solução integrada para 22 municípios do estado de São Paulo ao custo de 470 
milhões de reais.  

Também, quando o município é muito grande, é muito denso, e a ferrovia passa 
pelo seu centro, como no caso de Catanduva, por exemplo, se faz necessário um contorno 
ferroviário. Estamos propondo os três contornos, em Catanduva, em São Carlos e Rio 
Claro, esses três contornos ferroviários, ao custo de 210 milhões de reais os valores
estimados.  

Temos também situações que exigem uma variante, quando você tem contornos 
de cidades muito próximas, como é o caso lá de São José, que você tem Mirassol, São 
José e logo à frente aqui Cedral, em vez de você fazer um contorno aqui e outro aqui e 
logo depois outro, você faz logo uma variante, que contempla o desvio desses três 
municípios.  

Estamos propondo uma variante para São José do Rio Preto e estamos propondo 
variante também dessa região bastante densa, que sai lá de Limeira e vai até Campinas, 
passando por Americana, Sumaré, Nova Odessa, Hortolândia e outros municípios aqui do 
estado de São Paulo, também uma variante. 

 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Essa sai de onde para onde? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Ela sai aqui acima de Limeira 

e ela vai aqui por baixo, aqui, chegando até... 
 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Desviando da área central das cidades. 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Desviando da área central das 

cidades. A gente chama isso de variante ferroviário. É uma variante que vai passar pelos 
municípios de Limeira, Americana, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, tirando todo o 
tráfego ferroviário do interior dos centros urbanos dessas cidades, ao custo de quase um 
bilhão de reais, presidente, essas duas variantes. 

Além disso, temos oficinas dentro de centros urbanos, como é o caso de 
Araraquara, nós temos uma oficina dentro do centro urbano de Araraquara, tem tráfego 
de locomotivas, de oficinas aqui, que incomodam a população com barulho, com tráfego, 
e isso incomoda. E também estamos fazendo a proposição de obras que tirem as oficinas 
desses centros urbanos e coloque numa região que não atrapalhe tanto as cidades. 
Estamos propondo isso para Araraquara e para Rio Claro também, uma oficina de vagões 
que temos em Rio Claro. Remoção de duas oficinas, cada uma delas estimadas em 120 
milhões, teremos investimentos aí da ordem de 240 milhões.  

E aí nós estamos falando de investimentos na ordem de 4,2 bilhões de reais, todos 
esses investimentos dificilmente seriam efetuados com o orçamento público do DNIT e 
também com a regra que nós temos no contrato de concessão vigente.  

Então, presidente, o governo e a Agência, junto com o setor de Transportes, nós 
estamos envidando todos os esforços necessários na tentativa de trazer esses 
investimentos aqui para a malha paulista, como uma obrigação no contrato de concessão, 
com prazo para conclusão. E no caso de descumprimento reiterado, a gente encaminha 
para um processo de caducidade da concessão, que são obras prioritárias, importantes 
para o governo e para a sociedade. 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Ou se pensar, eventualmente, aguardar o 
encerramento e fazer uma nova licitação, com uma nova... Considerando a experiência 
que se tem até aqui, e eventualmente, portanto, o próprio processo de concorrência 
poderia ser mais efetivo do que aconteceu naquela data de 96, quando ainda se 
funcionava muito pouco isso, se tinha pouca experiência, então, se tinha muito risco de 
não ter concorrentes. Eu sei que, claro, a gente está falando aí de um prazo pela frente, 
mas se têm sido consideradas essas alternativas. 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – É claro que a gente tem 

sempre a alternativa de esperar esse contrato terminar e fazer uma licitação ao final e isso 
acontecer daqui a 10, 11 anos. O que o governo tem colocado é que esses contratos foram 
celebrados com bases muito ruins para a sociedade.  

Por exemplo, essa questão desses conflitos urbanos é um ponto, invasões de faixa 
de domínio, trechos abandonados. Esse mesmo dispositivo aqui, ele permite a devolução 
de trechos antieconômicos, ou seja, literalmente está escrito que pode devolver o osso e 
ficar com o filé, isso está escrito nesse mesmo dispositivo. 

Então, essas bases são muito ruins e permanecer com elas mais 12, 13 anos com 
esses problemas demonstra que alguma coisa tem que ser feita. Um termo aditivo 
negocial com a concessionária, dificilmente a gente vai conseguir pegar esses passivos e 
trazer para o contrato e que ela o faça.  

A gente está chegando na parte final do contrato, não é? Passaram 20 anos, nós 
teremos mais 10, 11 anos. E dependendo do tamanho de investimento necessário para sair 
deste patamar, é necessário mais prazo para a amortização desses investimentos.  

Agora, é claro que essa crítica e essa opção a gente sempre vai ter que enfrentar, 
que esta opção de antecipar uma eventual renovação em função de novos investimentos, e 
isso é bom para a sociedade, do que deixar a coisa como está e fazer uma licitação daqui 
a 10, 11 anos. 

 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – A minha dúvida é se, como Vossa Excelência 

mesmo reconhece, o contrato é muito ruim, o aditivo vai conseguir resolver essa questão? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – É um novo contrato, deputado. 

Seria um novo contrato, uma nova página, uma nova equação econômica. 
 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Porque senão, não vai... 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Novas metas de desempenho. 

Nós vamos pegar a experiência ruim que tivemos nesses 20 anos e tentar reescrever esse 
contrato sobre novas bases para que a gente repagine essa questão e possa endereçar 
alguns problemas da malha ferroviária brasileira. 

 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Ou seja, ele não vai se restringir apenas a dizer: 

“Olha, precisa fazer aqui um novo investimento”, e isso custa ‘x’ e isso significa mais 
dois anos, mais três anos? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Não, deputado, nós vamos 

pegar os problemas de invasão de faixa de domínio, vamos dar um endereçamento neles.  

Essa questão dos trechos que estão sendo abandonados – aqui em São Paulo nós
temos o problema de Santos-Cajati, nós temos o problema do ramal de Panorama – esses 
todos aqui da malha paulista, nós precisamos endereçar essas questões como uma 
obrigação do contrato para que o concessionário tenha a obrigação de resolver parte dos 
problemas que não foram resolvidos ao longo desse 20 anos. 

Eu gostaria de deixar esse ponto aqui mais para o final, eu tenho uma 
apresentação sobre as obras e sobre as metas que a gente está tentando estabelecer aqui 
nessa questão da eventual prorrogação, e aí a gente deixa esse ponto mais para o final. Eu 
queria ainda passar alguns pontos desse dispositivo. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pela ordem, senhor presidente. Eu 

gostaria que o senhor determinasse o tempo a ele, porque nós temos muitas perguntas a 
fazer, não só eu, como os demais deputados, e se ele ficar aqui uma hora explicando e 
vendo e lendo, nós não vamos fazer as perguntas que realmente têm necessidade de 
resposta. 

 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Feito o registro de Vossa Excelência, eu 

pediria ao Sr. Alexandre Porto que pudesse aí, nos próximos dez minutos, ir para as 
conclusões da sua fala, já que se passaram aproximadamente 30 minutos. Mas o senhor 
está com a palavra. 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Eu queria falar sobre a 

questão dos acidentes e dos laudos, que, quando eu disse na última reunião que eu estive 
aqui, que a responsabilidade por investigar os acidentes é da concessionária, isso causou 
bastante espécie e indignação aqui aos deputados, eu queria trazer o dispositivo jurídico 
que diz essa questão. 

Aqui, basicamente, do artigo 12 até o artigo 16, ele traz justamente isso, que a 
responsabilidade por apurar a causa do acidente é do concessionário. Ele deverá informar 
a ocorrência dos acidentes ao poder concedente, ou seja, a base de informações vem do 
concessionário, é ele que informa o poder concedente sobre os seus acidentes.  

Quando esse acidente é grave, ele tem uma obrigação de fazer um laudo em 30 
dias que investiga a causa, e este laudo de acidente, ele é encaminhado ao poder 
concedente para registro. É assim que foi organizada essa questão dos acidentes para a 
assinatura desses contratos lá na década de 96, é um decreto presidencial que está em 
vigor.   

Eu vou falar um pouco aqui sobre o trabalho técnico que a Agência fez 
recentemente sobre esse problema que nós temos aqui no estado de São Paulo, de ter 
ferrovia passando por grandes centros urbanos.  

Aqui é só uma ideia da malha paulista aqui no estado de São Paulo. Aqui é um 
mapa que mostra o tráfego de trens. Essa linha vermelha aqui é a linha tronco que vai de 
Santos até a região do Mato Grosso, é o corredor de soja aqui, que passam 10, 12 milhões 
de toneladas de soja por ano. Nós temos um tráfego de quase 15 a 16 pares de trens por 
dia, um tráfego bastante intenso. Já nessas linhas azuis é um tráfego de até dois pares de 
trens, ou seja, são quatro trens por dia. E já nessas linhas em amarelo, elas estão hoje sem 
tráfego aqui no estado de São Paulo. 

Aqui é o volume transportado, nós temos cerca de 20 milhões de toneladas, mas o 
que é interessante é que de 2006 até 2014 a gente tem praticamente o dobro do volume
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O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Estou há um ano e dois meses, 
deputado. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E antes você ocupava o cargo de...? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Eu fui gerente de regulação. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Regulação. E como gerente de 

regulação você há de convir que tinham muitas coisas a desejar no contrato, concorda? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Eu acho que, como eu disse, é 

um contrato que foi celebrado com bases não muito adequadas e é papel da ANTT 
cumprir o contrato de concessão.  

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – “Tá”, mas você poderia opinar, com os 

cargos que ocupou, para que houvesse uma readequação nesse contrato, não só você,
como todas as autoridades, superintendente, diretor geral e assim por diante. 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Dentro das competências de 

um gerente de regulação da ANTT, que está no regimento interno da Agência, não é 
competência do gerente de regulação propor alterações de forma estruturante. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E cabe a quem propor? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Cabe ao formulador de 

políticas públicas, no caso, o Ministério dos Transportes.  
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. As ações que ocorrem

criminalmente, elas correm na área jurídica federal ou estadual? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Não sei informar, deputado. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Mas como você não sabe informar, se 

você é o superintendente da ANTT? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Tem situações que... 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Existem ações? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Existem ações. Grande... 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Criminais? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Eu não... Dá um exemplo de 

uma ação criminal, por exemplo? 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Eu que quero de você. 

O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Eu não tenho ciência, 
deputado. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Nenhuma? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Tem o órgão jurídico da 

Agência que toma conta, eu faço parte da área técnica da Agência. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Que se registre isso, senhor presidente. 

Por que é que até o momento não tem um lei específica para o transporte ferroviário, 
devido à importância e de tantas vidas ceifando há 20 anos?  

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Eu não sei informar, deputado. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. Registre isso. Com relação à falta 

de manutenção preventiva, aqui diz, senhor presidente, que é em torno de, se não me 
falhe a memória, o disco que eu vi, 18% ou 28%. Isso, 28%, e na verdade nós tivemos 
aqui... 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Esses são dos acidentes 

graves, “tá”, deputado? 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. Nós tivemos aqui um relatório da 

FCA, da VL, e o descarrilamento, ele demonstrou para nós em gráfico que está em torno 
de 50%. Isso, na realidade, se trata de falta de manutenção, ou por que não fazer uma 
manutenção preventiva, em vez de corretiva? Qual é a opinião da ANTT nesse quesito? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Esse gráfico é da ALL, malha 

paulista. Com relação à manutenção, ela tem a obrigação de manter e zelar os bens e nós 
temos tentado fazer a fiscalização da melhor forma possível para que a manutenção seja 
bem executada. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E você acha que está a contento, é uma 

manutenção bem executada? Há 20 anos? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Eu acho, deputado, que nós 

temos um grupo de fiscais, de 22 fiscais, para 28 mil quilômetros de malha, esses são os
recursos humanos que a Superintendência de Ferrovias tem disponível. Eu acho que é 
uma quantidade bastante limitada em função do tamanho do desafio que nós temos. O 
que a gente busca fazer é usar da forma mais eficiente, da melhor forma, os recursos 
disponíveis que nós temos. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Você acha que são suficientes seis 

fiscais na ANTT de São Paulo para essa malha que nós temos? 
 

E vamos torcer para que a gente consiga trazer essas obras o quanto antes aqui 
para o estado de São Paulo para que a gente não fique aí mais 10, 12 anos no contrato na 
situação caótica que nós estamos com relação à solução destes problemas. 

 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Essa é uma proposta ou é uma 

obrigatoriedade? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Na verdade, presidente, 

quando a concessionária vem e pede uma prorrogação de contrato, é o poder concedente 
quem estabelece esses critérios. Então, um desses critérios é a execução dessas obras de 
interesse público. São obras, assim, que têm um interesse público e não têm, assim, uma 
razão econômica da concessionária fazê-lo.  

Então, é critério do poder concedente, no caso representado pela ANTT, e nós 
estamos envidando os esforços de tentar trazer essas obras para o contrato de concessão e 
fazer o cálculo econômico de qual é o prazo necessário para a amortização, não só desses 
investimentos, como outros. 

 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Então, a ANTT está dizendo o seguinte, para 

que as concessionárias tenham a renovação dos seus contratos de concessão, nós 
colocamos essa obrigatoriedade, ou vocês só estão colocando como título de sugestão? 
Eu não entendi. 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Os critérios é o poder 

concedente que estabelece, presidente, sejam critérios de obras, sejam de desempenho,
sejam de novas obrigações. 

 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Então, vocês estão colocando isso como 

novas obrigações? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Novas obrigações. Agora, é 

um número que ainda não está fechado. Esse foi um trabalho da área técnica da ANTT, 
que olhou a malha paulista do estado de São Paulo, fez uma metodologia para tentar 
pegar aquele índice de acidente e levar quase a zero.  

E é esse trabalho técnico que nós, eu que represento a área técnica da Agência, 
que a gente leva isso para o debate com o Ministério do Planejamento, com o Ministério 
da Fazenda, com o setor de Transportes, Casa Civil e a própria concessionária, na 
tentativa de a gente trazer essas grandes obras aí para o contrato de concessão, para que 
sejam efetuadas pelo setor privado.  

Eu acho que isso é importante que se diga também, porque se nós continuarmos 
com o DNIT, com essa obrigação, dificilmente o DNIT terá um orçamento de 4,2 bilhões 
destinados exclusivamente ao estado de São Paulo. 

Coloco-me à disposição aí dos demais deputados para quaisquer questionamentos. 
 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – A palavra está com o nobre relator, o 

deputado... O deputado Ricardo Madalena, desculpe, eu estou mudando aí. O Massafera, 
aliás, só justificar... 

 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Sem problema, presidente. 
 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – “Estarei impedido de participar da reunião da

CPI dos Acidentes no Transporte Ferroviário de Carga, a ser realizado na data de hoje, 
em virtude de compromissos assumidos em decorrência do mandato. Atenciosamente, 
Roberto Massafera, deputado estadual”. 

Com a palavra, o deputado Ricardo Madalena. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Primeiramente, senhor presidente, 

agradecer a presença novamente do Sr. Alexandre Porto, superintendente da ANTT, e 
fazer alguns questionamentos.  

Com relação ao que você disse de solução integrada, isso não faz parte do escopo 
do contrato? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Não, deputado. A solução 

integrada, ela prevê sempre construções em desnível. Quando você tem um cruzamento
que o município chegou por último, não é uma obrigação da concessionária fazê-lo, por 
isso que eu coloquei isso dentro do... 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E o fechamento lateral de ambas as 

partes? Está no escopo? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – De acordo com o nosso 

contrato de concessão, ele não é claro no sentido de que é obrigação da concessionária 
fazer o isolamento da faixa de domínio. O que está escrito no contrato é que tem prover a 
situação de segurança, e isso é um termo muito aberto, muito subjetivo, e a gente não 
consegue trazer um critério objetivo para fazer essa cobrança à luz do contrato de 
concessão. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E aí você não acha que é omissão da 

ANTT? Há 20 anos um contrato de concessão e agora que se fala em fazer um novo 
contrato para ir reformular o que não está bem feito? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Deputado, a Agência... 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – A sua opinião, é omissão ou não? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Eu entendo que não, deputado. 

Acho que não é... Assim, a Agência, ela é uma agência que executa políticas públicas, 
nós não formulamos política pública. E a formulação de fazer novos investimentos em 
concessões existentes foi a presidente Dilma que o fez agora, em abril deste ano. E a 
partir daquele anúncio junto com o programa de investimento em logística é que nós 
estamos trabalhando com essas obras na tentativa de dar mais prazo ao contrato. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – “Tá”. Você está há quantos anos no 

cargo de superintendente? 
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O SR. RICARDO MADALENA – PR – Você sabe que isso compromete a 
frenagem, não é? Que a realidade é outra. Se você, exemplo, frear em 100 metros sem a 
válvula de segurança dos vagões, você vai frear em 400, 500 metros. E isso pode ocorrer 
acidentes, como está ocorrendo, e vitimar pessoas. A ANTT, como órgão fiscalizador, 
como não tem conhecimento? Você sabe me responder? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Essa questão da segurança é 

uma responsabilidade da concessionária à luz do seu contrato de concessão. A gente 
fiscaliza o contrato de concessão, não temos um critério objetivo de que tem que operar 
com ou sem essas válvulas, tem que ser feita uma análise para saber se há necessidade de 
operar exclusivamente com essas válvulas, ou a partir de feita essa análise, a gente faz a 
medida administrativa cabível.  

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Que se registre, senhor presidente, que 

a ANTT e o senhor superintendente não têm conhecimento das válvulas de segurança que 
foram retiradas de todos os vagões da composição da Rumo ALL e averigua se também é 
da MRS ou FCA, para eu não cometer nenhuma... 

 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Feito o registro de Vossa Excelência. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. A carga horária dos maquinistas, 

você tem conhecimento?  
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Deputado, essa questão... 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Compromete a segurança da população, 

eis a questão da minha pergunta. 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Têm legislações trabalhistas 

muito específicas e acordos de sindicato específicos. Eu não tenho ciência, de caso a 
caso, de todas essas informações técnicas que Vossa Excelência tem me perguntado. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. Você sabe, no cargo que você 

ocupa, que isso, com certeza, se o maquinista está acima de seu limite operacional, você 
sabe que ele pode comprometer a sua composição e, com isso, ocorrerem acidentes, 
concorda? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Acho que se ele está num 

jornada de trabalho que não respeita as regras trabalhistas, eu acredito que sim. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E a ANTT não faz esse tipo de 

fiscalização com relação às horas de trabalho? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Não, deputado, cabe ao 

Ministério Público do Trabalho. 
 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. Você tem ciência que as condições 
de trabalho desse pessoal é analógica, mais ou menos em, vamos dizer assim, escravidão?
Por receber um valor de 1.200 reais, em certa concessão, e não ter a higiene, refeição, faz 
tudo no mesmo ambiente de trabalho, não para a máquina, a higiene se faz num jornal, ou 
num pedaço de papel, ou numa pet, a ANTT tem ciência disso? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Nós recebemos algumas 

reclamações aí de sindicatos com relação a isso, deputado.  
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E quais as providências que foram 

tomadas? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – É como a agência reguladora 

faz, é verificar dentro do contrato de concessão qual é a obrigação que está sendo 
descumprida e aplicar a penalidade cabível. É aberto um processo administrativo, é dada 
ampla defesa e contraditório e no final nós temos uma aplicação de uma penalidade 
prevista no contrato de concessão. 

Como agente público, deputado, a gente só pode fazer aquilo que a lei, aquilo que 
o contrato está disciplinado, aquilo que está fora disso não nos é permitido fazê-lo. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Com relação ao acidente em 2008... É, 

perdão, o acidente de São José do Rio Preto, em 2013, você tem ciência que, após os 
questionamentos da CPI de São José do Rio Preto, da Câmara Municipal, a empresa ALL 
na época, hoje Rumo ALL, mencionou na sua brigada de incêndio ex-funcionário que já 
tinha...  Estava morto em 2008? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Eu não tenho ciência desse 

teor desse depoimento, deputado. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. Final de agosto, começo de 

setembro, setembro, outubro, novembro, já está com 70 a 80 dias, eu fiz um requerimento 
solicitando informações com relação ao contrato de concessão celebrado entre a União e 
a concessão, que no meu ver não estão sendo cumpridas. E recebi um ofício que vocês 
vão me responder daqui a 30 dias. Você sabe que isso vai comprometer o relatório final 
da CPI, pois dia 26, se não me falhe a memória... É isso, Dr. Beneton? A entrega do 
relatório?      

 
O SR. – Vinte e seis.  
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Vinte e seis nós estamos entregando o 

relatório e você está respondendo o nosso requerimento depois desta data. Você tem 
ciência disso? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Eu não sabia da data de 

conclusão dos trabalhos, deputado. 
 

O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Não, deputado. Já solicitamos 
concurso para o Ministério do Planejamento diversas vezes solicitando a necessidade de 
aumento desse quadro. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Vocês têm ciência que a Rumo ALL, 

com 15 dias de aula teórica e três meses de prática, o maquinista já está apto a estar à 
frente de uma locomotiva e trafegar com essa composição? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Quanto tempo de hora de 

treinamento? 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Quinze dias e três meses, sendo o 

copiloto. Após isso, ele está apto. 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Aí ele vira auxiliar, para 

depois ele virar maquinista. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Não é isso? 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Você tem essa ciência? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Dessa quantidade de 

treinamento não, deputado. O que nós temos é que este dispositivo, nesse mesmo Decreto 
1.832, ele diz que as concessionárias o farão por meio de regulamento próprio, então, não 
só o treinamento quanto a habilitação de seus maquinistas. E cada uma tem o seu 
regulamento de operações ferroviárias, o setor trabalha com uma média de algumas... De 
120, 240 horas de treinamento, não estou lembrado o número certo. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Isso foi dito pelos maquinistas e 

sindicato que aqui estiveram.  
Você tem ciência que as composições antigamente, provavelmente você ainda não 

estava na ANTT, transportavam 800 toneladas de carga? Hoje isso é em torno de 12 mil, 
ou seja, 15 vezes mais. Você, como engenheiro, você projetar algo para um e projetar 
algo para 15, qual a sua opinião, com a sua formação de engenheiro, com relação às 
pontes, com relação ao lastro de brita, espessura do trilho e dormentes, etc., para suportar 
essa carga? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Quando se há um aumento de 

carga desse volume é claro que a via permanente tem que prover as condições de 
segurança adequadas para isso, aí nós temos limitação de carga por eixo das obras de arte. 
Agora, a gente tem ciência de que essas questões estão, principalmente com relação à 
carga por eixo das obras de arte, por exemplo, estão aderentes a esse volume.     

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Quem que dá a anuência disso? Existe 

algum responsável na ANTT que dá essa anuência? 

O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Anuência de...? 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Com relação a uma ponte que foi 

projetada para passar naquele momento com um peso “x” e hoje está “x” mais “y”, quem 
que dá essa anuência? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – É o corpo técnico da 

concessionária por meio de uma anotação de responsabilidade técnica junto ao Conselho, 
no caso, o CREA. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – “Tá”. Da Agência? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Da concessionária.  
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Da concessionária, não da Agência? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Fiscalizado pelo CREA. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. Têm muitas pontes que estão com 

problema no leito, no carrossel desses trilhos? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Nós não temos ciência de 

pontes com problemas estruturais, nós temos ciência de algumas obras de arte que têm 
alguns problemas, mas que não comprometem a sua estrutura e a carga por eixo para o 
transporte ferroviário. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E na sua opinião, o que ocasionou isso?

Excesso de peso? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Não, é o próprio... A 

depreciação natural da via. Assim, a gente tem algumas obras de arte que têm desgaste de 
pintura, às vezes o gabarito de alguns viadutos está baixo e aí passa um veículo 
rodoviário e bate nessa ponte e cai um pouco, deixa às vezes uma estrutura exposta. Aí a 
Agência vai a campo, faz uma inspeção e constata que não comprometeu a estrutura e é 
dada continuidade.  

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – As válvulas de segurança que foram 

retiradas dos vagões, pelo menos da Rumo ALL e também da MRS, se não me falha a 
memória, quem permanece com essas válvulas é a FCA, você tem ciência disso? A 
ANTT tem ciência disso? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Não tenho ciência, deputado. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Foi permitido pela ANTT? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Que eu saiba, não.  
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O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Vossa Excelência tem toda a 
razão. Nós temos uma oportunidade de pegar problemas históricos e dar um 
equacionamento para eles e esse trabalho precisa ser feito da melhor maneira possível. 

 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Dentro desse... O que é importante, e eu 

gostaria que identificasse, qual que é o cronograma para ter a solução final das 
negociações? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Nós não temos uma data fixa, 

deputado, para isso em função do trabalho técnico enorme que está sendo feito. E têm 
questões também que não estão só com a Agência, que nós precisamos de um decreto 
presidencial que faz algumas alterações nesse decreto que a gente colocou, isso está de 
responsabilidade da Casa Civil. 

Então, assim, o que nós temos é um trabalho técnico que está sendo efetuado pela 
Agência para chegarmos num novo contrato, com novas diretrizes, mas também depende 
de um aspecto jurídico e legal que está sendo trabalhado com a Casa Civil, por exemplo. 
Aí, fica difícil eu precisar um prazo para isso. 

 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Num horizonte aí, você não consegue 

estimar? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – A gente pensa aí de, pelo 

menos, 90 dias, e aí a gente tem uma tentativa de buscar uma assinatura. 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Você poderia, a boa vontade que você 

demonstrou, você poderia assumir o compromisso de daqui a 90 dias, já vai ter encerrado 
tudo, de você – você conheceu os deputados, conheceu, veio aqui com boa vontade – de 
nos comunicar, assim, se ocorreu? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Deputado, é... A gente pode 

combinar aqui um relatório de atividades, alguma coisa nesse sentido aí, para que vocês 
tomem ciência do levantamento desses trabalhos, não vejo nenhum problema nesse 
sentido. 

 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Eu gostaria. Porque o assunto, esse

assunto, ele é tratado também paralelamente à CPI, nós temos uma Frente Parlamentar 
que tem... Lembrar que o deputado Davi Zaia e o deputado Ricardo Madalena fazem 
parte também, nós temos interesse na reconstrução, na reativação da malha ferroviária, 
nós achamos que é estratégico, então, nós temos interesse de conhecer. Nós vamos
acompanhar, mas é lógico que tendo essa informação de conhecer para sugerir e para 
atuar, inclusive, junto desses órgãos, se for o caso, a própria Casa Civil, onde necessário 
for. 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Eu acho, deputado, que nós 

temos uma oportunidade aqui de trazer grandes obras para o estado de São Paulo que têm 
a oportunidade de resolver parte dos problemas que estão sendo discutidos nessa Casa. 

Eu acho que qualquer apoio, seja ele político, técnico, institucional, ele é muito bem-
vindo.          

 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Correto. Eu gostaria de deixar... Você 

fez, observou – eu vou falar “você” porque você é jovem, não sinta como qualquer 
desrespeito – você falou da questão de Araraquara, de Rio Claro, eu gostaria de sugerir 
que nos estudos da possibilidade de prorrogação da concessão, também a questão do
pátio de manobras de São José do Rio Preto. 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Não, mas São José do Rio 

Preto está prevista uma variante ferroviária e consequentemente as instalações de apoio 
que a concessionária tenha dentro da cidade serão resolvidas. 

 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – A variante também? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Com certeza. 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Correto. Esse projeto, ele já está em 

execução, o projeto, em execução para (ininteligível). 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Nós temos um projeto pelo 

DNIT, no âmbito do Prosefer, que foi, se eu não me engano, foi licitada agora a 
elaboração do projeto executivo, é a notícia que eu tenho. 

 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Pois não, correto, com um prazo de 420 

dias. Um outro aspecto, por exemplo, quando se faz, quando se amplia de forma tão 
impactante, como vai ser o caso de Estrela D’Oeste, que vai praticamente dobrar a malha, 
ao se inaugurar a Estrela D’Oeste, você conhece? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Sim, você está falando da 

conexão com a Ferrovia Norte-Sul que ocorrerá em Estrela D’Oeste. 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Exatamente. É feito algum estudo de 

viabilidade, por exemplo, tanto ambiental, mas não só ambiental, também do movimento 
de tráfego que vai ocorrer, dos impactos que terão não só na cidade, no caso de Estrela 
D’Oeste, mas depois de toda malha? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Sim, deputado. Nesse trabalho 

que foi feito aqui, ele leva em consideração o tráfego de trens, a interferência que a 
ferrovia tem na cidade. E a metodologia, no final, ela traz uma proposta de uma solução 
de engenharia para o problema. Então, é previsto sim crescimento do tráfego, índice de 
acidentes, tudo isso a metodologia contempla na tentativa de prover uma solução 
adequada para o problema. 

 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – “Tá”, correto, a de São José do Rio 

Preto, com o contorno aí de Mirassol, Cedral e São José do Rio Preto, estaria, então, 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Você pode adiantar e me entregar até 
dia 18? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Vamos envidar todos os 

esforços para isso, deputado. Mas eu gostaria de dizer algumas coisas com relação ao 
requerimento de Vossa Excelência, inclusive está aqui comigo. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. Após a pergunta dos demais 

parlamentares, aí pode-se fazer, porque se for o caso de o tempo estar estendido, eu lhe 
atendo pessoalmente. 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Eu só queria registrar, 

deputado, brevemente... 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Fique à vontade. 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Que muitas das informações 

que ���� requereu nós não temos à disposição da Agência assim, de bate-pronto, até 
porque, a Agência foi criada a partir de 2002, em 2001, tendo entrado em início de 
atividades em 2002, e aqui é um pedido de uma grande e vastas informações e 
documentos até anteriores à criação da Agência que nós não temos à disposição esses 
documentos. 

Outras informações que também nos foram solicitadas dependem do Ministério 
dos Transportes, dependem da empresa de planejamento e logística do governo federal 
vinculado aos Transportes, nem todas estão sob a alçada do órgão técnico o qual eu faço 
parte. Mas vamos envidar os esforços de tentar trazer as respostas o quanto antes para os
nobres deputados.  

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. Só isso, presidente. 
 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Agradeço as palavras do nobre parlamentar 

Ricardo Madalena. Passo agora às considerações e às perguntas do deputado Orlando 
Bolçone. 

 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Primeiro eu quero agradecer, 

cumprimentá-lo pela disposição de estar novamente aqui conosco, e fazer um pequeno 
registro. Há quanto tempo que você já... De carreira na... 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Eu ingressei na Agência por 

concurso público em 2009. 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – 2009? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Estou na Superintendência de 

Ferrovias há um ano e dois meses. 
 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Só um registro, eu vejo, você é uma 
vítima do sistema, eu vejo que você, com tranquilidade e mesmo com resignação, de um 
modelo que é um modelo que, se não tiver medidas, assim, urgentes, é um modelo falido. 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – É um modelo que ele pegou 

uma série de... Assim, a gente tem que entender que a desestatização lá da época, ela teve
um objetivo de resolver um problema fiscal do país, e assim foi feito. Esses problemas 
que nós estamos convivendo hoje, eles não foram bem equacionados à época. 

 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Eu vou fazer uma análise e deixar 

uma... Que eu acho que é uma questão de futuro. Nós temos duas... Essa renegociação 
que está sendo feita para a possibilidade de... Como lembrou o deputado Davi Zaia, o
presidente Sardelli e o deputado Ricardo, é assim, se ela não for bem conduzida, nós 
temos uma opção, nós estamos entre a Índia, onde os acidentes são banais, costumeiros, e 
talvez o sonho aí de fazer uma construção de um modelo onde a gente crie um sistema 
assemelhado com, por exemplo, os Estados Unidos e outros países europeus, dando o 
tempo necessário para isso. Então, é uma responsabilidade enorme. 

Lembro, por exemplo, o deputado Ricardo Madalena, vamos supor, 22 fiscais, 
seis fiscais em São Paulo, a malha ferroviária de São Paulo é 4.900 quilômetros. 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Uma malha das mais densas 

do país. 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Então, é muito pouco, muito... 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Muito pouco, deputado. 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Totalmente insuficiente. Nessa... 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Já fiz diversos... 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – “Tá”. 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Peço até ajuda dessa Casa na 

tentativa de reforçar o quadro técnico da Agência. Nós já pedimos diversas vezes, não só 
à diretoria da Agência, como também ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão um reforço do quadro técnico de fiscais, para que a gente possa ir para uma 
situação minimamente adequada. 

 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Eu sugeriria que possamos também 

fazer algumas indicações ao próprio Ministério do Planejamento, relator.  
Agora, algumas questões bem... Primeiro, é uma responsabilidade enorme esse 

período, se não for bem negociada, o risco que nós temos é o risco de ficar numa situação 
igual à Índia, pelo próprio relato já conhece... 
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O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Nesse caso não, é um modelo 
de regulação diferente, como tem em casos de rodovias, por exemplo. É um modelo 
chamado “price-cap”, um modelo de tarifa-teto.  

 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Essa tarifa-teto, de qualquer forma, é o que pode 

interessar então a... Porque é o que interessa nesse caso, não é? Eu fiz uma confusão, não 
temos a taxa de retorno interno, mas temos uma outra questão que é a tarifa-teto, que 
eventualmente, numa nova concorrência, a pessoa pode ter uma... 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Um deságio.  
 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Um deságio, você pode ter... 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Dependendo do modelo, se o 

modelo for maior outorga não tem como, agora, se for menor tarifa, fica aberto. 
 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – De qualquer forma, quer dizer, a empresa, ela tem 

hoje... O que eu quero chegar é o seguinte, é que a empresa só vai concordar com todas 
essas condições se ela mantiver o que ela tem de possibilidade de retorno, retorno 
enquanto lucro dos seus investimentos previstos no contrato atual, que é um contrato que
nós não temos certeza da sua eficiência.  

Por outro lado, ao longo desse período, o que também ficou evidente é que uma 
série de investimentos necessários ao longo do tempo nem sempre foram cumpridos. 
Talvez hoje esteja, mas ao longo do tempo, a impressão que a gente tem, o que a gente 
pode... Eu aqui, puxando pela memória da outra CPI que essa Casa fez e do que a gente 
tem visto agora, é que os investimentos necessários... Não estou me referindo à passagem 
de nível, que é responsabilidade da Prefeitura eventualmente fazer e tal, mas 
investimentos de melhorar... 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – A qualidade da prestação. 
 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – A qualidade da prestação de serviço, aparentemente 

não foram feitos. 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Isso porque, deputado, esse 

contrato que nós temos desde a década de 90, ele não traz a obrigação expressa de 
realização de investimentos, aí fica à escolha, uma faculdade da concessionária fazer um 
investimento. 

 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Então, tudo isso é o que reforça a minha dúvida, se 

nós vamos conseguir fazer de fato, porque um novo contrato, na verdade, não vai ser, vai 
ser sempre um aditamento, com novas obrigações. 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Não, deputado. Assim, o... 
 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – As regras de exigência que eu posso colocar, é uma 
dúvida, de fato, é uma... Se esse é o melhor caminho, que nós teríamos que ver. Então, eu 
queria só reforçar essa dúvida, porque acho que... 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Deputado, o contrato, na sua 

cláusula terceira, ele traz a resposta à sua pergunta. O que diz a cláusula terceira, que é a 
da prorrogação? Que ela se dá a critério do poder concedente, são falas sobre os critérios 
técnicos, econômicos e administrativos. Ou seja, nós temos o grau de liberdade aqui de o 
poder concedente estabelecer qual é o desempenho que a gente quer, é uma nova equação 
econômica, são novas obrigações, é um novo contrato. Agora, tudo isso tem... 

 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – E a empresa também vai dizer se concorda ou não. 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Se concorda ou não.  
 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – E se não concorda... 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – No limite ela pode não 

concordar e a gente ficar com o contrato que nós temos e (ininteligível). 
 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Com o contrato atual. 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Exatamente.  
 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Então, essa é a questão. E a concordância dela vai 

estar no limite de ver o seguinte, o que é que é mais vantajoso para ela. Se ficar com o 
contrato atual, que eu não posso pedir novos investimentos, não posso exigir novas... For 
mais rentável para ela, ela vai optar por ficar com esse e eu vou ter que esperar os dez 
anos.  

 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Mas ela tem essa opção? 
 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Ela tem sempre essa opção, porque ela tem um 

contrato em vigência, se ela não concordar com nenhuma das mudanças sugeridas e ela 
cumprir o que está no contrato, ela vai cumprir o contrato dela. 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Uma outra possibilidade, 

presidente, seria você fazer uma alteração unilateral do contrato e reequilibrá-lo de forma 
concomitante, mas isso precisa de política pública, precisa de um direcionamento dos 
Transportes, da Casa Civil, do Planejamento, para que, por exemplo, essas obras que a 
gente discutiu aqui, caso frustre essa possibilidade de prorrogação, porque eu acho que a 
gente está caminhando num bom termo aí, mas vamos supor que frustre essa questão, 
poder-se-ia muito bem receber a política pública de determinar que essas obras vão para o 
contrato de concessão e aí você faria um reequilíbrio concomitante, seria quase que 
uma... A supremacia do interesse público sobre o particular. Agora, é claro que nós temos 
que fazer o equilíbrio concomitante. 

 

automaticamente você está informando que o pátio de manobras, que causa sérios 
transtornos, alvo inclusive de ação do Ministério Público, ele está sendo contemplado? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Sim. 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Outro aspecto ainda, esse estudo de

viabilidade ambiental, então, feita essa negociação, que você acredita em 90 dias e você 
está assumindo conosco aqui de enviar então, botar na sua agenda e enviar, em 90 dias, o 
cronograma? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Nós podemos combinar um 

seminário, ou uma participação, ou mais uma reunião como essa aqui e encaminhar para 
os senhores o andamento dos trabalhos. 

 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Nós podemos fazer através da Frente 

Parlamentar. 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Sem problemas. 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Nós estamos assumindo um 

compromisso, “tá”? A questão da malha saturada, outra questão, a malha, ela se encontra 
não só saturada, mas também ela está praticamente depauperada em partes aí. 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Oi? 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – A malha, a malha em certos pontos, que 

foi no local do acidente em São José do Rio Preto, nós tivemos inclusive visitando, ela se 
encontra numa situação depauperada, numa situação bem, bem... Já num desgaste 
enorme, ela precisaria ser refeita também. Nesse processo de prorrogação da concessão 
está sendo considerada a melhoria da malha? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Nós o faremos por meio de

metas de desempenho, que é o documento que eu acabei de colocar ali. Se quiser, a gente 
pode entrar um pouco no detalhe dele e explicar, em geral, quais são as novas metas e 
obrigações que a gente está pensando em colocar para a ALL, na malha paulista que 
operar no estado de São Paulo, mas há metas de eliminação das restrições da velocidade 
em função de problemas de manutenção. 

 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Um cronograma... 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Contempla essas medidas.   
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Esse documento vai ficar conosco aqui, 

não é? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Eu deixo todos os documentos 

que eu trouxe aqui à disposição da Casa. 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Correto. Eu acho que eu estou satisfeito 
em relação às novas... Eu estou satisfeito, obrigado. 

 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Agradeço as palavras do deputado Bolçone, 

passo a palavra ao deputado Davi Zaia para as suas perguntas. 
 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Não, eu só queria voltar a essa questão desse 

aditivo, porque nós estamos... Aqui, ao longo da discussão, foram surgindo várias...
Claro, eu não... O senhor se referiu a isso que está se estudando como a prorrogação de 
contrato, novas exigências. 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Novas metas. 
 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Novas metas, um novo contrato, não é? E evidente 

que a empresa que tem a concessão, se ela tem um contrato que... Dadas as condições que
foram feitas na época, sem fazer um juízo de valor, a empresa assumiu um determinado 
risco, porque ela também não tinha certeza de como é que ia se desenvolver isso, e o 
Estado ou o poder concedente, na ausência de uma experiência maior, de uma legislação 
mais adequada, também assumiu uma série de riscos e, no nosso caso, os riscos são as 
dificuldades de fazer uma operação mais segura. Vamos reduzir, esse é o principal risco, 
talvez, que interessa aqui para nós.   

Aqui nessa Casa funcionou uma outra CPI, que não tratava de acidentes, tratava 
da concessão propriamente dita, e onde a gente identificava, uma das questões, por 
exemplo, demanda de muitos produtores e pessoas que demandam frete de produtos e que 
tinham interesse de utilizar a ferrovia. Até porque, a ferrovia pode oferecer condições 
mais vantajosas de frete, principalmente daquela região de Presidente Prudente, o ramal 
que se encontra hoje praticamente desativado, como foi apresentado aqui, não havia 
interesse da concessionária em avançar. 

Uma discussão até na época, porque à época a concessionária, hoje é a Rumo, 
mudou o acionista majoritário da concessionária, mas na época a ALL se fazia referência, 
inclusive, de que ela possuía também uma frota de caminhões muito grande, então, talvez 
até um conflito aí de interesses de não avançar tanto na concessão de... Pegar novos fretes 
na ferrovia porque tinham um ganho mais expressivo no transporte rodoviário.  Mas, de 
qualquer forma, o que ficou evidente é que não houve nenhum investimento e não se 
avançou, tanto que o ramal hoje está desativado . 

Então, a minha dúvida em relação a isso fica o seguinte, a concessionária é 
evidente que a gente pode hoje imaginar que, em função das deficiências, da forma como 
foi feito o contrato, isso dá uma margem de ganho, além da taxa de retorno prevista no 
próprio contrato. 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – O contrato não prevê uma taxa 

interna de retorno. 
 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Nesse caso não? 
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Mas não temos, deputado, um sistema em tempo real que nos permite enxergar a 
todo o momento a velocidade da composição. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Mas, se solicitado, isso é entregue no 

dia e local desejado pela fiscalização? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Sim. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Há uma cláusula específica no 

contrato que diz que a concessionária tem que atender as solicitações de informações do 
poder concedente, e a gente utiliza esse dispositivo para obter qualquer informação dela.  

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Complementando as palavras do 

deputado Zaia, o item 9.1 das obrigações da concessionária diz, parágrafo quatorze: 
“zelar pela integridade dos bens vinculados à concessão, conforme normas técnicas e 
específicas, mantendo-as em perfeitas condições de funcionamento e conservação, até o 
término ou a transferência”. Aí, no mesmo parágrafo, diz: “manter as condições de 
segurança operacional da ferrovia de acordo com as normas em vigor”, o item 9.2, que 
“cabe ao concedente extinguir a concessão nos casos previstos deste contrato”. 

Então, se a ANTT já multou a concessão, no caso, a Rumo ALL, em 165 milhões 
e ela recolheu aos cofres públicos 3% desse valor, não caberia estar usando esse 
parágrafo “extinguir a concessão pelo não cumprimento do contrato”? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Deputado, será que essa seria 

talvez a melhor opção que nós teríamos, dentre outras? 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Nós estamos perdendo vidas há 20 

anos, Alexandre. Você que está com a palavra. 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – A caducidade, ela é um 

instrumento previsto no contrato quando há, assim, um descumprimento reiterado de 
cláusulas específicas do contrato de concessão. É como se a gente tivesse o motorista,
que ele avança um sinal, ou comete uma infração de trânsito, e mesmo assim ele não está 
inabilitado de conduzir o veículo. Mesma coisa no contrato de concessão, ele tem uma 
série de obrigações que ao longo do tempo a concessionária foi multada e sofreu uma 
sanção administrativa, e mesmo assim ela tem condição de prestar o serviço. 

No caso do recolhimento das multas, deputado, assim, infelizmente as ações 
administrativas da Agência cabem recurso no Poder Judiciário. E concessionária, quando 
ela é multada, ela vai no Judiciário, ela faz o pagamento disso por uma carta-fiança ou 
depósito em juízo e ela obtém uma liminar que impede o recolhimento ao órgão público
até a solução do mérito da questão, que infelizmente na Justiça Federal isso toma de sete 
a dez anos.  

Então, esse recolhimento baixo é em função de praticamente 100% das multas 
aplicadas, elas recorrem ao Judiciário e obtém esse tipo de liminar. 

 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Para finalizar, senhor presidente, quero 
agradecer mais uma vez o engenheiro Alexandre Porto, por estar aqui conosco, porque 
ele é uma pessoa muito bem preparada, ele tem as respostas com consistência. Agradeço 
a sua presença aqui, em atender o nosso pedido novamente, do presidente desta CPI.  

Mas, na minha opinião, senhor presidente, existe a omissão do órgão fiscalizador, 
e acredito até por falta de corpo humano. E isso não pode continuar, senhor presidente.  

Eu quero pedir aqui ao engenheiro Alexandre Porto que não meça esforços para 
que, no cargo que ocupe, que este novo contrato que vai ser readequado, faça o mais 
breve o possível e passe a salvar vidas no nosso Estado, porque como está, é como o 
deputado Bolçone falou há pouco, isso aqui está igual à Índia, não é, deputado? A 
verdade é essa. E nós queremos um modelo europeu para o nosso Brasil, mas muito mais 
para a nossa população. Muito obrigado.              

     
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Agradeço as palavras do deputado relator 

dessa CPI, o deputado Ricardo Madalena.  
Eu gostaria de fazer algumas considerações. Entendo, falando com os nobres 

parlamentares que aqui estão, que foi importante a vinda novamente do senhor Alexandre 
Porto a essa CPI para que nós pudéssemos esclarecer alguns pontos que, ao meu ver, 
ainda tenho dúvidas. Mas nós teremos a oportunidade, principalmente o deputado 
Ricardo Madalena e o presidente dessa CPI, de nos encontramos, deputado Ricardo 
Madalena, quantas vezes for necessário sobre essa questão, na Comissão de Transporte, a 
qual nós somos titulares e poderemos dar continuidade àquilo que foi dito aqui e que 
eventualmente não esteja acontecendo ao longo deste processo.  

Eu tenho certeza absoluta que esta CPI vai contribuir para mudanças no sistema 
de concessão e no sistema de trabalho das empresas e peço encarecidamente, nesse 
momento, ao Dr. Alexandre Porto M. de Souza, superintendente em infraestruturas da 
ANTT, que nos auxilie nesse trabalho, pois não tenha dúvida nenhuma que nós andamos 
aí os quatro cantos desse Estado e no Brasil não deve ser diferente, porque São Paulo é a 
referência que muitas coisas precisam ser feitas.  

E quando eu lia o relatório que o senhor aqui esteve já, o seu depoimento, as suas 
palavras, sentia que faltavam algumas consistências efetivas da responsabilidade que a 
Agência Nacional de Transportes Terrestres tem nesse caso. Nós vemos aí o sistema de 
ferrovia do mundo, quer dizer, imagino que vocês devam se espelhar em experiências 
mundiais importantes para podermos chegar aí a uma conclusão do trabalho da ANTT. 

Outra coisa que eu vi aqui, na questão da ordem dos investimentos de quatro 
bilhões, aproximadamente, efetivamente não existe a obrigatoriedade, vocês, segundo o 
meu entendimento, vocês estão colocando isso como sugestão.  

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Não, deputado, seria uma 

obrigação. 
 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Obrigatoriedade. 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Uma obrigatoriedade de 

cumprimento. 
 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Sim, e isso teria um... 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Mas aí, as outras bases do 

contrato permanecem iguais. 
 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Permanecem. É, eu faço só esse questionamento, 

porque acho que nós vamos estar sempre no limite de um contrato que é reconhecido 
como um contrato, eu não diria mal feito, para não... 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Eu acho que teve um contexto 

à época difícil e... 
 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Mas, num contexto diferente, e que hoje talvez a 

gente tivesse um contexto que permitiria um contrato mais adequado e mais justo para o 
momento que a gente vive.  

Então, a minha dúvida é sempre essa, quando se fala em prorrogação, adequação, 
alteração de alguma coisa que foi feita no momento em que não se tinham elementos para 
avaliar a melhor forma de fazer isso, se a gente consegue, num rearranjo disso, ter a 
melhor solução. É só de fato uma dúvida que eu quero... E que vai exigir que a gente 
tenha o acompanhamento disso e posteriormente o resultado.  

Porque ao longo do período nós pudemos identificar, eu não sei até onde, claro, as 
dificuldades da fiscalização, e tal, mas uma maior efetividade da fiscalização, embora 
sem... Hoje a Agência tem carência de fiscalização, poderia engendrar uma melhor forma 
de um processo de negociação da prorrogação desse contrato e não só, ou eventualmente 
até, a discussão de um rompimento do contrato pelo não cumprimento de cláusulas e aí 
sim uma nova licitação que poderia trazer condições mais vantajosas.  

Mas, de qualquer forma, aqui é mais um debate de... 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – De opções regulatórias. 
 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – De opções, e que vai, claro, caber ao poder 

concedente, no caso a União, e não necessariamente à ANTT, a União, através do 
Ministério dos Transportes e dos demais órgãos que formulam a política de transporte, 
tomar essa decisão. 

Mas acho importante deixar registrada essa preocupação nesse processo de 
negociação, porque se isso não der certo ou não for bem feito, em vez de a gente ter dez 
anos para continuar sofrendo com esse problema, nós teríamos aí mais 15, mais 20, ou 
mais 30, dependendo do tempo que for essa prorrogação.  

E o transporte ferroviário hoje, de carga, ele é fundamental para o 
desenvolvimento do país e do estado de São Paulo, diferente talvez até daquele momento 
quando foi feita a... 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Desestatização. 
 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – A desestatização, que era mais uma forma de o 

Estado passar esses ativos que não conseguia cuidar com eficiência para a iniciativa 
privada. 

O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Perfeito. 
 
O SR. DAVI ZAIA – PPS – Hoje nós estamos convencidos de que sem 

transporte de carga ferroviário, carga e passageiros, eficiente, o estado de São Paulo não 
pode continuar mantendo o seu ritmo de desenvolvimento, porque as rodovias estão 
extremamente esgotadas na sua capacidade de transporte.  

Então, essa preocupação, ela é fundamental, de como vai se fazer esse processo, 
porque, em vez de uma solução, nós podemos ter um agravamento do problema no 
futuro.  

Então, fazer esse registro aqui, é mais do que uma pergunta, é um registro que 
mostra a importância desse debate e de que talvez esse trabalho da nossa CPI possa, com 
as suas conclusões, ajudar que a gente tenha finalmente um equacionamento adequado 
para o problema do transporte no estado de São Paulo no modal ferroviário. 

 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Agradeço as palavras do nobre parlamentar 

Davi Zaia, pelas suas considerações. Passo a palavra ao deputado Ricardo Madalena.  
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Obrigado, presidente. 
 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Só antes, eu esqueci de fazer a justificativa 

do Delegado Olim, que na data de hoje acompanha o presidente desta Casa, o deputado 
Fernando Capez, em Brasília. 

 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Senhor Alexandre Porto, é de 

conhecimento do órgão fiscalizador, a ANTT, que a velocidade nas áreas urbanas 
normalmente não é respeitada pelas concessões? Foi o que ocorreu em São José do Rio 
Preto, a Rumo ALL, na época ALL, estava acima da velocidade permitida na área urbana 
por imposição da ANTT, que seria 25 quilômetros por hora, e ela estava 76% acima dessa 
velocidade. 

A ANTT tem como fiscalizar isso? Ela observa isso? Tipo caminhão, que tem o
tacógrafo, a ANTT tem essa informação em CD e alguma coisa de tecnologia nova?  

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Deputado, os fiscais não são 

onipresentes, eles não estão em todo momento na malha ferroviária. Para a gente saber 
exatamente a velocidade dos trens nós temos que ter acesso ao centro de controle 
operacional da concessionária e ao gráfico de movimentação dos trens, e aí sim é possível 
a gente saber exatamente qual é a velocidade daquele trem, naquele dia, naquele horário, 
que isso fica nos registros do centro de controle operacional.  

Nós não temos um sistema em tempo real da Agência que permite enxergar todos 
os centros de controle operacional de todas as concessionárias em tempo real, na Agência 
nós não temos isso.  

O que nós fazemos é quando há uma denúncia, há algum movimento que a gente 
desconfie que aquela restrição não esteja sendo... E até mesmo de forma amostral 
também fazemos isso, é solicitar as informações do centro de controle operacional e fazer 
a aplicação que o contrato de concessão exige, que é aplicar eventualmente uma 
penalidade dentro do contrato de concessão.  



quarta-feira, 9 de março de 2016 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 126 (44) – Suplemento – 67

O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Se me permite, deputado, 
fazer algumas considerações finais, de última hora? 

 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Pois não, pois não. 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Primeiramente, eu queria 

parabenizar esta Comissão pela iniciativa e busca pela segurança no transporte 
ferroviário.  

Em segundo, eu queria dizer que eu sou um servidor de carreira da Agência, e 
estou no cargo de superintendente há um ano, e fico um pouco triste quando... Eu senti 
um ambiente aqui um pouco incisivo, talvez. E isso às vezes nos incomoda, porque nós 
somos servidor de carreira na tentativa de fazer o melhor, na tentativa de usar os recursos 
escassos que a administração pública tem da melhor forma possível, e eu vi aqui as 
palavras reiteradas de omissão, de ‘coisa’, e eu fico triste, ao mesmo tempo de estar 
representando o corpo técnico da Agência, de perceber um pouco esse grau.  

Eu queria que Vossas Excelências, assim, confiassem no trabalho técnico da 
Agência. Nós temos problemas, temos recursos muito escassos e se vocês virem quantas 
fiscalizações nós fizemos no ano, com todas essas dificuldades nós conseguimos 
percorrer a malha ferroviária, inclusive a malha do estado de São Paulo, conseguimos 
aplicar penalidades contra a empresa ALL pelo descumprimento do contrato, estamos 
tentando pegar esse problema grave que nós temos e equacionar.  

E ao mesmo tempo eu estou apenas há um ano no cargo e eu acho injusto, de certa
parte, de ser... Todos esses problemas que são históricos, desde a época da concessão, e 
que isso seja transferido à minha gestão de tão curta duração que nós temos. 

Mas, pode ter certeza, presidente, que tanto eu, quanto os meus colegas lá em 
Brasília, concursados, nós estamos empenhados o máximo possível de tentar fazer o 
melhor, de tentar trazer segurança e de tentar trazer benefícios e obras para o estado de 
São Paulo e não só para o estado de São Paulo como também para a nação brasileira no 
desenvolvimento do transporte ferroviário. 

Eu queria agradecer a todos. E se me permite, deputado, eu queria discutir um 
pouquinho o requerimento de Vossa Excelência, tem alguns pontos aqui um pouco 
confusos, e fazer o compromisso de atendê-lo dentro da data que Vossa Excelência tem 
para que a gente possa cumprir isso da melhor forma possível. Muito obrigado. 

 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Gostaria de dizer a Vossa Excelência que 

aqui nós não fazemos nada mais do que a nossa obrigação. E gostaria de convidar o 
senhor para que pudesse assistir a uma sessão da CPI das Telecomunicações amanhã, aí o 
senhor vai ver efetivamente que esta Comissão tem – desculpe – tem se comportado à 
altura do problema, que é um problema gravíssimo, um problema seriíssimo, que afeta 
essa nação.  

E os deputados que aqui estão, estão trabalhando dentro da maior transparência, 
legalidade e da forma mais justa possível para que não cometamos injustiças. Então, essa 
é a nossa obrigação. 

E finalizando e agradecendo... 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pela ordem, senhor presidente. 
 

O SR. CHICO SARDELLI – PV – Pois não. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – É que o Alexandre não se sinta na 

pessoa física dele. 
 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Sim. 
 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Mas, sim, como representante da 

ANTT. E nós, como o presidente Chico acabou de dizer, Sardelli, nós vamos fazer o 
nosso papel, porque nós não queremos mais que vidas humanas se ceifam. E é isso que 
está ocorrendo no nosso estado.  

Eu, quando eu fui superintendente do DNIT, eu sei o que você está passando na 
pele. Eu tinha 48 funcionários para tocar o estado de São Paulo, o maior estado da nação. 
Mas lutamos por isso e fizemos um bom papel durante sete anos. E assim sucessivamente
você. Eu sei que você tem conhecimento técnico, respondeu à altura tudo aqui que nós 
pedimos, e não se sinta assim não. Vem assistir a uma CPI aqui das Telecomunicações e 
você vai embora sorrindo. Um abraço. 

 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Amanhã, amanhã. Agradeço as palavras, 

agradeço o comparecimento dos deputados que aqui estão.  
Obrigado mais uma vez, eu tenho certeza que nos encontraremos ao longo do 

mandato, em algumas oportunidades, para poder contribuir com o seu trabalho na ANTT.  
Obrigado e está encerrada a presente sessão.        

 
 
Décima Reunião – 11.11.2015  

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV –  Havendo número 
regimental, declaro aberta a 10ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, 
constituída com a finalidade de investigar os acidentes ocorridos no transporte ferroviário 
de carga no estado de São Paulo.  

Presentes os deputados... Deputado Ricardo Madalena, relator desta importante 
CPI, presente o Deputado Orlando Bolçone, presente o Deputado Pedro Tobias, sempre 
combativo, deputado lá da cidade de Bauru, presente, também entre nós, o Deputado 
Roberto Massafera, da nossa querida “Ferrinha” de Araraquara. Prazer enorme de tê-los 
aqui conosco. 

Solicito ao secretário a leitura da ata da reunião anterior.  
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Questão de ordem, senhor presidente.  
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Pela ordem, o Deputado 

Orlando Bolçone. 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Nos termos regimentais, pedir que 

nossa ata seja considerada aprovada. 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – É regimental. Se todos 

concordam, declaro aprovada a ata da reunião anterior.  
Bem, o objetivo da nossa reunião foi convocada com a finalidade de ouvir o 

Senhor Daniel Rockenbach, vice-presidente da empresa Rumo ALL, sobre os acidentes 
ocorridos no transporte ferroviário de cargas, sob a responsabilidade da referida empresa, 

O SR. CHICO SARDELLI – PV – Então, essas variantes ferroviárias que vão, 
com certeza, melhorar muito o tráfego ferroviário, modal ferroviário, pelo interior do 
estado de São Paulo, é uma verdade aquilo que o senhor está afirmando? Ou isso, na 
assinatura dessa renovação, pode mudar? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Deputado, como eu disse, eu 

represento aqui a área técnica da Agência Nacional no setor ferroviário, eu não sou 
formulador de política pública, eu não tenho o poder decisório. 

 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Ah, mas o senhor está... 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – O que nós faremos... 
 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Está oferecendo uma proposta às empresas 

concessionárias? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Isso. 
 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Essas empresas concessionárias têm a 

obrigação de atender aquilo que vocês estão colocando num possível manual, na regra, 
enfim, na parte técnica, ou elas podem simplesmente dizer: “Isso eu não vou fazer”, e 
tudo bem, a ANTT se cala e consente? 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Não, deputado, eu acho que 

para nós darmos mais prazo de contrato, a sociedade tem que ter um benefício. E o que 
nós fizemos foi um trabalho técnico na tentativa de identificar qual é o problema da 
malha paulista que nós vimos aí, grande parte de acidentes causados por conflitos 
urbanos e qualidade da infraestrutura de trazer uma nova regra do contrato, para que 
aquelas obras sejam uma obrigação de fazer com prazo de execução e aí a gente vai dar 
mais prazo no contrato para reequilibrá-lo. 

Agora, esse é um processo que é uma proposta que veio da área técnica, isso vai 
passar ainda pelo Ministério dos Transportes, pelo Ministério do Planejamento, pela Casa 
Civil e até mesmo, assim, uma negociação com a concessionária na tentativa de trazer. O 
que nós estamos fazendo, como um corpo técnico da Agência, é lutar para que essas 
obras tão necessárias virem uma obrigação de fazer no contrato. Daí até a assinatura sai 
um pouco da minha gestão da área técnica.  

Agora, eu, como um servidor público da área técnica da ANTT, nós fizemos o 
trabalho de identificar o problema e propor a solução para ele. Agora, a gente espera que 
o formulador de política pública e a concessionária e todos cheguem a um acordo comum 
que seja bom para a sociedade. Mas ninguém aqui do órgão regulador, nem do governo 
federal, vai fazer uma concessão de mais “x” anos de contrato sem ter um grande retorno 
para a sociedade, eu acho que isso tem que ficar claro. 

 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Quando vence essa concessão? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Ela vence em 2026. 
 

O SR. CHICO SARDELLI – PV – Nós estamos antecipando, é isso? 
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Estamos antecipando na 

tentativa de trazer esses investimentos para o dia de amanhã. 
 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Em mais quantos anos?   
 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Depende da equação 

econômica que nós vamos ter.  
 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Que é no mínimo 2026, nós estamos em... 

São 11 anos ainda para vencer. Quer dizer, eu imagino que para fazer uma concessão 
dessas, se a primeira foi aproximadamente 30 anos, é isso que nós discutimos aqui? Quer 
dizer, nós estamos falando de uma nova concessão para 2045, aproximadamente. 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – O contrato diz até 30 anos, 

deputado, a prorrogação. O que a gente vai fazer é calcular o valor necessário de tempo e 
a amortização desses investimentos, e aí o resultado disso é que a gente vai ter o tempo. 

 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Ok. Gostaria de citar... Agradeço as suas 

considerações, Sr. Alexandre Porto M. de Souza, tenho certeza que nos encontraremos 
outras vezes dentro da forma mais transparente, legal e justa possível, possa ter certeza 
disso, que essa CPI está querendo e trabalhando para dar a sua contribuição ao modal 
ferroviário no estado de São Paulo, mas é importante que a ANTT cumpra o seu papel.  

Nós, por um período temporário e eventualmente na Comissão de Transportes 
poderemos nos encontrar, falarmos novamente. Agora, o senhor tem a responsabilidade, 
diuturnamente, de lá estar, como concursado, prestando serviço, eu diria não ao estado de 
São Paulo, mas à nação brasileira. 

 
O SR. ALEXANDRE PORTO M. DE SOUZA – Com certeza. 
 
O SR. CHICO SARDELLI – PV – Ajudando a salvar vidas em cima daquilo 

que nós já vimos por esse interior do estado de São Paulo. Gostaria também de solicitar 
que as cópias apresentadas para essa CPI na data de hoje, que o senhor expôs aqui, o 
senhor possa nos deixar uma cópia dela. E eu gostaria de, depois, que me fosse 
encaminhado pessoalmente, através da minha assessoria, que eu gostaria dar uma olhada 
e dar uma leitura junto com aquilo que o relator já me passou da outra colaboração do 
senhor Alexandre Porto. 

Já agradecendo novamente a presença do senhor aqui, eu gostaria só de lembrar 
aos nobres parlamentares e ao deputado, que também nos visita aqui, o deputado Roberto 
Morais, da grande cidade de Piracicaba, para quem não conhece, um bairro da cidade de 
Americana, grande, um dos maiores bairros de Americana, importante a sua presença 
aqui entre nós, e lembrando Vossas Excelências do trabalho amanhã dessa CPI, a partir 
das dez horas da manhã, quando ouviremos o vice-presidente da Rumo ALL nessa 
Comissão.  

Dou por encerrados os trabalhos. O senhor queria fazer alguma consideração? 
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investimento. É quando a Rumo entra e faz o investimento pra sanar esse principal 
gargalo logístico aí entre essas cidades de Campinas e Santos.  

Só pra vocês terem uma... do que é a amplitude desse projeto, ele percorre 16 
municípios, desde Campinas, São Vicente, Cubatão, Santos, Embu-Guaçu, enfim. É uma 
complexidade muito grande você fazer uma obra, principalmente na questão ambiental, e 
também pela questão do relevo, e fazer... também tem uma boa parte desse trecho que é 
serra.  

Nesse projeto, os grandes números que foram investidos, a partir de 2009, a gente 
fez 116 mil toneladas de trilhos, foram 4,5 milhões de brita, 993 mil dormentes, 1,2 
milhão dormentes de aço, 5,8 mil quilômetros de nivelamento de linha, recuperação de 
passagens de nível, soldas em 76 mil unidades, soldas de trilho, e a manutenção e 
melhoria de 283 unidades de AMVs, que são Aparelhos de Mudança de Via.  

Os benefícios que esse projeto tinha pra que a gente deixasse de ter um gargalo 
ferroviário, nesse percurso... a velocidade média das composições que era de sete 
quilômetros por hora passa a 22 quilômetros por hora. O tempo de trânsito era de 38 
horas e passa para 12 horas. O tempo em que os trens ficavam parados em função de não 
terem condições de circulação e de desvios era de 28 horas e passa pra duas horas. 

O SR. – Pela ordem, senhor presidente. Esse passa é já? Já passou?  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Esse, esse... 
O SR. – Já é? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – ... eu vou mostrar, 80% dessa obra está 

feita, mas esses benefícios já são reais.  
O SR. – Tá. obrigado. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Ativos equivalentes. O que era necessário 

fazer com 296 locomotivas, hoje é feito praticamente com 1/3 das locomotivas; e a 
mesma coisa em relação aos vagões. Como reduz o tempo, a gente reduz também a 
necessidade de ativos. E a gente gera capacidade adicional pra que fosse possível, 
também, fazer a prospecção e, com isso, entregar mais capacidade para os usuários da 
ferrovia.  

Bom, já atendendo a primeira pergunta. Então, a extensão é de 260 quilômetros. A 
execução é de 80%. Aí nós temos um trecho de mais ou menos 30 quilômetros, que tem 
uma exigência pública em relação a licenças, enfim, que a gente tem uma dificuldade em 
tá... maior pra que isso tudo sejam aprovados, os projetos são muito criteriosos e a gente 
espera fazer a conclusão aí de 100% dessa obra até dezembro de 2015. E se o tempo 
também aqui nos ajudar, porque isso... da maneira que está chovendo, hoje, acabou 
atrapalhando um pouquinho esse tipo de execução civil. 

Aqui, pra vocês terem ideia, como que ficou a duplicação. Na primeira foto lá de 
cima, vocês têm o que era a linha e, já num patamar superior, como ficou a linha de 
duplicação, entre Campinas e Santos.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pela ordem, senhor presidente.  
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Com a palavra, o Deputado 

Ricardo Madalena.  
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Senhor Daniel, o senhor está falando a 

respeito das melhorias feitas pela Rumo ALL, mas o que o senhor está apresentando é na 
época da ALL, que o senhor falou que está há oito meses, concorda?  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Isso. Eu era executivo da Rumo. Então... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Sim. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – ... nesse momento, aqui em 2008, eu 

participei do “start up” da Rumo e participei desse projeto... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor já fazia parte, então, da ALL 

sem a Rumo, então?  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Não, não. Eu fazia parte da... Eu fui diretor 

comercial da Rumo Logística. E como diretor comercial, eu negociei um contrato de 
prestação de serviço, junto à ALL. Então, a ALL sempre... 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Então, o senhor já prestava serviço pra 
ALL? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Não. A ALL prestava serviço pra Rumo. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Tá.  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Serviço ferroviário. E depois... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Tá. Isso que foi executado não é da 

Rumo, é da ALL, que o senhor está apresentando. Concorda?  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Isso que eu estou apresentando foi um 

investimento que foi feito pela Rumo... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Hã? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – E foi executado pela ALL... Então, foi um... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Então, a Rumo ALL não está há oito 

meses, já está há longa data com contrato junto à ALL? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Não, a Rumo, a Rumo era cliente da ALL, 

assim como os demais clientes... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – ...desde 2008. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pode continuar.  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Bom, aqui são as obras de infraestrutura. A 

gente vê obras importantes, também, tanto de drenagem, como de túneis. Obras de 
superestrutura, também, que foram realizadas com os investimentos da Rumo. E Ainda, 
então, já deixando um pouco mais claro, nós fizemos os investimentos, mas a execução 
das obras, tudo, era responsabilidade da própria ALL porque, tecnicamente, era a
empresa que tinha condições de fazer essas análises mais técnicas.  

Aqui, as obras de arte. Então, foram feitas pontes, também, pra que pudesse ser 
feito esse processo de duplicação e geração de capacidade. E hoje, a gente tem aí uma 
melhoria na velocidade média comercial, que antes podia chegar entre 25 a 35 
quilômetros por hora, e a gente consegue percorrer em bons trechos dessa serra numa 
velocidade média entre 54 e 62 quilômetros por hora.  

Aqui, um pouco da situação antes das obras, né, quando a gente começou a 
trabalhar. Eu vou passar um pouco mais rápido, em função do tempo. E aqui a gente tem 
as obras que ainda estão em andamento, dentro desse trecho de duplicação. Tá certo? 

Por que que eu estou mostrando isso aqui? Porque, apesar de nós sermos clientes, 
a Rumo ser cliente da ALL naquele período de 2008 até a conclusão da negociação entre 
a Rumo e a ALL, nós somos uma empresa que acredita que o modal ferroviário é a 
solução pra que a gente tenha mais competitividade e tenha, também, toda essa questão 
de mobilidade, retirando os caminhões das estradas.  

E só pra vocês terem ideia, esse projeto da Rumo, no momento em que ela fez o 
investimento na duplicação e fez investimento nos terminais, a gente tira de circulação, só 

nas questões de segurança, meio ambiente, defesa civil, assim como outros assuntos de 
interesse à CPI.  

Convido a tomar parte da Mesa o Senhor Daniel Rockenbach, vice-presidente da 
empresa Rumo ALL.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pela ordem, senhor presidente. 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Com a palavra, o Deputado 

Ricardo Madalena.  
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Gostaria que fosse estipulado o tempo 

da apresentação dele que, provavelmente, deve ter, pra que não alonguemos muito e 
tenhamos tempo pra fazer os questionamentos.  

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Ok. O pedido de V. Exa. é 
regimental. Farei.  

Senhor Daniel Rockenbach, o senhor foi convocado a comparecer a essa 
Comissão Parlamentar de Inquérito como testemunha, com fundamento nos artigos 203 e 
218, do Código de Processo Penal, combinados com o parágrafo segundo, do artigo 13, 
da Constituição do Estado de São Paulo, e com o artigo três, da Lei Estadual 11.124, de 
10 de abril de 2002.  

Cumpri-nos adverti-lo que deve dizer a verdade, sob pena de incorrer em crime 
previsto no artigo quatro, inciso segundo, da Lei Federal 1.579, de 18 de março de 1952. 

Eu pediria que o senhor pudesse ler o termo de compromisso do depoente. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Sob a minha palavra de honra, prometo 

dizer a verdade do que souber e me for perguntado, relacionado com a investigação, a 
cargo dessa Comissão Parlamentar de Inquérito.  

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Ok. Eu agradeço as 
primeiras palavras do Senhor Daniel Rockenbach. Obrigado pela presença. Essa CPI foi 
constituída, Senhor Daniel, há algum tempo já, sob a ótica da investigação dos acidentes 
ferroviários, principalmente no modal de carga, no estado de São Paulo. E ao longo dela, 
estamos deparando com inúmeros problemas, às vezes, simples, às vezes, médio, às 
vezes, grave, sejam eles no que tange a questão dos acidentes ocorridos na malha 
ferroviária paulista, também pelas cidades por onde passam os trilhos aí da concessão
feita do governo, ainda do presidente Fernando Henrique Cardoso. E sob essa ótica que 
nós pedimos ao senhor que colabore e nos auxilie pra que possamos ter aí uma manhã de 
trabalho proveitosa e profícua.  

O senhor tem 15 minutos pra poder fazer uma explanação a respeito de tudo 
aquilo que achar interessante, que essa Comissão deva sabe. Importante que nós já 
ouvimos o Sindicato dos Trabalhadores, ouvimos o Ministério Público, ouvimos o diretor 
da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Enfim, a Comissão já tem um 
mapeamento de tudo aquilo que está acontecendo no âmbito da ferrovia dentro do estado 
de São Paulo.  

Então, é importante que os seus esclarecimentos possam ser claros, né, pra que a 
gente possa produzir, através do nosso relator, Deputado Ricardo Madalena, o relatório 
final, podendo contribuir, efetivamente, para um problema que deveria ser, no Brasil, 
uma solução e, infelizmente, estamos tratando nesse momento como um problema.  

Agora, essa Comissão não se furtará de poder dar a sua contribuição. Então, sob 
essa ótica eu passo a palavra ao senhor. Como é que funciona? O senhor terá aí o tempo 
pra poder fazer a sua explanação e, na sequência, os deputados presentes poderão fazer as
suas indagações.  

Também, anuncio entre nós a presença do deputado desta Casa, presidente por 
duas oportunidades, Deputado Barros Munhoz, sempre um brilhante deputado.  

Com a palavra, o Senhor Daniel Rockenbach. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Bom dia. Eu vou aproveitar o convite de V.

Exa. pra fazer, não só uma apresentação referente a esta questão que está sendo exposta 
aqui nessa CPI, mas eu acredito que, provavelmente, o principal projeto de logística que 
teremos no Brasil nos próximos cinco anos.  

A nossa vontade e motivação pra este projeto é de transformar a ferrovia, sendo 
um canal de exportação de eficiência do Brasil e de competividade no Brasil.  

Então, acredito que nessa apresentação a gente vá ver iniciativas já em curso e que 
estão trazendo resultados relevantes, assim como perspectivas e projetos futuros que vão
fazer com que o Brasil e o próprio estado de São Paulo sejam inseridos dentro do cenário 
mundial, com uma competitividade muito maior do que a atual.  

Eu vou me dirigir ali na frente, porque eu acho que fica melhor pra eu fazer a 
explanação aqui para o senhor.  

Bom, a minha agenda, vou falar um pouco do histórico da Rumo ALL, só pra 
vocês terem a informação, houve uma... nos últimos oito meses... existe uma troca de 
controle da operação da ALL. Foi feita uma integração entre duas companhias: a Rumo, 
que era uma companhia de origem do grupo Cosan, com a ALL, que era a atual 
concessionária. E a gente teve a aprovação dessa nova empresa em fevereiro de 2015. 

Então, já nesses últimos oito meses, a ALL vem sob uma nova administração e já 
demonstrando dentro dessa perspectiva de crescimento de capacidade o que a gente 
espera fazer com esse projeto.  

Só um pouquinho em relação ao “timeline”, a nossa concessão da ALL começa 
em 1998, mas eu não vou passar todo o “timeline” aqui. Eu acho que é importante 
também passar pra vocês que nos anos de 2008 e 2009 a Rumo, como cliente, fez um 
investimento inicial dentro da ALL, em ferrovia, na ordem de 1,2 bilhão de reais. E fez 
outros investimentos em terminais de transbordo pra que fossem viabilizados os volumes 
de produção de açúcar e exportação de açúcar através da ferrovia para o Porto de Santos. 

Então, o relacionamento comercial entre ALL e a Rumo começa em 2008; em 
2009 é assinado o contrato; e a partir de 2009 a Rumo fez uma série de investimentos. E 
eu vou mostrar um pouco desses investimentos pra vocês terem a noção do que que nós 
fizemos desde o momento que a gente assinou esse contrato com a ALL, como Rumo. 
Em 2009, investimento de 2,2 bilhões pra viabilizar a exportação do açúcar produzido no 
estado de São Paulo para outros países. E 1,2 bilhão, em ativos. Desses 1,2 bilhão, mais 
ou menos 600 milhões, em via permanente, num grande projeto, que era o maior gargalo 
ferroviário que nós tínhamos, que era o trecho de Campinas a Santos. E outro um bilhão, 
com investimentos em terminais de transbordo, porque nem todas as usinas e, 
praticamente, só uma usina ou duas usinas em São Paulo têm acesso ferroviário direto na 
linha. Então, nós tivemos que fazer esses investimentos em terminais de transbordo pra 
que fosse viabilizado o transporte rodoviário até esses terminais, das usinas até os 
terminais, dos terminais ao Porto de Santos, através das composições ferroviárias.  

Isso aí é um mapa de como funcionava a ferrovia, no momento que nós decidimos 
fazer esse projeto. Então, a saturação que a gente tinha nesse trecho de Campinas até 
Santos era o maior gargalo ferroviário existente no país. Existem demandas de volumes 
pra exportação e com cargas com característica ferroviária, mas não tinha essa 
possibilidade de fazer esses investimentos. A ALL não tinha os recursos pra fazer o 
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Então, esses investimentos que eu estou colocando pra vocês aqui são obrigações 
que nós temos, em função das nossas renovações de concessões que nós temos junto à 
Asep, à Antaq e à própria Codesp.  

Então, isso aqui são obrigações que nós teremos aí para o desenvolvimento da 
capacidade e ampliação da capacidade do porto da Rumo. 

Aqui, eu vou entrar mais... 
O SR. – Pela ordem, senhor presidente.  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Vou entrar mais especificamente... Opa! 

Desculpa. 
O SR. – Só queria um esclarecimento... A sua fala sobre os investimentos no 

Porto de Santos se refere a investimentos da Rumo no setor sucroalcooleiro, açúcar e 
álcool? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Hã... o porto, ele tem condições de atender 
tanto açúcar, como farelo, como milho, como soja, e a gente opera todos esses produtos.
Ele não traz apenas atendimento para o... 

O SR. – Esses armazéns todos se prestam também a... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – ... outras “commodities”. 
O SR. –... a outro tipo de... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Perfeito, perfeito. Aqui, eu vou falar um 

pouco mais da nossa perspectiva futura em função, então, aí já dessa nova companhia. 
Em 2015, então, o Cade aprova esse negócio entre a Rumo e a ALL, e a partir de março, 
do dia dois de março, entra a nova administração, monta um plano de investimento e esse 
plano de investimento é que eu vou estar mostrando para os senhores, aqui, focando 
basicamente na questão da ferrovia. 

Vocês vão ver, vão perceber que dentro desse plano, aqui, existe muita questão 
relacionada ao aumento de capacidade de oferta do serviço ferroviário pra vários 
“players” e vários clientes, com capacidade que hoje tem volume, que não consegue 
viabilizar carga através da ferrovia. E também muita coisa que está sendo feita pra que a 
gente tenha uma via permanente, uma operação ferroviária muito mais rápida e, por ser 
muito mais rápida, também muito mais segura, em função do que a gente está prevendo 
fazer, principalmente na parte de sinalização de infraestrutura e superestrutura de via 
permanente.  

O projeto... O investimento na ordem de 8,3 bilhões de reais. Dentro desse 
projeto, a gente está falando que em material rodante nós vamos fazer um investimento 
na ordem de 3,4 bilhões de reais. Em via permanente, um investimento de 3,9 bilhões de 
reais. Instalações de terminais pra repontencialização e aumento de capacidade e maior 
eficiência, 700 milhões. E mais ou menos 300 milhões de investimento na parte de 
tecnologia operacional e sinalização. Então, esses são os grandes números do projeto.  

Em termos de complexidade em portos e terminais, é... como nós finalizamos a 
duplicação de Campinas até a Baixada Santista, nós temos um trecho que a partir do 
Perequê,  tanto pra margem direita quanto pra margem esquerda, vão ser necessários 
também investimentos na melhoria desses acessos, ampliação dos acessos ferroviários, 
pra que a gente tenha condição de chegar ao cais, das duas margens do porto. E aqui nós 
estamos falando de investimentos que serão feitos não só pela ALL, mas também pelas 
outras duas ferrovias que hoje operam em Santos, que é a VLI e a MRS. E nós estamos 
falando de projetos de grande porte. São 11 obras, entre elas... Eu vou mostrar no detalhe, 
também, mas tem um projeto também de um moegão do cais oeste, a recuperação da pera 

do cais leste, ampliação e a capacidade do Terminal de Rondonópolis, visto que se a 
gente está aumentando a capacidade da via, está aumentando a capacidade portuária, está 
aumentando a capacidade de acesso, a gente também tem que prover a capacidade de 
carregamento dos nossos trens. 

Hoje, só pra vocês terem ideia, o projeto inicial da Rumo, a nossa capacidade de 
carregamento nos terminais de transbordo que nós investimos, nós temos condições de 
atender 100% do açúcar de exportação do estado de São Paulo, nos nossos terminais de 
transbordo. E a nossa capacidade portuária, no nosso terminal, chega a próximo a 14 
milhões. O Brasil exporta, em termos de açúcar, o estado de São Paulo exporta, 
aproximadamente, 16 milhões de toneladas. A gente tem, praticamente, 18 milhões de 
toneladas de capacidade de carregamento e temos 14 milhões de capacidade de 
expedição. Isso quer dizer que a Rumo, por si só, poderia praticamente atender, se 
atendesse só o açúcar, praticamente 100% do volume.  

Quando... E outro número que eu acho que é importante no projeto da Rumo, 
quando  a gente começou a nossa operação em 2009, entre... no final de 2009 e início de 
2010, o que chegava de açúcar através da ferrovia, no Porto de Santos, entre todas as 
ferrovias não chegavam a dois milhões de toneladas. E hoje, a gente deve fechar aí, no 
ano de 2015, um volume de aproximadamente oito milhões a nove milhões de toneladas.  

Então, o projeto da Rumo foi transformacional junto ao mercado sucroalcooleiro, 
viabilizando condições de que várias usinas tivessem condições e acesso ao transporte 
rodoviário no estado de São Paulo. 

Em termos de material rodante, naquele projeto, nesse projeto, já com uma 
perspectiva de longo prazo, a gente está comprando 202 novas locomotivas, a C44 e 
ES43. Nós já compramos e estamos operando com 43 locomotivas novas. Nesse período 
de oito meses, já compramos 43 locomotivas e vamos continuar recebendo novas 
locomotivas, já em 2016.  

No projeto inicial da Rumo, nós já havíamos comprado 50 locomotivas a ser ... 
que são as locomotivas mais modernas. Tá previsto também no nosso plano a aquisição 
de cinco mil novos vagões HPT, que são vagões de alta produtividade. A recuperação de 
369 locomotivas e recuperação de, praticamente, 18 mil vagões.  

E o que a gente espera com tudo isso é ter melhorias na condução, nos requisitos 
de segurança e confiabilidade das nossas composições e, obviamente, aumentando o 
tamanho das nossas composições pra que a gente, também, tenha uma redução de 
consumo de combustível, uma eficiência energética, também, maior. 

Em termos de via permanente, a gente está falando na recuperação de, 
praticamente, de dois mil quilômetros de linha, na operação do norte; e de 1250 
quilômetros na operação do sul.  

Nesse projeto, estamos falando da ampliação de pátios, de 37 novos pátios, pra 
que a gente possibilite um maior número, porque você tem boa parte da ferrovia, hoje, de 
linha singela e é necessária, pra que haja o cruzamento de trens, a construção de pátios. 

A gente está falando de 36 pátios. Então, isso deve diminuir o tempo de trem 
parado, aguardando sinalização pra andar na singela, e uma maior flexibilidade de 
velocidade operacional de todas as nossas composições.  

E depois nós estamos pensando na ampliação de mais 45 pátios, porque hoje os 
pátios atuais que a gente tem, principalmente na operação do norte, aqui na malha 
paulista, são pátios de 1200 metros, que eles comportam desviar um trem com mais ou 
menos 80 vagões. O que nós estamos planejando é transformar esses pátios em pátios de 

no projeto do açúcar, num primeiro momento, a gente tirou entre 500 a 600 caminhões 
por dia das estradas. Ok? 

Hoje, a situação, vocês podem ver aqui, das condições da via permanente, neste 
trecho são... é um investimento que dá uma condição operacional muito mais favorável, 
está muito mais moderna, toda essa questão de trilhos, soldas, a própria dormentação e 
fixação, enfim.  

Pra vocês terem ideia o que que nós investimos, também, que não estava ligado ao 
material rodante e a aço aplicado na via, nós fizemos aqui várias parcerias. Hoje, nós 
temos uma Coopercitrus na cidade de Barretos. Esse é um terminal. Tem dois armazéns, 
um de 60 mil toneladas e outro de 70 mil toneladas. Esse terminal é da Coopercitrus e 
hoje a gente tem a possibilidade de ser sócio em 50% desse terminal. É um terminal que 
vai atender a região de Barretos e, também,  pode captar a carga tanto do sul de Goiás 
como do sudoeste de Minas Gerais.  

Temos o terminal de Fernandópolis, que era um terminal que já existia do Grupo 
Coruripe, mas com esses investimentos em ativos e locomotivas a gente aumenta e 
amplia o volume de movimentação e carregamento feito nessa cidade. 

Votuporanga, um investimento em armazéns e do terminal, que foi feito por uma 
empresa de Singapura, que é a Noble, mas que a Rumo acaba viabilizando também 
material rodante para o atendimento. Então, esse já está em funcionamento. 

Nós temos o terminal de Pradópolis, que é um terminal da própria São Martinho. 
Essa é a maior, provavelmente, a maior usina, hoje, do estado de São Paulo. Além desse 
primeiro projeto, eles fizeram um armazém só para a operação da Rumo. Já está em 
construção um novo armazém.  

Nós temos um terminal que é da própria Rumo, na cidade de Jaú, que atende, 
basicamente, uma usina chamada Diamante, ali em Jaú, Dois Córregos, aquela região 
próxima à Jaú, também. Um terminal que começou em 2008, esse foi o primeiro terminal 
do Grupo Cosan, já pensando nessa possibilidade de operar e fazer um contrato com a 
ferrovia. Esse terminal, hoje, é operado pela MRS Logística, que é uma outra 
concessionária ferroviária. Não o terminal em si, mas o atendimento ferroviário é feito
pela... é prestado pela MRS.  

Nós temos o Terminal de Itirapina. Esse é o terminal de “commodities” agrícolas 
mais moderno, hoje, que nós temos no mundo. Foi feito investimento da Rumo, na ordem 
de 120 milhões de reais. É um armazém de 100 mil toneladas. É um terminal que tem 
condições de carregar composições em movimento. Hoje, nós temos uma capacidade de 
carregar quatro trens por dia, cada trem com oitenta vagões. E fazendo isso com uma 
exposição muito pequena e com grande nível de automação, nesse terminal. Então, é um 
terminal que nos dá muito orgulho em função da tecnologia que nós aplicamos, uma 
tecnologia mais moderna que existe, em termos tanto de armazenagem quanto de 
recepção rodoviária e carregamento ferroviário.  

Temos o Terminal de Sumaré, que também muitos conhecem como Terminal do 
Cnaga. Nós, hoje, somos... nós temos 50% da participação, 51%, e temos um sócio lá 
com 49% , que é a Logispot. Esse terminal tem uma capacidade de 300 mil toneladas de 
armazenagem estática, mais uma bateria de silos de 105 mil toneladas. Em termos de 
capacidade estática, é o maior terminal existente pra “commodities” agrícolas, em termos
de capacidade estática do Brasil.  

E aqui os investimentos que foram feitos na ponta de Santos, porque pra Rumo 
não era suficiente apenas fazer investimento em material rodante e fazer a captação de 

carga pelos terminais de transbordo, mas também era importante fazer toda a parte de 
facilidades de descarga ferroviária no Porto de Santos. E aqui, também, hoje, a gente 
aplicou, praticamente, 400 milhões de reais em melhoria da nossa infraestrutura, tanto de 
aumento de capacidade estática como o aumento da capacidade de recepção ferroviária. E 
também toda essa parte de controle ambiental, através de equipamentos como de 
escoramento. Então, grandes investimentos.  

A gente tem um projeto que é um projeto do qual a gente trabalha num protótipo, 
que é “Ecoloading”, que é um equipamento que deve permitir o carregamento de navios 
nos momentos em que estiver chovendo. Eu não sei se os senhores têm conhecimento, 
hoje, quando se tem chuva, você é obrigado parar a operação de carregamento dos navios 
para não ter nenhum tipo de contaminação na carga. E, portanto, você parando o 
carregamento de navios, você tem uma capacidade de retaguarda aí de armazenagem, que 
ela é finita. E caso você tenha grandes períodos de chuva, você enche toda essa 
capacidade estática. E você é, praticamente, obrigado a interromper, tanto o fluxo 
ferroviário tanto o fluxo rodoviário.   

Uma vez esse equipamento entrando em operação, a gente não tem essas paradas 
de operação e, portanto, a gente garante sempre condição pra que exista o fluxo, a 
chegada, a recepção e a descarga das composições rodoviárias, ferroviárias e rodoviárias.  

Tem um outro, que é a cobertura do... que é pra colocar uma cobertura que tem a 
mesma finalidade do “Ecoloading”. Esse projeto... a fundação já está pronta, a parte 
superior a gente ainda não finalizou. Nós temos a construção, ali, vocês podem ver no 
número quatro, de um novo armazém ali, que o armazém 10, um armazém de última 
geração, também, com a capacidade... acrescenta 100 mil toneladas de capacidade
estática dentro do nosso terminal.  

Nós temos, também, a repontencialização de um dos “chip loadings” pra fazer o 
embarque dos navios com maior eficiência e com maior rapidez. Nesse projeto, foram 
investidos 22 milhões. Nós temos a interligação entre os dois terminais, nós temos o
terminal que é o T-16 e o T-19, em Santos. São dois berços. Pra que a gente tenha 
flexibilidade operacional, a gente fez interligação através de correias transportadoras. 
Também um projeto de 32 milhões de reais e nós fizemos, também, todos os 
investimentos, tanto na parte de novas moegas de investimento, fornecimento de energia 
e também um pátio rodoviário capaz de suportar nesse incremento de volume lá no Porto 
de Santos.  

Outros investimentos, uma nova rota de expedição, que é aquela parte azul, mais 
do lado direito, que ela sai dos armazéns e leva até o cais do porto. Temos também o 
projeto do armazém 23, que é um armazém também que aumenta a capacidade estática, 
criando esse pulmão e esse fôlego pra recebimento de caminhões e de ferrovias no Porto 
de Santos, o sistema de despoeiramento. 

 E eu acho que mais relevante aí que a gente tem desse... de todos esses projetos, 
talvez, já com uma perspectiva futura, a gente está fazendo um projeto pra que 50% do 
terminal tenha energia através de cogeração de... na verdade, transformação... um grande 
transformador que transforma gás em energia no Porto de Santos, visto que a gente ainda 
tem muitas interrupções de fornecimento, em função de picos de atendimento.  

Bom, passando aqui outros investimentos previstos, também, a reativação de mais 
de uma moega, uma nova moega ferroviária no T-16, um novo armazém que vai 
investimento de mais 94 milhões. 
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condução dos trens. Então, ele tem que pernoitar, no lugar com higiene, com condições 
de fazer uma boa alimentação, descansar pra quando ele for pegar o trem ele ter 
condições de conduzir de maneira adequada.  

Então, isso pra nós nos enche de orgulho. E ver a satisfação, também, que os 
colaboradores tiveram no momento em que a gente fez a entrega dessas instalações e da 
recuperação das instalações.  

 O pernoite de Santa Adélia, também, na mesma condição. Vocês podem ver a 
qualidade da roupa de cama, o sistema de hotelaria. Aqui o pernoite de Rio Preto, 
também é um... é simples, mas é confortável. Pernoite de Rio Preto, a questão dos 
banheiros e que eles têm de disponibilidade. Então, acho que o grande desafio aqui é você 
deixar as instalações limpas e ter aí a correta manutenção dessas instalações. Pernoite de 
Simonsen, também a mesma coisa, a gente vê toda a parte de limpeza.  

Esse aqui é uma foto das locomotivas que estamos comprando e do banheiro que 
tem nessas locomotivas. Então, a ideia nessa recuperação das locomotivas e na aquisição 
das locomotivas é que os maquinistas tenham condições de utilizar banheiros com essa 
qualidade. Tá certo. 

Bom, vou passar... aqui também a questão do histórico, então, de índice de
segurança que a gente tem dentro do indicador da ANTT. A ALL em 1999 tinha lá uma 
meta de 147, estava em 139 e, hoje, praticamente, tem 12% de quando o nível de acidente 
do que ela tinha quando começou a parte da concessão.  

Eu tenho uma visão pessoal muito de acidente. Eu acho que pra ferrovia, o 
acidente é a pior coisa que pode existir, não só para os colaboradores, como pra 
sociedade, como para os próprios executivos e gerentes da companhia. Isso... eu não 
estou falando só de acidente, quando você tem alguma fatalidade. Hoje, quando uma 
equipe de via permanente vê um descarrilamento de um trem e o estrago, mesmo às vezes 
não sendo tão grave, sob o ponto de vista de gravidade, o acidente, isso traz um aspecto 
muito negativo para o time. O time... aquele time que tenta jogar, tenta entrar em campo e
não consegue vencer a partida.  

Então, é... o acidente tem o aspecto emocional muito importante e relevante na 
companhia. Ele baixa o moral da tropa. Esse é um primeiro ponto.  

E eu acho que um segundo ponto, que é importante falar pra vocês, que qualquer 
acidente e qualquer ferrovia nunca vai querer ter, porque, além do prejuízo humano que 
você poder vir a ter, dependendo da gravidade, o prejuízo material que você tem, em 
termos de reparo, perdas de produto, perda de ativo, anomalia e propagação dessa 
anomalia por não poder circular, é muito grande. 

Então, acho que até, como líderes dessa empresa, a gente tem que ser obcecada 
em terminar ou diminuir de forma drástica pra que você não tenha o impacto humano, 
mas também não tenha o prejuízo material dentro da operação.  

Nós não gostamos de acidente, esse que é o ponto. E vamos trabalhar duro e 
vamos fazer os investimentos, conforme está nosso projeto, pra que a gente não... 
extermine esse tipo de problemas dentro da nossa malha. 

Ali, eu passei só como é feito o reporte pra ANTT. Aqui, vocês vão ver o que que 
foi feito já nesses últimos meses, em termo de perímetro urbano, passagem em nível. 
Então, tem aí todo um esforço pra que a gente faça projetos que não deem acesso direto 
no cruzamento da linha. Então, os pedestres vão chegando e fazem um circuito pra... não 
acessando direto pra que eles se ambientem, tanto com a parte do som, como têm 

condições de fazer uma visibilidade, ter uma visibilidade maior no momento que for fazer 
o cruzamento de passagem em nível de pedestre. Então, aqui são alguns exemplos.  

Passagem em nível, também, em Sumaré e Campinas que a gente fez, com a 
questão de corrimão, mobilidade, acesso a todo tipo de pessoas, com condições físicas ou 
não.  

Esse é um mapa de toda a nossa abrangência, em termos de relação com a 
sociedade. A gente tem em relação com, praticamente, a maioria os municípios aqui do 
estado de São Paulo. O Emanuel, que hoje está aqui comigo, faz boa parte dessa interface 
com os nossos prefeitos e, enfim, com a comunidade.  

Aqui, é um exemplo de plano de ação que a gente tem e apresenta mensalmente 
pra ANTT. A gente tem lá o que que deve ser feito, a área responsável, o que que deve 
ser feito. Isso aqui é na área de Americana, o farol como é que está, o status. Ou seja,
todas as demandas da ANTT a gente responde, praticamente, uma vez por mês, além das 
inspeções que são feitas pelos coordenadores.  

Gestão de melhorias dos perímetros urbanos. São José do Rio Preto. Isso aqui é 
um dos exemplos, também. Então, aqui, a gente vê a questão, tanto de ajuizar ações de 
reintegração de posse, informar as ocorrências, substituição de dormente. Então, você tem 
aqui um plano de ação bastante completo do que deve ser feito pra que a gente preserve a 
questão de segurança.  

Eu vou passar bem rápido, em função do tempo, os projetos sociais... 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Rapidinho, Senhor Daniel, 

nós já esgotamos o tempo. Tem aí mais dois minutos.  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Tá legal. Passar rápido aqui. Projetos de 

comunidade perto da linha ferroviária. A gente acabou de fazer o deslocamento de uma 
horta, em Vila Natal, lá na Baixada Santista, que estava muito próxima da linha e tinha o 
manuseio. A gente fez o deslocamento disso.  

Aqui, áreas sociais, revitalizações de lazer, projetos de isonomia, oferta de cursos,
aulas de inglês, projeto de inserção digital, também pra formação básica em informática. 
Esse... Um é perto da Vila Esperança. Toda a parte de academias ao ar livre a gente faz 
investimentos em algumas áreas pra que tenham condições. Esse aqui no Parque de 
Cotia-Pará. Núcleo de iniciação esportiva, geração de resíduos, projetos linhas pra frente, 
ações de comunicação. A gente tem as placas de sinalização, parceria com as secretarias 
municipais. Então, projetos, reuniões do Renascer com a Secretaria de Cultura. Enfim, 
tem uma série de atividades, aqui, no âmbito social e também educacional. Então, aqui, 
são um dos exemplos que a gente tem dentro de um dos projetos.  

Programa de educação ambiental, 150 alunos. Cinco usinas. Outros projetos 
sociais. A gente fez um investimento no Museu Pelé, lá no Valongo. Livros, sons, a gente 
também está fazendo o Auditório de Itirapina, Instituto Cesar Cielo que também... treinar 
mais de 130 crianças e adolescentes.  

Enfim, nós temos aqui um portfólio de... não só de comunicação, mas também 
atividades junto às comunidades e às prefeituras, pra que a gente tenha uma relação, acho, 
que virtuosa e de crescimento, não só do transporte, mas também da sociedade como um 
todo.  

Vou passar um pouco mais rápido aqui. Esse é um projeto que nos enche de 
orgulho, também. A questão de investimentos em atletas do futuro, que é o paraesportivo 
Brasil, junto à Alemanha. É muito legal esse projeto que a gente está. 

1500 metros e, com isso, a gente poderia aumentar as nossas composições de 80 vagões
pra 120 vagões e, com isso, gerar eficiência e capacidade pra todo o sistema.  

Isso aqui, só pra vocês terem ideia de como é uma locomotiva moderna, essa é 
uma C44. Isso aqui são equipamentos de via moderna, também, que a gente já está 
utilizando dentro da nossa operação, mas a intenção, também, é fazer tanto aquisição 
desguarnecedoras, niveladoras, equipamentos que permitem a gente fazer a construção da 
obra, de maneira mais rápida. 

Pra vocês terem ideia, a gente, agora, já comprou 27 mil toneladas de trilhos. 
Vamos aí fazer um trabalho em 4500 soldas. Temos a dormentação de aço, que nós 
vamos fazer num trecho no norte de São José do Rio Preto, entre São José do Rio Preto e 
Votuporanga. São 1,2 milhão unidades de dormentes de aço. Já temos, praticamente, 30 
aparelhos de mudança de via, que a gente também está fazendo a substituição. Vamos
comprar 1,5 milhão aí de toneladas de britas e temos aí, em termos de nivelamento, 2,8, 
quase três milhões de metros pra fazer nivelamento de linha.  

Em termos de colaboradores, esse projeto amplia em, mais ou menos, 500 
pessoas, entre próprios e terceiros. A gente está falando aí em 610 mil metros de limpeza 
de canaleta.  

Pra vocês terem ideia, a gente fez, nos últimos três meses, a limpeza de toda parte 
de drenagem da serra, que é um ponto importante dentro da operação, porque são pontos 
de difícil acesso pra manutenção. E pra nossa surpresa positiva, essa condição de 
drenagem da serra é excepcional. A gente tem só uma questão de manutenção e limpeza. 
Isso tá trazendo já resultados positivos. A gente não tem nenhuma ocorrência de acidente 
aqui nesse trecho, em função aí de queda de barreira ou algo do gênero. Restauração de 
passagens em nível, reforços de ponte. Então, existe aí um trabalho que já está em 
execução. 

Só pra vocês terem ideia de alguns números dos anos de 2015 e 2016, na parte de 
levante de linha, que ajuda tanto no aspecto de segurança como na questão de velocidade 
média comercial, nos anos de 2015 e 2016, a gente deve fazer um investimento aí na 
ordem 200 milhões só de levante de linha.  

Na parte de passagens em nível e trechos em perímetros urbanos, nós já fizemos 
investimentos aí na ordem de 70 milhões, pra que a gente tivesse melhorias nesses 
elementos ferroviários.  

Bom, projetos estruturantes, também na Baixada, e que eu comentei antes a 
questão do acesso, hoje o maior gargalo que nós teremos no estado de São Paulo... 

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV –  Senhor Daniel, perdão... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Perfeito. 
 O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Quanto tempo ainda? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Acho... mais uns cinco ou 10 minutos, eu 

concluo. 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Cinco minutos, então, que 

nós já passamos mais de 20 minutos e... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Tá bom. Eu vou. Eu, então, não vou, pelo 

tempo, não vou entrar aqui, mas são... Acho que é importante pra essa bancada conhecer 
o que, provavelmente, vai ser o maior desafio do estado de São Paulo pra prover ferrovia 
para os próximos anos é a questão desses projetos, que é a duplicação do Perequê, o 
Retropátio do Valongo, ou seja, sem essas obras aqui não tem como aumentar a 

capacidade de volume, de captação e de atendimento a clientes e isso aqui a gente não 
conseguir executar.  

O outro é o Mergulhão, que é um cruzamento em nível que nós temos em Santos. 
A construção do túnel rodoviário. A segregação da circulação, então, ganhos de 
segurança e fluidez. E a terceira linha ferroviária, que é a construção de uma terceira 
linha entre a Dirop e o pátio do Valongo, ou seja, isso dá mais flexibilidade pra entradas 
de trem e saídas dos trens vazios do Porto de Santos. 

Nós estamos, também, falando uma pera ferroviária nos terminais da Rumo e da 
Copersucar e adensamento do Macuco. Então, são obras de grande impacto e melhoria da 
capacidade operacional da ferrovia, mas ao mesmo tempo obras que a gente tem que 
executar, fazendo o atendimento ferroviário, que torna isso um desafio, em termos de 
execução muito maior. 

E a integração do corredor de exportação, rearranjo da linha e uma operação, 
também, para as novas moegas que estão sendo projetadas pra margem direita. Viaduto 
do Piaçaguera, pátios da Ilha Barnabé e Jurubatuba.  

Nós estamos falando, aqui, entre investimentos de todas as ferrovias, um 
investimento que vai ficar na ordem de 1,5 bilhão a dois bilhões de reais, que deve ser 
dividido em função dos planos de negócios de todas as ferrovias.  

Passar, então, um pouco mais rápido pra entrar no detalhamento.  
Em termos de colaboradores, o que que nós fizemos nos últimos oito meses. Isso 

aqui eu trouxe mais para o pessoal que trabalha na malha paulista. Nós temos três mil 
colaboradores diretos; temos 1500 indiretos. Melhorias de condições de trabalho, a gente 
mudou, praticamente, toda a parte de hotelaria dos nossos pernoites. Eu vou trazer 
algumas fotos pra vocês, a questão de limpeza, distribuímos kit para os colaboradores, 
maquinistas e operadores que vão pra via permanente, pra que tenham condições de 
alimentação adequada, higiene adequada.  

E aqui vocês já vão ter o resultado do que nós fizemos aí nos últimos tempos. Essa 
é uma das instalações aqui em termos de... 

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Daniel, só a título de 
informação, isso que nós estamos vendo aí, agora, já é o que acontece no estado de São 
Paulo ou isso é futuro? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Isso que nós estamos vendo agora já é o que 
nós fizemos de março pra cá. 

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Já? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Isso aqui já é real. 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Quer dizer, se nós fôssemos 

visitar, isso aí já existe? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Isso aqui existe. Já está lá. Não tem...  
Aqui os kits que foram distribuídos. Vocês podem ver que tem aí a parte de uma 

térmica pra colocar... o maquinista colocar a sua bebida, um prato, os talhares, a questão 
das marmitas, as toalhas pra ele ir para o pernoite.  

Isso aqui é o pernoite de Rio Claro. Então, a cozinha, o acesso que ele tem, a 
geladeira, a questão da assepsia dos apartamentos. Rio Claro. A sala de estar, também, lá 
onde ele pode, também, com os armários guardar os seus pertences pessoais. Essa é uma 
das camas que a gente tem no pernoite do Rio Claro. Nós fizemos a renovação e 
remodelação de todos os pernoites da malha paulista, em quatro meses. Porque, pra nós, 
esse fator humano do maquinista estar bem descansado é primordial pra ele poder fazer a 
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dessa operação norte, a gente está falando aí em torno de 1600 quilômetros, você não 
pode, tecnicamente, você não tem o direito de fazer qualquer tipo de priorização. Você 
ataca aquilo que é gargalo e aí o gargalo pode estar dentro de um grande centro, como 
pode estar num pequeno município. E você, também, tem a questão de topografia. Por 
exemplo, desses desvios que nós vamos aumentar, o que nós vamos duplicar.  

Boa parte da decisão desses desvios, eles estão em função da sua área geografia, 
ou seja, dele ser colocado num momento que você possa desviar um trem e diminuir o 
tempo de circulação e isso, normalmente, vai estar em pequenos municípios, e não em 
grandes centros. E outros investimentos, também, não só de desvios, mas investimentos, 
por exemplo, de troca de dormentação de aço, enfim, que são lugares onde você consegue 
dar uma velocidade comercial e aí você... a decisão nunca é se está atendendo um grande 
centro ou no centro, e sim aquilo que vai atender uma melhor eficiência da ferrovia, com 
maior segurança possível. 

Então, normalmente, a decisão de investimento está em função desses dois
fatores: segurança e ganho de performance. 

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Qual o histórico da ALL 
com relação ao indicador de acidentes? 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pela ordem, senhor presidente. Eu 
pediria pra ele ser mais objetivo no tempo, que tem mais cinco pessoas aqui, cinco 
deputados pra falar, pra questioná-lo.  

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Feito o registro de Vossa 
Excelência.  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – É... Bom, com eu mostrei na apresentação, 
hoje, o indicador dos níveis de segurança, aqui, da ALL, com os números de 2014, ela 
reduziu praticamente do que era na época da rede ferroviária, hoje, ela tem em torno de 
12% do que era quando a ALL pegou essa concessão no início dela. Então, houve uma 
redução e, conforme a gente mostrou no gráfico, foi bastante radical em redução. 

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Nós, ao longo desse trabalho 
da CPI, nós ouvimos aí algumas autoridades, sejam elas políticas, públicas, profissionais, 
sindicato dos trabalhadores, enfim. E aí ouvimos relatos de acidente. Sobre a ótica da 
empresa, da Rumo ALL, houve algum acidente fatal, da responsabilidade da Rumo ALL 
ou da ALL, anteriormente? Fatais, acidentes fatais.  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Não, o que tem, o que tem de acidente fatal 
do que eu conheço, que está transcorrendo no judicial, é o acidente de São José do Rio 
Preto, e que não tem ainda uma decisão e uma sentença sobre a responsabilidade.  

Então, não posso aferir nem... 
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – (Ininteligível.) pra dar essa 

informação.  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Sim. 
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Lá o promotor indiciou o 

maquinista e mais três servidores da empresa.  
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Da empresa Rumo ALL? 
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Exatamente. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Ex-servidores, não é? Eles também... 
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Eles também.  
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – A ALL transporta cargas 

originárias, dentro do estado de São Paulo? Como é que é essa questão? São todas elas 
daqui ou são cargas que vêm de outros estados, também? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Basicamente, do volume da malha paulista, 
que a gente tem, são cargas que provêm do Mato Grosso, que são os grãos. E aqui, no 
estado de São Paulo, nós temos um volume expressivo de açúcar, de líquidos, cargas 
industrializadas, contêineres. Então, nós temos uma operação com o terminal, com de
nossas subsidiárias, que é a Brado, que faz volume, tanto de açúcar ensacado, também de 
celulose.  

Então, nós temos uma abrangência aí, um portfólio bastante completo de 
atendimento no estado de São Paulo.  

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Ontem, nós convidamos pra 
que tivesse o representante, diretor da ANTT, Senhor Alexandre Porto, se não me falha a 
memória, era Alexandre Porto, ontem. Ele fez algumas colocações. Entre as colocações 
que ele fez no final das suas considerações, foi que nesse momento está se discutindo a 
questão da renovação da concessão por mais 30 anos. E dentro dessa colocação, da 
possibilidade dessa renovação, ele colocou que a ANTT será portadora daquilo que ela 
entende necessário para os investimentos das três concessionárias, a Rumo, a MRS e a 
FCA no estado de São Paulo.  

O senhor já tem conhecimento dessas colocações que o diretor da ANTT nos fez 
aqui, ontem?  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Eu, eu não vi a manifestação e o 
depoimento do Alexandre Porto, mas sim, a gente está discutindo e estamos num 
processo de negociação da renovação e existem, como o senhor falou, uma iniciativa da 
ANTT, que nesse novo marco, nesse novo período de concessão, sejam feitos 
investimentos pra dar cobertura, alguns pontos com a perspectiva futura. Por exemplo, a 
questão de contornos ferroviários, em alguns munícipios, enfim. 

Então, eu tenho conhecimento de algumas solicitações, mas efetivamente isso está 
transcorrendo, essa negociação ainda está transcorrendo e ainda não temos nada 
definitivo sobre a questão de responsabilidade ou do Dnit ou da própria concessionária, 
através da renovação dessa concessão.   

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Que foram importantes as 
colocações do Alexandre Porto. Eu até diria que o relator, Deputado Ricardo Madalena, 
já deve estar de posse desses documentos que ele trouxe, aqui, ontem, que talvez 
pudessem constar do relatório final, as alegações e as sugestões que a ANTT fará num 
possível novo contrato. Que duas obras importantes, que me chamou atenção, foi a 
questão das duas variantes entre São José do Rio Preto e a cidade de Araraquara, São 
Carlos... 

O SR. – (Inaudível.) Cedral... 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Cedral. Isso. E a outra.... 
O SR. – Rio Claro.  
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Rio Claro. E a outra, de 

Limeira, a cidade de Campinas, que são dois polos importantes de cidades conurbadas, 
que nos traz um problema muito sério, visto o acidente gravíssimo que nós tivemos na 
cidade de Americana, em que 10 pessoas perderam suas vidas e, que tenho certeza 
absoluta, que isso, embora, eu tenha visto alguma coisa aqui no cronograma e depois vou 
ler um pouquinho melhor, hoje à noite, a respeito, pra ter uma opinião melhor a esse 

E o nosso desafio, também, eu acho, com essa nova administração, é restabelecer 
o nosso relacionamento com as entidades, com o governo, a sociedade. E isso é uma 
demanda, eu acho, que é importante. E a gente não acredita que o nosso negócio será 
sustentável no longo prazo, sem que a gente tenha essa relação com comunidade, a 
relação próspera com os nossos clientes e nossos fornecedores e, também, uma relação 
com os nossos investidores e acionistas prazer trazer os investimentos necessários pra que 
a gente consiga botar esse plano de pé. Tá certo. 

 E as soluções estratégicas, coisas que a gente tenta resolver em conjunto com a 
comunidade, que são as invasões, conservações de faixas de domínio e segurança nos 
perímetros urbanos. 

Acho que essa bancada tem um papel importante dentro dos seus municípios de 
influência, também, conscientizar a necessidade que os municípios têm em relação à 
preservação da... 

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – A conclusão, Senhor Daniel. 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Senhor presidente... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Já vou terminar. 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Está terminando. Terminou.  
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Obrigado.  
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Desculpe, mas é o 

regimento interno da Casa. Pediria que o senhor pudesse se assentar. 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Como é que é o nome? 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Pela ordem... 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Eu... 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB –  Como é que vai ser a... 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Dinâmica....  
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Senhor presidente, eu gostaria de 

fazer a minha inscrição. 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Sim. 
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Desculpe, eu estou fazendo, 

pedindo... Questão de ordem.  
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Por questão de ordem, 

primeiro o Deputado Massafera. 
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Exatamente, só pra... como é que 

vai ser o nosso... é por inscrição? 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – É por inscrição.  
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Eu gostaria de me inscrever. 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Tá.  
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Acho... E o tempo que nós 

disporemos pra questionar, também. 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Vamos lá que eu estou

aqui.... 
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Mas pode deixar na frente o 

Camarinha, o Bolçone e o... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Fica à vontade, Roberto. Não tem 

problema.  

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Pela ordem de inscrição, 
conforme eu fui notando, Deputado Massafera, Deputado Camarinha, Deputado 
Madalena, Deputado Barros Munhoz, Deputado Bolçone. Ok. 

Eu gostaria de fazer as minhas considerações... Eu gostaria de iniciar as minhas 
considerações, visto que nesse mesmo horário está acontecendo uma audiência pública 
com o secretário da Fazenda com a questão dos têxteis, que eu sou presidente da frente 
parlamentar, e o Davi Zaia não está presente aqui, porque está comandando lá. 

Então, num determinado momento, eu terei que me ausentar e aí, um acordo aí, o 
Deputado Barros Munhoz conduz a presidência ou o Deputado Massafera. Pela ordem da 
Casa, é justamente o mais jovem que comanda a sessão na falta do presidente. Então.... 

O SR. – (Inaudível.) 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – O Barros Munhoz é o mais 

jovem?  
O SR. – (Inaudível.) 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – O senhor delega ao 

Massafera?  
O SR. – (Inaudível.) 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Feito. Eu assisti 

atentamente, Senhor Daniel, as colocações, enfim.  
Primeiro, eu gostaria de pedir que V. Exa. pudesse deixar, aqui, para nós, o “pen 

drive”, através da sua assessoria, através do Emanuel, porque tem muitas coisas 
interessantes e um pouco diferentes daquilo que nós ouvimos ao longo de todas as 
audiências públicas e audiências, aqui, que nós tivemos. 

Então, primeiro, eu gostaria da mesma forma, Beto/Beth, que foi feito ontem, que 
uma cópia fosse pra minha mesa o mais rápido possível, igual nós fizemos na data de
hoje. E também disponibilizar a todos os deputados aqui presentes.  

Uma questão que me chamou a atenção foi os grandes investimentos que a Rumo 
ALL está fazendo, planejando para o futuro, feito no passado, numa parceria com a ALL, 
e hoje prevendo para o futuro. Eu vi grandes centros aí serem privilegiados, até com 
grandes investimentos, não sou contrário a isso, mas aqui nós vimos que muitos dos 
grandes acidentes que nós ouvimos, durante todo o trajeto dessa CPI, eles se deram em 
cidades menores, como a cidade de Guarantã, como a cidade de Iperó, como a cidade de 
Taubaté, como a cidade de Americana. São José do Rio Preto já é uma cidade bem maior 
e vi aí...  

O SR. – (Inaudível.)  
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Qual?  
O SR. – (Ininteligível.) 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Cedral, enfim, e vi pelo 

menos na fala do senhor, aqui, poucos investimentos ou, talvez, a explanação tenha sido 
um tanto ou quanto macro, num período, momento.   

Com é a política de investimento da Rumo ALL? Somente para os grandes polos 
ou, também, os pequenos e médios munícipios terão a condição de poder ter esse 
investimento da companhia?  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – É... Na verdade, V. Exa. já me ajudou a 
responder, porque eu tenho pouco tempo pra poder discorrer sobre se todos os munícipios 
serão privilegiados, mas aí numa ferrovia... E a resposta: sim, todos os municípios vão ser 
contemplados, porque dentro de uma ferrovia, e aí nós temos aqui uma ferrovia dentro 



72 – São Paulo, 126 (44) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo quarta-feira, 9 de março de 2016

E só lembrando um pouco mais de história. O estado de São Paulo cresceu com as 
ferrovias, ao contrário, né. Santos, Jundiaí, com carga de São Paulo, Jundiaí, Campinas, 
depois de Campinas para o interior, a Companhia Paulista, 100 anos de ferrovia 
transportando a riqueza paulista, que era o café. E o estado São Paulo cresceu com isso, 
com a exportação, com a movimentação.  

E agora, nos últimos anos, o transporte de carga vindo de Rondonópolis, Goiás, 
trazendo grão até Santos, São Paulo... nós erámos apenas passagem. A ALL virou 
cargueira do grosso de carga de granel dos outros estados. E nós temos a saturação em 
Santos, em Campinas, o nosso ferroanel, quer dizer, tudo isso... problemas de engenharia 
muito graves.  

E agora a Rumo começou com espírito de paulista, transportando açúcar e álcool, 
levando pra Santos. E aí resolvendo os estrangulamentos pra nossa riqueza, que é o 
açúcar e o álcool até Santos, que nós vimos aí os grandes investimentos. E nesse 
momento, então, que nós vimos a Rumo, assumiu o comando da ALL, unificar, eu tenho 
certeza de que pelo menos nós teremos pra quem reclamar da condição das locomotivas 
que não tinham sanitários, que parece agora que não, da condição dos trabalhadores de 
horário e tal... 

Se realmente tudo isso, de investimento previsto, é a redenção do transporte de 
carga no estado de São Paulo.  

Eu coloco só uma coisa. Por exemplo, nós falamos de Araraquara. O prefeito de 
Araraquara, há 10 anos, era do PT, o Edinho, e conseguiu do Dnit o transtorno ferroviário 
de Araraquara. Foi feito o transtorno ferroviário. Depois, que ficou feito, que já estava 
passando o trem, eles esqueceram que no pátio da cidade havia o abastecimento e não 
mudaram o abastecimento. Então, o trem de carga saiu da cidade, mas os trens vazios que 
vêm e que retornam têm que passar pra abastecer, dentro da cidade. E a ainda nós temos a 
antiga oficina, que era da estrada de ferro Araraquara, que virara da Fepasa e depois da 
ALL, que faz manutenção de máquinas, que também está dentro do centro da cidade. 
Então, que também está previsto mudar. Tudo isso na mão do Dnit, do Governo Federal, 
que não tem verba, que demora com o projeto, que leva 10 anos e não faz as coisas.  

Então, se realmente vai ser feita essa concessão, pelo sistema ANTT , se essas 
empresas vão assumir, a minha... gostaria que fosse possível, que a gente opinasse 
também nisso, no seguinte: veja todos encargos que serão necessários pra acontecer isso. 
Mas o governo passa tudo isso na mão da iniciativa privada pra que faça, e que cumpra, 
porque pelo menos nós teremos como cobrar, como cobrar.  

E eu ali em Araraquara, vizinho de São Carlos, né, tenho voto em São Carlos, 
tenho voto em Matão, tenho voto em Américo, Santa Lúcia, né. Aí cada um dos prefeitos 
vêm pedir... 

O SR. – (Inaudível.) 
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Escuta. “Não fazer nada em São 

Carlos? Não fazer nada em Matão?” Aí o prefeito de Pedregulho: “Eu quero uma 
passagem não de onde...” Então, existe uma demanda muito grande reprimida, 
exatamente, ao longo desses anos, nesse aumento da movimentação de carga e até dos 
acidentes, e que gostaria que dessa Comissão saísse isso: “Olha, tem um plano de 
investimento a ser feito nos próximos quatro/cinco anos.” Ótimo, que seja tudo de 
responsabilidade da concessionária, que é a Rumo, nem que seja por 30 anos, mas pelo 
menos nós, aqui, essa Casa, nós teremos de quem cobrar, porque eu não sei onde mora o 
Dnit, eu não sei onde mora a ANTT, eu não sei com quem reclamar. Pelo menos, se tiver 

uma empresa privada, responsável por tudo, nós saberemos com quem falar e com quem 
procurar. Muito obrigado.  

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Agradeço as palavras do 
Deputado Massafera. Fiquei preocupado, Deputado Barros, que os votos dele começaram
a chegar perto... quase chegou em Americana e Itapira (Ininteligível.) Estava preocupado. 
Passo a palavra ao Deputado Abelardo Camarinha, ex-prefeito da nossa querida cidade de 
Marília, do MAC Futebol Clube. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Meus cumprimentos a todos, aos 
membros da Comissão, à equipe técnica de assessoria, aos representantes da Rumo ALL, 
na pessoa do Doutor Daniel e do Doutor Emanuel. E eu tenho... Vou sintetizar algumas 
perguntas, num bate-pronto, porque nós assistimos aqui a um modal de transporte 
ferroviário, que é uma cópia inglesa, alemã; nós que temos ouvido, visto e constatado é 
uma situação totalmente diferente da que foi posta aqui.  

Então, eu inicio a... pra não cometer injustiça, eu inicio ao Doutor Daniel, 
perguntando se este investimento é próprio ou financiado pelo BNDES ou algum órgão 
federal ou estadual. 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Esse investimento vai ser... vão ser 
utilizados tanto recursos próprios como recursos de financiadores do governo e o 
BNDES.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Vocês têm um pleito de três 
bilhões no BNDES? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Temos um pleito, hoje, menor do que os três 
bilhões.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Três bilhões. Hoje... Nós ouvimos 
aqui o sindicato, o sindicato dos trabalhadores e alguns maquinistas que aqui vieram. A 
relação pós-mudança de direção da ALL pra Rumo ALL, a relação com funcionários e 
sindicato, ela melhorou, ela é mais próxima, está havendo mais diálogo? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Tenho certeza de que o nosso diálogo, e não 
só o diálogo, mas as ações concretas de melhoria que a gente está fazendo na questão de 
condução e também nas instalações e condições de trabalho ratificam isso. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Doutor Daniel, a última pauta de 
reivindicação do sindicato, quais foram as atendidas e as que não foram atendidas?  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Na última... Nós temos vários sindicatos, 
né, mas na última negociação uma pauta que não... não que foi atendida integralmente,
foi a questão do reajuste salarial. Ficou uma diferença de 0,5% do que era, senão me 
engano, agora, o número, do antigo inicial do sindicato.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Doutor Daniel, tudo o que foi 
apresentado aqui, que nós assistimos aí da Rumo, da nova direção, é pra obter mais lucro, 
mais transporte, mais cliente e aumentar o faturamento em pontos estratégicos pra ser 
levado até os portos, pra exportação ou pra consumo ou pra venda, etc.  

Agora, para os moradores, o meio ambiente e os funcionários... um funcionário 
por trem isso aí ... um bimotor, um avião, ontem, que teve acidente, são dois condutores. 
E o que nós vimos aqui, por parte do sindicato, é que tem um funcionário para um trem 
inteirinho, a locomotiva e mais “X” vagões. Ainda continua essa política de ter um 
funcionário por trem?  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Perfeito. A Legislação, hoje, da 
monocondução, ela é uma Legislação e uma prática quase que universal nas ferrovias.  

respeito, mas seria muito importante que a Rumo ALL e as outras concessionárias que, 
também, estão no projeto, pudessem olhar atentamente, que esse é um legado importante, 
que pode sobrar tanto pra nova concessão, se renovada for, mas também para o trabalho 
dessa CPI.  

Eu, também, Senhor Daniel Rockenbach, ao longo de todo o nosso trabalho, nós 
tivemos aí algumas situações que nos chocaram, principalmente que são diferentes 
daquilo que nós estamos vendo aqui, hoje, explanado hoje, aqui, que é a questão dos 
funcionários.  

Nós ouvimos aí em algumas oportunidades, aqui, presentes, o funcionário, o 
Sindicato dos Ferroviários, ouvimos na cidade de Americana, ouvimos na cidade de São
José do Rio Preto, participamos de um programa televisivo, em que eles estiveram 
presentes. E a reclamação que eles nos fazem é um tanto ou quanto diferente, embora, eu 
com o relator, e aqueles que tiverem interesse, nós vamos fazer um pedaço desse trajeto, 
ainda de um trem desses aí pra gente, efetivamente, sentir se aquilo que ouvimos aqui, 
tanto da parte do sindicato, hoje, como da parte do patronal da empresa, possa se 
convergir para uma realidade. Que nós ouvimos, aqui, dizer que o cidadão, o funcionário 
trabalha 10, 12, 15 horas, que o cidadão não tem um direito a um banheiro dentro das 
suas composições, dentro desse trem, tendo que fazer as suas necessidades, jogar fora 
através de jornais ou garrafa “pet”.  

Antigamente, tínhamos o condutor e o ajudante ou copiloto ou comaquinista 
dentro da composição, que hoje nós não temos.  

Eu queria saber do senhor se efetivamente existe, sob a ótica do sindicato e dos 
funcionários, se senhor tem conhecimento dessas questões. 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Tenho conhecimento das condições, até por 
uma característica pessoal. Eu sou um executivo que vem da operação, então, na minha 
carreira eu já vim de chão de fábrica, já bati muito martelo, eu sei o quanto é importante 
se dar valor à questão de condição de trabalho.  

Meu testemunho para o senhor de que, nos últimos dois meses, a gente mudou a 
percepção dos nossos colaboradores, em função do que eu apresentei aqui, de todos esses 
investimentos. Tenho certeza de que hoje, e eu recebo, vou pra operação muito e recebo 
testemunho de vários dos nossos colaboradores; e temos reuniões e ritos de segurança e 
de melhoria de condições, apresentação e resultados. E o testemunho é de que os 
colaboradores estão juntos da nova administração pra transformar essa companhia.  

O que nós fizemos nesses últimos meses foi, nesse quesito de condição de 
trabalho, foi algo extraordinário. Eu tenho certeza de que a maioria dos nossos 
colaboradores reconhece isso.   

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Pra finalizar, pelo menos 
por ora, quantos por cento, quantos por cento o modal ferroviário de carga, no estado de 
São Paulo, ou na concessão, a Rumo ALL detém? E quantos por cento o senhor tem 
conhecimento, as outras companhias como é que é dividido isso? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Desculpa, eu não entendi a pergunta. 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Quantos por cento do 

trabalho de carga ferroviária, no estado de São Paulo, é feito pela Rumo ALL? E quanto, 
logicamente, a diferença deve ser feita pelas outras companhias? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Eu vou... Eu não tenho esse indicador pra 
lhe responder agora, mas cargas de São Paulo, a grande maioria, devem estar dentro do 
atendimento da ALL. Na MRS, se eu não me engano, a gente tem alguns projetos de 

movimentação de cargas de contêiner, mas eu desconheço o volume, porque isso é feito 
através de uma outra unidade, que é de contêineres. E o volume feito pela VLI é um 
volume feito muito na parte de líquidos e alguma coisa de captação de produtos de 
importação, lá no Porto de Santos, que não são cargas de São Paulo, mas que vêm de 
outros lugares do mundo e chegam através do Porto de Santos.  

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Eu gostaria... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Eu não, não... Assim... 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Gostaria que depois o 

senhor pudesse nos enviar essa resposta... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Ok. 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – ... através de um ofício. O 

Doutor Emanuel aí pode providenciar. Da minha parte, por ora... Eu só tenho algumas 
dúvidas, mas quero passar a palavra, agora, ao Deputado Roberto Massafera.  

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Presidente, eu queria cumprimentá-
lo pela condução desses trabalhos, aos nossos companheiros, aqui, o Bolçone, o 
Camarinha, o Ricardo, Pedro Tobias, Barros Munhoz. E dizer que nós estamos no ano de 
2015 e essa explanação, agora, dessa fusão da Rumo com a ALL, mostra uma perspectiva 
muito importante para o transporte ferroviário de carga, aqui no estado de São Paulo. 

 Eu queria voltar um pouco no passado, dizer que há 50 anos, em 1965, eu era 
estudante na Escola de Engenharia de São Carlos e participei, cheio de ideal, cheio de 
sonho, de que o melhor transporte mais barato era por água, depois era o ferroviário, 
depois o rodoviário, depois o aeroviário. 

Eu participei de um evento que foi o presidente do Geipot, Grupo Executivo de 
Implantação da Política de Transportes no Brasil. E nessa conferência, em 1965, o 
governo revolucionário, foi implantada a política do rodoviarismo, que o governo iria
investir o que pudesse nas rodovias, em detrimento das ferrovias.  

Então, o estudante cheio de ideal... foi um baque muito grande. Todos os 
estudantes de transportes que tinha, o engenheiro civil, no geral, nesse momento, porque 
a discussão, “mas como vai investir em rodovia se a ferrovia é mais barato, se no mundo 
inteiro os trens passam dentro de Nova Iorque, dentro de Madri, dentro de Paris, o trem 
passa dentro da cidade?” Enfim, o governo adotou essa política, em 1965. Em 1970, mais 
ou menos, em 1970 e 1971, fizeram as fusões de todas as ferrovias paulistas, virou a 
Fepasa, depois a Fepasa faliu, virou Ferronorte, não sei o quê... no fim, esse abandono 
total. E que graças, nesses últimos anos, ao movimento de carga, depois que nós 
terminamos em 1994 a Ponte Rodoferroviária, no rio Paraná, então, a nossa estrada de 
ferro foi pra Mato Grosso, Rondonópolis, buscar carga... 

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – ... facilitada. 
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ...facilitada. A navegação fluvial, 

também no rio Paraná e Tietê que, a partir daí, nós tivemos uma mudança nisso. 
Então, hoje, presidente, eu fico muito feliz de ver que nossas rodovias estão 

saturadas, cheias de caminhões de carga e que, nesse momento, o governo autoriza a 
iniciativa privada, porque eu não acredito na iniciativa pública, não, é ineficiente, é 
ineficaz. A iniciativa privada volta a comandar o transporte.  

Então, se esse investimento de 2015 a 2019, pela Rumo, projetado, for realizado, é 
pra nós uma esperança de muita melhoria no transporte ferroviário de carga, no nosso 
estado. 
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V. Exa. tem um perfil de executivo de produção, de resultados, de metas a serem 
cumpridas pela “holding” e nós temos uma demanda social e política-administrativa. 

A demanda dos prefeitos não condiz com a resposta que “não é o número”. Todos 
nós sabemos que não adianta ter 100 incompetentes, mas pelo menos uns cinco, seis, oito, 
10, da linha do Doutor Emanuel, que saibam resolver, que saibam conversar, que saibam 
fazer uma minuta, que saibam fazer um TAC com as prefeituras, porque V. Exa. não 
conhece, desculpe a minha insensatez de dizer, talvez conheça pouco a situação dos 
prédios da antiga Fepasa, da antiga Mogiana, da antiga Araraquarense. O estado que eles 
se encontram no estado de São Paulo, num estado de abandono, num estado de 
degradação e quem têm o uso, uma localização privilegiada dentro da cidade. 

Então, nós achamos que falta mais rapidez, mais interação entre a nova 
administração da Rumo, a ex-administração, pra que esses próprios sejam usados 
coletivamente pelas prefeituras. 

Eu digo, aqui, que o Emanuel liberou, lá em Marília, um prédio que estava 
abandonado e que hoje a terceira idade faz a fisioterapia lá. Então, é perto do terminal 
rodoviário, ele foi lá com poderes... que não adiantar ir lá constatar o problema e não ter 
poder pra decisão e o poder vai pra reunião, vai pra segunda reunião, não entra em pauta 
e o problema sai do foco. Ele foi lá e liberou. E hoje mais de 300 membros da terceira 
idade fazem a fisioterapia na área que era da antiga Fepasa.  

Então, eu acho que tem que dar uso e utilidade coletiva a esses próprios das 
empresas que serviam como Araraquarense, a Fepasa, a Paulista, etc. Esse é um jeito.  

E essa CPI, Doutor Daniel, ela foi constituída, aqui, pelo presidente Doutor Chico 
Sardelli e outros companheiros que a compõem, para apurar o número de acidentes que 
ocorre, o histórico dos acidentes e o fim dos acidentes. 

Para a nossa perplexidade aqui, Deputado Barros Munhoz, a ALL não tinha 
nenhuma ação do Ministério Público Federal. Os prefeitos não podem espirrar, o prefeito 
não pode fazer nada, o vereador, o deputado, que o Ministério Público Estadual e Federal 
eles, V. Exa., são vítimas e eu também sou vítima. No fim, a vítima se torna réu de 
perseguição pessoal do Ministério Público, tanto Federal como Estadual.  

Pasmem a população paulista, Deputado Massafera, não tem uma ação do 
Ministério Público Federal contra a ALL. Não tem um TAC (Termo de Ajustamento de 
Conduta), não tem um TAC. Então... Existem mais de 100 acidentes no histórico, com 
mortes, com prejuízo, com dano ao meio ambiental e a gente espera que a nova gestão 
melhore, melhore essa condução de evitar os acidentes.  

Nós fomos à Rio Preto e os dormentes lá são uma verdadeira vergonha. Não 
podem passar 100 vagões, 80 vagões em cima daqueles dormentes. Isso aí coloca em 
risco o próprio maquinista, a vida de terceiros. Se aquela carga lá não fosse de 
“commodities” rurais, fosse carga de gasolina, de óleo diesel, nós tínhamos provocado 
uma catástrofe, tanto em Americana como em São José do Rio Preto.  

Então, o objetivo aqui é que não vise só o lucro. Esses modais que foram 
apresentados aí são pra aumentar a capacidade de reservação, de transporte, etc. E a 
segurança do entorno está sendo muito malfeita. Foram apresentados aí, Deus queira que 
não fique só naquela fotografia, os cruzamentos em nível, onde a população cruza, onde a 
população passa.  

Eu dou o exemplo de Marília. A Antiga Fepasa passa no meio da cidade e não tem 
cancela, não tem nada. E a outra pergunta, Doutor Daniel, se nessa nova gestão... 

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem, deputado, só... 
Quando eu morei em Marília, em 1953... 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Teve voto lá também ou não, 
Massafera?  

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Não. (Risos.) Meus parentes lá... 
tive uns 50 votos só. Mas quando eu morei em Marília, eu ia de trem pra Marília e a 
estação ficava fora da cidade. Marília tinha 25 mil habitantes. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Hoje, tem quase 300 mil e 
(Ininteligível.) Araraquara... 

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Só pra brincadeira à parte, é que... 
na verdade, o que nós vimos todo esse projeto da Rumo, né, no sentido de melhorias de 
investimento, e agora, nesse momento, que está assumindo junto com a ALL, toda a rede, 
eu diria que a antiga Paulista, Bauru pra frente, Marília e a de Araraquara... 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – (Ininteligível.) até Panorama. 
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Araraquara, Rio Preto, Santa Fé, 

eram manobrados pela ALL. Então, houve uma displicência muito grande na manutenção 
da rede da malha pela ALL. Eu espero, foi o que eu falei, agora que a Rumo assumiu, 
com esse programa de investimento, eu espero e gostaria que constasse no nosso relatório 
de que esses investimentos sejam cumpridos e que a gente tenha um novo porvir da 
ferrovia.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Eu tenho... Serei breve, também, 
Doutor Daniel, e nós vamos perguntar se quando a Rumo assumiu a ALL, vieram os 
caminhões também junto. 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – A... Nem a Rumo tinha propriedade de 
caminhões. E a ALL tinha uma subsidiária que era proprietária de alguns ativos 
rodoviários. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Não, a pergunta... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Nós... Então, hoje, a companhia como um 

todo não tem nenhum ativo rodoviário. A gente acredita que o rodoviário é importante, 
porque ele faz parte do atendimento ferroviário... 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – ... pergunta bem objetiva... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Mas hoje nós não temos caminhões como 

ativos da companhia... 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Então, Doutor Daniel, a pergunta 

objetiva... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Assim, nós temos alguns caminhões que 

fazem... 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – A ALL tinha milhares de 

caminhões, centenas de caminhões. Se nessa nova administração, esses caminhões 
fizeram parte da aquisição ou da associação da Rumo com a ALL. 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Na ALL, no passado, antes da aquisição, se 
desfez dos ativos rodoviários, já tinha se... ela se desfez. Ela montou uma subsidiária 
como sociedade com outro sócio, que tinha esses ativos... 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Paralela à Rumo? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Para... é... Antes ainda... 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Vocês são acionistas desses 

caminhões? 

O que tem acontecido, eu acho que com o avanço da tecnologia, é o nível de 
automação que todos os trens têm hoje... 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Mas Doutor Daniel, fazendo a 
contrapartida aí... 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – ... Eu só queria complementar... 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Quando vocês falam em 

automação e tecnologia, vocês não têm essa automação e essa tecnologia pra ter um 
funcionário. A média de mais de 15 anos de máquina, ou em torno de 15 anos, não lhes 
dão a segurança pra ter um funcionário. A média mundial é na Alemanha, na Inglaterra, 
na Suíça, na Itália, na Rússia, onde as máquinas são melhores, mais equipadas.  

Então, continua um funcionário por trem? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Hoje, a gente atende a Legislação que prevê 

que é possível você fazer a operação de um maquinista e de monocondução nos nossos 
trens. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Doutor Daniel, o maquinista que 
esteve aqui ele disse que o salário, o piso inicial do maquinista, girava em torno de 1.150 
reais. Isso se confirma, Doutor Daniel? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – O pacote total de remuneração, hoje, do
maquinista está entre 2.800 a 3.000 reais, com todo o pacote... 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – O benefício indireto? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Benefícios... é.... Então, ele em média 2.800 

reais. 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Mas o piso da carteira? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – É... Eu não tenho essa informação do piso, 

porque pra empresa, na verdade, o que digamos o que a gente tem como controle é o 
pacote total de remuneração... 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Por que... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – ... o que a gente provê para os nossos... 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Se... esse piso que o sindicato nos 

forneceu aqui é menos que uma diarista, aqui de São Paulo, com uma responsabilidade 
muito grande.  

A outra pergunta, pós a nova administração do Grupo Ometto, uma “holding”, 
qual a média de vagão nessas máquinas, hoje, operando? A média por vagão? A média de 
vagão na locomotiva? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – O trem-tipo, a composição-tipo, hoje, na 
parte de “commodities” agrícolas, um trem tem, basicamente, três locomotivas, sendo que 
com uma locomotiva você faz a comandada das outras locomotivas e você tem, 
praticamente, 80 vagões, que esses seriam o trem-tipo de uma operação de 
“commodities” agrícolas. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Quer dizer... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – ... e o (Ininteligível.) você tem... 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Você tem um maquinista, com 

ensino médio ou incompleto, transporta 80 vagões, com um piso aí, segundo a categoria, 
varia até 2.000 reais, sozinho, 80 vagões? E a OIT acha que isso é correto? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Perfeito.  
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Perfeito. Gostaria de perguntar ao 

Doutor Daniel se ele tem conhecimento de como se encontra, psicologicamente e 

fisicamente, o maquinista que foi acionado civilmente no acidente de São José do Rio 
Preto. Como se encontra as condições físicas e mentais desse maquinista?  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – A gente tem conhecimento, sim. A gente 
tem acompanhado a evolução desse maquinista, com acompanhamento psicológico... 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Qual conhecimento que V. Exa. 
tem da situação física e mental dele?  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Eu tenho... que ele, realmente, ficou muito 
abalado pós o acidente e continua necessitando de acompanhamento psicológico. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – E ele... vem sendo feito esse 
acompanhamento pela empresa? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Perfeito.  
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Pelos custos da empresa? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Está sendo custeado pela empresa.  
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Outra pergunta aqui, o 

relacionamento da empresa hoje é feito... O estado de São Paulo é o maior que a 
Argentina, é o dobro do PIB da Argentina. A população é de 42 milhões de habitantes, 
temos 645 municípios, vocês operam uma boa faixa desses munícipios e tem um diretor 
ou um funcionário, que é o Doutor Emanuel, que faz sozinho esse relacionamento 
institucional entre a Rumo ALL e todas as prefeituras e todas as instituições.  

Como o estado de São Paulo é um país, com 42 milhões de habitantes e com uma 
malha grande, centenas de cidades atendidas, vocês não acham que é muito pouco esse 
relacionamento com as prefeituras, com os interesses da população nos cruzamentos, na 
questão de segurança, ter um representante pra fazer todo esse trabalho?  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – V. Exa., o senhor me permite discordar, 
hoje nós temos uma estrutura de mais de 40 pessoas que são responsáveis pela questão de 
relacionamento institucional... 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – A partir da nova administração? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – A partir da nova administração, nós... O 

Emanuel, que está aqui ao meu lado, é uma das pessoas de linha de frente, mas existe um 
time todo apoiando pra que a gente consiga melhorar essa questão do relacionamento 
com as comunidades.  

Eu acho que, até em função do tempo.... 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Mas o senhor concorda que havia 

um funcionário da ALL pra toda essa demanda?   
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Não... Mesmo na antiga administração, o 

time que suportava a questão de relações institucionais era bem superior ao número que o 
senhor está se referindo.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Mas com poder de decisão? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Mas eu vou ser um pouco contundente na 

minha resposta, que eu acho que não é o número de pessoas que fazem o relacionamento 
institucional que fazem a transformação do relacionamento. O que realmente concretiza 
um relacionamento, que se sustente no longo prazo e que seja virtuoso, são ações 
concretas e mudanças concretas... 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Mas como V. Exa. discordou... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – ... dentro da minha apresentação... 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Vou discordar, também, nós 

ouvimos aqui o Deputado Massafera, não tem a quem socorrer, não tem a quem pedir.  
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O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – As camas, os banheiros... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Sim, sim. 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Porque o que nos foi relatado, 

aqui, que não havia nem sabonete, nem papel higiênico.  
Se for verdade, a gente tem que parabenizá-lo, mas o que foi posto aqui pelo 

sindicato é que eram precaríssimos os pontos de apoio da antiga ALL.  
Então, eu agradeço a participação e vamos, na qualidade de representante público, 

continuar cobrando a segurança do entorno. E não só V. Exa. tem que ver o resultado 
com os seus diretores, o seu presidente, de metas a serem cumpridas. E nós temos que 
cumprir, aqui, a demanda social que esse transporte faz. E lamentar aí as palavras do 
engenheiro Massafera, que esse viés que está tendo no transporte de carga não tá sendo 
no transporte de passageiro.  

Nós todos crescemos no interior de São Paulo com trem de passageiro, não tem, 
V. Exa. não é culpado, mas fica registrado, aqui, o nosso protesto, quando o Regime 
Militar se vendeu pra Ford, pra Scania, pra Mercedes, pra Volkswagen e trocaram o 
transporte ferroviário pelo transporte rodoviário.  

Hoje, o custo disso, além de serem 50 mil mortes por ano, 50 mil mortes por ano, 
o custo de petróleo, de manutenção e do SUS é em torno de 20 a 30 bilhões, essa 
incapacidade, essa prioridade que foi dada à rodovia. Muito obrigado, deputado... 

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Agradeço as palavras do 
Deputado Aberlado Camarinha. Quero registrar a presença do nosso, sempre querido, 
Deputado Delegado Olim, que esteve nos representando, ontem, essa Casa, na Câmara 
dos Deputados, resolvendo os problemas importantes, Ministério da Justiça, juntamente 
com o nosso presidente Fernando Capez. Fazer o registro, também, do sempre Deputado 
Estadual Camilo Gava, aqui entre nós.  

Eu passarei a palavra nesse momento ao relator, Deputado Ricardo Madalena. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Vou passar a palavra, senhor 

presidente, ao Barros Munhoz, ao Deputado Barros, que tem que sair. Vou ceder a ele. 
Depois, eu retorno.  

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Ok. Então, passo as palavras 
ao nosso nobre parlamentar, Deputado Barros Munhoz.   

O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – Senhor presidente, caros companheiros, 
quero, antes de mais nada, agradecer a gentileza do Deputado Ricardo Madalena.  

Quero saudar o Doutor Daniel, o Doutor Emanuel, saudar os nossos 
colaboradores, que estão aqui nos assistindo, as pessoas aqui presentes. E procurar ser o 
mais breve possível. Eu vou ser bastante objetivo.  

Graças a Deus, o Brasil tem alguns Bill Gates. Um deles é o Doutor Rubens 
Ometto, Rubinho, esse homem revolucionou o setor sucroalcooleiro do Brasil, esse 
homem revolucionou todos os segmentos empresariais em que ele passou a atuar. É um 
grande gerador de empregos, é um grande contribuinte de impostos, é, enfim, um 
empresário que merece todo o nosso respeito e todo o nosso apoio.  

E alguém pode dizer, “Bom, mas então por que o senhor está fazendo parte aqui 
de uma CPI?” A CPI não é contra a Rumo ALL, não é contra absolutamente ninguém. A 
CPI visa apurar as causas dos acidentes e de propor soluções e tomar medidas, 
eventualmente, necessárias. E nesse particular, meu caro presidente, eu acho que ela está 
preenchendo as suas funções. Sabe por quê? Doutor Daniel, eu sou de uma área diferente 
da sua área de origem. O senhor teve a felicidade de ter a origem no chão de fábrica. 

Então, o senhor quando ascendeu profissionalmente o senhor já foi para os setores que, 
normalmente, recebem maior atenção, carinho, recursos, investimentos, tudo, por parte 
das empresas. Eu já fui mais infeliz. Eu vim da área de recursos humanos. Eu peguei a 
transição do departamento pessoal. Antes de mim era o Gerobau Paschoal, chefe pessoal, 
que tomava conta desses problemas. Depois, começou... Já fui mais chique, eu entrei no 
departamento de relações industriais. Daí, passou pra recursos humanos e, agora, gestão 
de pessoas. Quer dizer, ascendeu bastante. Mas nunca teve a mesma atenção que os 
demais setores de uma empresa tinham.  

Eu vou dar o exemplo de quanto essa CPI pode ser útil e está sendo útil. Eu me 
lembro bem da questão do corte de cana e da queimada. Todo mundo aqui se lembra. A 
queimada era prática rotineira. Em 95% dos canaviais paulistas, havia a prática da 
queimada. E com luta desse parlamento, principalmente, nós evoluímos, nós evoluímos e 
hoje a situação se inverteu.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Virou ração, a fumaça. 
O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – Exatamente. Então, eu acho que a gente 

tem, viu, Doutor Daniel... Na verdade, nós estamos dando um apoio ao senhor, porque o 
senhor fez uma explanação, que eu achei fantástica, maravilhosa. Está bem de acordo 
com a mentalidade desenvolvimentista, tal... da Rumo ALL. Eu estou falando da Rumo 
ALL pra cá, porque a ALL era uma catástrofe inimaginável, inimaginável. Vai ver que os 
donos originais entendiam muito de cerveja e nada de transporte ferroviário, né. 

Mas, enfim, se eu não me enganei, o senhor falou de coisas fabulosas. Eu fiquei 
olhando, “Pô, mas que beleza. Parece que eu estou em Montreal, de novo, em Toronto, 
olha só. Voltei aí uns meses atrás. Estou na Alemanha, olha só que fantástico”. Daí, o 
senhor falou que, como que é, passagem em nível, investimento é de 70 milhões... 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Perímetro urbano. Perímetro urbano.  
O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – É... 70 milhões... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Só nos últimos dois... 
O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – É só em Itapira, é isso?  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Não, não. É em toda... 
O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – Não, porque 70 milhões... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – E aí entra... 
O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – Pessoal, vocês entenderam ou não?

Porque eu fui da agricultura, sofre pra burro, é... É segundo escalão, não tem... é caipira, 
não tem recurso. Aí, eu fui ao departamento pessoal, “Ah, isso é besteira, negócio de 
funcionário motivado, isso é bobagem, não sei o quê, não sei o quê...” Aí eu fui 
municipalista: “Não. Todos os recursos para o Governo Federal, município não precisa, 
todo prefeito é bandido, todo político, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê...” Aí, eu 
fui corintiano, era assim também, entendeu, tal... Agora melhorou, agora melhorou... 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Calma, calma... 
O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – Então, nos outros setores, também, foram 

melhorando. (Risos.) Então, brincadeira à parte, pessoal, o que eu faço aqui, Doutor 
Daniel, é, em primeiro lugar, eu reconheço os avanços, eu me regozijo com eles, 
entendeu, e eu parabenizo. Eu acho que toda essa atitude revolucionária, que está 
acontecendo no mercado ferroviário, no segmento ferroviário, merece o nosso apoio. É 
verdade que nós ficamos pra trás e, isso, foi muito danoso ao Brasil. Então, a gente 
reconhece tudo isso. Eu quero dizer, quando eu falo “a gente” eu estou falando por mim, 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Não. Quando nós entramos, nós vendemos a 
nossa participação, que nós tínhamos nessa subsidiária, para o sócio. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Para o sócio?  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Então, nós não temos nenhum, hoje. Nós 

temos a dependência da movimentação rodoviária, que é feita através de terceiros ou... 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Pra constar aqui... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – ... autônomos, mas próprio, nada.  
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Nada. Então, na aquisição da 

Rumo da ALL, os milhares de caminhões, que faziam o transporte, não fizeram parte da 
negociação e o que fez parte foi vendido para um grupo de acionistas, numa empresa 
paralela à Rumo ALL?  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Que era uma subsidiária.  
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – A resposta é essa aí, porque... 

deixar bem claro aqui, aos deputados e à taquigrafia, ao resumo e ao secretário, que vai 
fazer a ata, que um trem desses aí de 80 vagões ele substitui 350 caminhões na estrada. 
Ele substitui 350 caminhões.  

Então, hoje, nós estamos a serviço, é um momento propício de falar de caminhão, 
nós estamos pagando a gasolina, o óleo diesel mais caro do mundo, o pedágio mais caro 
do mundo, o pneu mais caro do mundo, um caminho Mercedes, Doutor Daniel e Doutor 
Massafera, é vendido na Alemanha por 25 mil dólares, aqui é mais de 100 mil dólares. 
Um pneu, que é comprado aqui, compra os quatro pneus na Europa, nos Estados Unidos e 
no Paraguai. Então, um pneu compra os quatro.  

Então, é uma exploração selvagem das multinacionais em cima dos 
caminhoneiros, do povo brasileiro e do frete. E 67% das rodovias estão em péssimas
qualidades, os motoristas estão quebrados, falidos, etc, etc. E não há... é óleo diesel mais 
caro do mundo! Nós estamos a pouco mais ou em torno de três reais, sendo eu países da 
América Latina estão vendendo a 1,10, a 1,20, sem falar da Venezuela e outros países. E 
nós estamos exportando o óleo diesel subsidiado.  

E fazer uma pontuação, aqui, o barril do petróleo custava 100 dólares, veio pra 43 
dólares, e mesmo assim não sensibilizou o governo.  

Então, o transporte coletivo dos ônibus e o transporte do frete cada dia ficam mais 
caros. A margem de lucro do caminhoneiro de carga, tanto é que o caminhoneiro... esse 
protesto é a única maneira que eles têm de protestar, eles não têm...  

E terminaria, aqui, com mais duas perguntas rápidas. O IPTU dos municípios, 
Doutor Daniel, na Lei de Concessão, das cláusulas de concessão, ela tirou o IPTU dos 
municípios? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Eu não tenho, eu desconheço essa 
informação. 

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem... uma questão de 
ordem. O senhor perguntou, o IPTU é um imposto predial. Não seria o ISS sobre os
serviços? 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Não, não. Esses prédios... 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – (Ininteligível.) do prédio, é 

o “T” do IPTU. É o “T”. Territorial.  
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Territorial e predial. IPTU. 

Imposto territorial e predial.  

Então, lá em Araraquara, tem os prédios da antiga Araraquarense. Se eles forem 
anistiados, eles foram... Teve uma anistia na concessão, anistia das custas do erário da 
prefeitura. Se a concedente foi beneficiada, Doutor Emanuel? 

O SR. EMANUEL TAVARES – É patrimônio da União, deputado. Cobra 
tributo de um ente para o outro. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Mas a concessão passou a ser 
ainda patrimônio da União?  

O SR. EMANUEL TAVARES – É arrendado aquele bem, que pertence à União. 
Nós pagamos aluguel pelo uso daquele bem para a União. É arrendado.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Nem o ISS do uso, nada paga?  
O SR. EMANUEL TAVARES – Nós pagamos ISS nas operações dos terminais, 

do terminal do Porto de Santos, aí nós vamos ISS. 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – A alíquota mínima, em média, que 

vocês pagam, quanto que é, doutor?  
O SR. EMANUEL TAVARES – Eu não tenho essa informação, deputado.  
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Não tem essa informação.  
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Outro dia, depois, Doutor 

Emanuel... 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB –  Encerrando aqui... 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Não, não, só concluir, aqui, 

que essas informações nos fossem passadas, via ofício, depois. Retorno a palavra ao 
Deputado Camarinha. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Só pra encerrar aqui, Doutor 
Daniel, a gente está aqui para um bem comum. V.Exa. defendendo os interesses 
econômicos do “trust” da família Ometto e nós defendendo o interesse do povo paulista, 
dos pobres, dos que moram no entorno, da segurança e da questão do funcionário.  

O que foi apresentado aí, os pontos de apoio dos servidores, quantos pontos de 
apoio vocês têm aqui no estado de São Paulo?  

Só pra... O senhor poderia qualificar o que é ponto de apoio? 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Ponto de apoio é onde dorme, 

onde come, onde toma banho, onde faz o pernoite. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Bom, vamos lá. Pernoites, no estado de São 

Paulo, a gente tem quatro. A gente tem pontos de apoio em vários trechos ao longo da 
malha, tanto nas nossas oficinas, nos PAs. Então, tem um número bastante... ao longo da 
malha, nos 1600 quilômetros aqui que a gente tem nessa operação do norte, a gente tem 
bastante ponto, tanto de apoio como pontos em que tem que fazer algumas operações, e 
que facilita. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Encerrando, uma das reclamações 
muito pertinentes e muito fortes, além da questão salarial do maquinista ganhar em torno 
de, segundo eles, dois mil reais e, segundo o senhor, três mil reais, foi a questão do ponto
de apoio pra dormir, pra tomar banho, pra contatar com a família, pra fazer as 
necessidades, pra fazer o pernoite, fazer a higiene... eram precaríssimos. E V. Exa. pode 
dizer se nós formos lá agora, nesses pontos, reflete essa realidade que foi apontada aí? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Sim. 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Nesses todos os pontos? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Nesses pontos, sim, que foram 

apresentados... 



quarta-feira, 9 de março de 2016 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 126 (44) – Suplemento – 75

conhecimento que ele teve nos primeiros 15 dias e associado, também, com as questões 
de operação. 

Num outro momento, ele passa a ter já o treinamento, também com 
acompanhamento de outras pessoas e, normalmente, esse acompanhamento na condução 
é feito com mais, com três diferentes operadores. De novo, fazendo não só a condução,
junto com outros operadores, mas também fazendo a ratificação de todos os conceitos 
teóricos.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Qual o prazo que ele fica?  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Bom, é... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Isso subentende quanto tempo, desde o 

início que ele entra na empresa pra ele estar apto a conduzir a composição sozinho? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Tá. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa 

inexperiente. Essa pessoa, no momento que você finalizou a contratação dela, ela passa 
15 dias por um treinamento teórico, depois ela acompanha o maquinista por mais 15 dias, 
sem fazer nenhuma outra operação. Nesse momento de acompanhamento, ela já faz o 
acompanhamento vendo a parte operacional e a ratificação dos conceitos teóricos. 
Depois... 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor acha que 30 dias são 
suficientes? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Não, depois disso, ela faz dois meses de 
acompanhamento com três operadores diferentes, até pra que, nesse momento que ela 
está fazendo a ratificação do conceito prático e do teórico, ela tenha elementos não 
somente de treinamento de uma pessoa, mas consiga absorver a experiência de pessoas 
diferentes. E aí, depois, ela passa, praticamente. Pode ficar aí entre três, desculpa, de seis 
a oito meses como manobrador e aí, se for se tornar um maquinista de um trecho 
específico, passa novamente por um treino teórico, mais 15 dias, e aí faz todo o 
treinamento de acompanhamento daquele trecho específico. 

Então, não há... durante o processo de acompanhamento e o processo operacional, 
existe a ratificação de todos os conceitos que são teóricos, também, pra colocar em 
prática.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Tá. Eu vou repetir a minha pergunta. 
Eu acho que o senhor não entendeu muito bem. Quanto tempo da entrada dele até ele 
estar apto pra estar sozinho na composição?  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Bom, em média... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Seja objetivo, por favor. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Ok. O total... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Isso. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – O total entre oito a 10 meses você pode ter 

uma pessoa preparada pra condução.  
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Tá. Isso é norma da empresa? Da sua 

empresa que você representa? É norma dela de oito a 10 meses?  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Esse é um processo normal de treinamento.  
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. Existe algum curso, Excelência?  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Bom, nós temos... todo o curso tanto... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Não. Curso médio, superior, primeiro 

grau. É exigência de curso superior, médio, primeiro grau? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Não. Não tem exigência de curso superior 
pra... 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Nenhuma.  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Não. Tem exigência do ensino médio.  
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ensino médio. Senhor presidente, 

gostaria que registrasse que não condiz com que foi dito aqui pelo sindicato. O que foi 
dito pelo representante da empresa aqui, hoje, da Rumo ALL, e o que foi exposto, aqui, 
pelo pessoal do sindicato.  

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Feito o registro, nobre 
relator Ricardo Madalena.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Senhor Daniel, o senhor tem ciência de 
que as composições, no passado, transportavam 800 toneladas e hoje transportam em 
torno de 10, 11, 12 mil toneladas? O senhor tem essa ciência, o senhor que está há tempo 
no transporte, que veio desta área? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Tenho. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. O senhor tem ciência de que as 

ferrovias do nosso Brasil, especificamente o estado de São Paulo, foram projetadas pra 
suportar este peso e hoje as concessões estão com 15 vezes, 14 vezes mais? Foi feito 
algum estudo pela empresa de vocês, com relação à espessura da bitola, aos dormentes, às 
pontes, principalmente, às pontes?  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Sim. É feito um estudo, tem uma área 
apropriada de engenharia que faz essas avaliações de esforço de estruturas, e também da 
questão da repontencialização ou condições, tanto de infraestrutura como supraestrutura 
da via permanente. Então, existem estudos e uma área apropriada de engenharia, que faz 
esse tipo de avaliação.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Isso foi encaminhado, todos esses 
estudos, são encaminhados à ANTT, órgão fiscalizador? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Normalmente, a ANTT acompanha todas as 
especificações desses estudos e, enfim, pra dar e consentir sobre a questão da condição 
operacional nas concessões.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Nós vimos a passagem de pedestres 
aqui em Campinas, Sumaré. Foi um cumprimento de ação do Ministério Público?  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Não tenho essa resposta.  
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Gostaria de fazer essa pergunta para o 

Doutor Emanuel, então.  
O SR. EMANUEL TAVARES – Deputado, essa passagem em nível de pedestre 

é um projeto do Nelson Marino, que é o fiscal da ANTT aqui de São Paulo, e que está 
sendo implementado no estado de São Paulo todo, inclusive São José do Rio Preto tem 
algumas sendo construídas, São Carlos, essa... 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Vou repetir a minha pergunta. Foi 
determinação do Ministério Público? 

O SR. EMANUEL TAVARES – Não foi determinação, deputado. Foi um 
trabalho muito bem-feito pelo Doutor Áureo, do Ministério Público Federal de Campinas, 
que esteve, aqui, inclusive, em que ele reuniu os municípios que têm parte das obrigações 
e a ferrovia que tem outra parte das obrigações, e juntos discutimos o que era importante 
pra segurança das pessoas. E ali estabelecemos esses locais que seriam construídas essas 
passagens de nível de pedestre. 

mas quero enfatizar que precisa haver uma aceleração nesses fatores, que essa Comissão 
tem focado, e que são extremamente importantes, extremamente importantes. 

Eu vou terminar com um pequeno exemplo. Vocês já devem ter percebido que eu 
sou um homem de mil e uma utilidades, porque eu trabalhei na Bombril. Então, eu lá vi 
uma coisa fantástica. Presidente, tinha uma turma da manhã e uma turma da tarde. E um 
funcionário da manhã brincou com a turma da tarde: “É... vocês fizeram ontem 12
toneladas, nós fizemos 12,2 hoje. Aí o da tarde brincou com o da manhã: “É... vocês 
fizeram 12,2, nós fizemos 12,5. E de uma discussão que foi se alastrando entre os
servidores da turma da manhã e os da turma da tarde começou uma competição. Do nada, 
ninguém incentivou, nem nada. O resultado é que eles foram batendo recordes 
sucessivos, durante 60, 70 dias ou 80 dias, e conseguiram bater a capacidade nominal das 
máquinas. Ficou ruim para os engenheiros da empresa, porque eles produziram mais que 
se diziam que as máquinas podiam produzir.  

Eu dei esse exemplo pra falar de uma coisa, na qual eu acredito muito: motivação. 
70% de que um ser humano pode fazer ele tem que ser motivado a fazer. Então, é a 
situação do Brasil de hoje. O dado mais negativo do Brasil de hoje não é a economia tá 
isso, os juros estão aquilo, não sei o quê... é o desânimo, é a descrença que leva a vontade 
de desistir, de não lutar, de não trabalhar... 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – De mudar de país.  
O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – ... de mudar de país e não mudar a 

realidade, né.  
Então, eu me alonguei, quero parabenizar os companheiros. Participei pouco dos 

trabalhos, mas acompanhei sempre, presidente. E quero dar os parabéns a todos. E 
parabéns, também, à Rumo ALL, porque eu não tenho a menor sombra de dúvida que 
isso foi o de melhor que podia ter acontecido no setor ferroviário do Brasil, esse junção, 
porque se nós continuássemos com a ALL, nós iríamos pra um abismo, sabe-se lá de qual 
proporção. Muito obrigado e um abraço.  

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Agradeço as palavras do 
nobre parlamentar, Deputado Barros Munhoz. E passo a palavra, agora, ao relator dessa 
CPI, o Deputado Ricardo Madalena. Antes, porém, gostaria de citar a presença do nosso, 
sempre querido também, Deputado Itamar Borges, de Santa Fé do Sul. É isso? 

O SR. ITAMAR BORGES – PMDB – Ponta final da ALL, no estado de São 
Paulo.  

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Mas em Santa Fé tem um 
clube de futebol, não?  

O SR. ITAMAR BORGES – PMDB – Não. Depois que você assumiu a 
presidência, aqui; o seu clube, tivemos que fechá-lo.  

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Tá certo. (Risos.) Passo a 
palavra ao nobre relator, Deputado Ricardo Madalena.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Meu bom-dia, meu boa-tarde a todos! 
Cumprimentar o presidente Chico, o qual cumprimento os demais deputados aqui 
presentes. O Senhor Daniel, o Senhor Emanuel.  

Começando, Senhor Daniel, o senhor tem ciência das cláusulas do contrato da 
União com a empresa que o senhor representa?  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Tenho ciência de algumas cláusulas. 
Obviamente, é um contrato bastante extenso, não saberia todas de cor.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor apresentou, aqui, nos “slides”, 
aumento de velocidade, investimento pra aumento de capacidade de transporte, milhões 
de investimentos em infraestrutura e construções. E em segurança, o que que a empresa 
Rumo ALL já fez em oito meses? Qual o montante investido em oito meses? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Em oito meses, não só nos oitos meses, 
mas... Eu trouxe, aqui, dois grandes dados nessa apresentação. O primeiro e, aí, fazendo 
mais uma... não correção, mas ampliando, quando o investimento de 70 milhões em 
perímetro urbano, ele vai desde os investimentos que são feitos em passagens de nível de 
pedestre, passagens de nível normais e também na parte de perímetros urbanos, toda a 
parte de levante de linha, troca de dormentes, avaliação de soldas, pregação. Então, foram 
feitos na ordem de 70 milhões, boa parte desses investimentos, nesses últimos oito meses. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Tá! Em oito meses... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Em termos de... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor fez um juramento aqui. Em 

oito meses, o senhor investiu 70 milhões, é isso?  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Não, não. Os 70 milhões, eles têm... eles 

começaram um pouco antes na.... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Então, vou repetir. O que o senhor 

investiu em oito meses, em segurança, no estado de São Paulo?  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – É... Assim... Eu não tenho dado 

especificamente, porque quando... essa questão da segurança, toda vez que... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor é ordenador de despesa, na 

empresa? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Não. Tem uma parte administrativa que dá 

suporte, mas todos os investimentos que a gente faz em troca de dormentes, levante de 
linha... Então, um dado que eu posso dizer para o senhor: entre esses nossos oito meses, o 
que nós vamos fazer, já previsto no orçamento do ano que vem, só aqui em São Paulo, tá 
previsto um investimento na ordem de 200 milhões em levante de linha, que significam 
questões de segurança, né, dormentação, avaliação de soldas, pregação. E inclusive, com 
o deputado de Santa Fé, a gente está fazendo um trecho, já contratado, já começamos essa 
obra do dormente de aço, entre Votuporanga e Santa Fé. Então, um investimento bastante 
relevante, também, e que traz segurança para os equipamentos e pra comunidade... 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Doutor Daniel, por favor, seja objetivo 
na minha pergunta, por favor, devido ao tempo, tá?  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Tá. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Vou ler para o senhor, aqui: “Comissão 

Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de investigar acidentes no 
transporte ferroviário de carga”. Eu não estou muito interessado nos investimentos pra 
gerar recursos pra empresa, e sim na segurança da população, no nosso estado. 

O senhor acha correto 15 dias de teoria e três meses de aprendiz? O maquinista 
está apto pra composição de vocês? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Eu acho que há um equívoco na afirmação 
do senhor. Um maquinista, ele tem no início do programa dele, ele tem 15 dias de um 
treinamento, somente teórico. Após esse período, ele vai para um treinamento prático-
teórico, acompanhando um outro maquinista. Então, nesse momento em que ele está 
acompanhando e ainda não está conduzindo, ele tem uma ratificação de todo o 
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O SR. DANIEL ROCKENBACH – Uma parte dessas pessoas que ficam em São 
Paulo, mas a maioria dessas pessoas fica no escritório-sede da ALL, em Curitiba, Paraná. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Qual endereço, aqui, em São Paulo?  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Aqui é Juscelino Kubitschek, 1327, segundo 

andar.  
O SR. RICARDO MADALENA – PR – PSB – Qual o telefone? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Não tenho de cabeça, o telefone. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E o Emanuel, que trabalha lá? 
O SR. EMANUEL TAVARES – Vou ver... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pois não... 
O SR. EMANUEL TAVARES – Eu tenho... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Ah, pega.  
O SR. EMANUEL TAVARES – O senhor já tem o cartão que tem... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Tem atendente lá? 
O SR. EMANUEL TAVARES – Tem... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Tem pessoal responsável? 
O SR. EMANUEL TAVARES – Por favor, deputado. Toma nota aí. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pois não.  
O SR. EMANUEL TAVARES – O fixo, aqui em São Paulo, é 3897-9797. O 

celular é o que o senhor já tem no meu cartão.  
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Doutor Daniel, vocês não têm 

0800 lá, não? Não tem 0800? 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Aqui em São Paulo?  
O SR. EMANUEL TAVARES – Nós abrimos uma nova administração, permita 

Doutor Daniel? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Claro. 
O SR. EMANUEL TAVARES – ...um 0800, justamente pra aproximarmos o 

relacionamento com as comunidades e estamos... Isso está sendo muito útil, está sendo... 
porque a maioria das demandas está chegando pelo 0800. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – A média mensal de reclamação 
pelo 0800, você se lembra de alguma coisa? 

O SR. EMANUEL TAVARES – Eu não tenho essa informação. Posso prestá-la 
depois, mas está sendo muito útil o 0800, viu, deputado. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Esse endereço e esse telefone, os 
prefeitos, onde passam a linha férrea, já têm esse endereço e telefone? Todos os 
prefeitos? 

O SR. EMANUEL TAVARES – A maioria tem, que eu mantenho contato, 
inclusive, hoje, vamos receber S. Exa., a prefeita de Ourinhos, a cidade onde eu tenho 
mais... 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Isso já foi divulgado para os prefeitos, 
então? 

O SR. EMANUEL TAVARES – Sim. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Que aqui existe um endereço, que a 

ALL dá assistência ao Poder Público? 
O SR. EMANUEL TAVARES – Sim, deputado. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. Com relação aos maquinistas e ao 

sindicato que estiveram presentes, aqui, vou fazer algum questionamento para o Senhor 

Daniel. Eles falam muito em manutenção preventiva e, na verdade, hoje, a ALL, segundo 
o sindicato, ela faz a corretiva. O senhor concorda? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Já na nossa exposição, aqui, a gente 
demonstrou que a gente tem feito investimentos e a manutenção corretiva, não 
simplesmente... desculpe, preventiva, e não apenas a corretiva. Então, muitas fotos do que 
eu mostrei, hoje, na apresentação, demonstram uma iniciativa pró-ativa de melhorar as 
condições de segurança da via permanente.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Tá. Eles disseram, também, que as 
locomotivas que têm banheiro não estão providas de limpeza, procede?  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Também, na nova administração, nós 
mudamos todo esse sistema e ampliamos os pontos onde são feitas as higienizações e 
limpezas das cabines.  

Então, eu não sei de quanto tempo é o histórico, mas posso afirmar para o senhor 
que isso foi mudado, em função já dessa nova gestão, entendendo que isso é uma 
necessidade, um requisito importante para os condutores.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Com relação à carga horária dos 
maquinistas, vocês cumprem as normas trabalhistas nossas? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Sim. A gente... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Qual horário de trabalho dos 

maquinistas?  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Os maquinistas, eles têm, pela Legislação, 

até 12 horas, entre prontidão e condução. Então, nossa... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Doze horas de trabalho? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – É... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ininterruptas?  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Não, não são ininterruptas. Na verdade, ele 

tem um período de prontidão e outro de condução. Então, contam os dois tempos juntos.  
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Isso está dentro das leis trabalhistas? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Sim, está dentro do que é previsto na 

Legislação.  
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Os maquinistas têm conhecimento das 

normas de velocidade no perímetro urbano, pela definição e a norma da ANTT? Vocês 
passam isso para os maquinistas?  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Sim, todos os maquinistas recebem. Dentro 
da condução dos trens, eles têm o que seriam os parâmetros de velocidade e eles têm 
acesso às informações, na medida em que são feitas as inspeções, alterações, ou de 
aumento ou de redução, essas informações são passadas para os maquinistas e são, 
também, colocadas no computador de bordo, dele, pra que ele possa ter ciência de como 
ele deve efetuar a condução dos trens.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Esses vagões novos que vocês estão 
adquirindo, como foi mostrado, aqui, o investimento, as máquinas e as locomotivas, o 
senhor tem ciência de que esses vagões têm uma válvula de segurança e que no passado 
foi retirada essa válvula de segurança dos vagões?  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Os vagões têm... na verdade, é um 
dispositivo de acionamento de emergência.  

Eu tenho ciência de que esse dispositivo foi retirado em função de uma série de 
anomalias, porque esses dispositivos estavam sendo acionados de forma aleatória. O que

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Com a anuência do Ministério Público? 
O SR. EMANUEL TAVARES – Ele participou da... como o Dnit participou... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok.  
O SR. EMANUEL TAVARES – ... a ANTT participou também.  
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Tá respondido. Isso vai ser implantando 

no estado de São Paulo? 
O SR. EMANUEL TAVARES – Já está sendo, deputado.  
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Em quais cidades? 
O SR. EMANUEL TAVARES – Em São José do Rio Preto. O senhor já deve ter 

assistido lá, porque o senhor esteve lá. São Carlos tem. Em Americana está em 
construção, também. Em várias cidades, junto aos municípios, é importante realçar isso, 
porque é com os prefeitos que nós conversamos, e conversamos com todos eles nessa 
malha, e junto a eles definimos a sanitização(?) das PMs, que têm parte rodoviária, e 
indicamos os locais, junto aos municípios, das passagens de nível de pedestres.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Qual o montante que vai ser investido 
para passagens superior e inferior, PS e PI? Eu gostaria que o Senhor Daniel respondesse. 
A empresa. 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Não tenho esse dado preciso. Eu tenho o 
dado que eu mostrei pra vocês do investimento sobre todas as obras. O específico que o 
senhor está perguntando... 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Mas o senhor veio aqui pra falar, 
especificamente, de acidente de cargas e melhorias pra nossa população. O senhor não 
tem esse dado? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – É... O senhor está perguntando 
investimentos... 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor tem os dados de investimento 
pra faturamento, aumento de velocidade, construção, capacidade de transporte... 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Redução de acidentes também. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – E com relação específica à proteção da 

nossa população? Qual investimento? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Esses investimentos também trazem uma 

segurança pra operação... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Qual o valor do investimento, Senhor 

Daniel? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Da sua pergunta, especificamente, eu não... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor pode nos fornecer, 

posteriormente? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Perfeito.  
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Pela ordem, nobre deputado.  
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pois não. 
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Só um esclarecimento, que eu 

fiquei em dúvida, aqui como matemático e engenheiro, dos números. Foi falado que a 
composição, hoje, são três máquinas e 80 vagões, não é isso?  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Perfeito. 
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – E um vagão desse carrega uma 

carga de 60 toneladas? Ou é mais do que isso? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – São 90 toneladas. O deputado superestimou, 
hoje, falando de composições com 10 mil toneladas. Hoje, esse trem-tipo pode, em 
função de variações... 

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB –  ... 90 toneladas um vagão? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – É... 90 toneladas líquidas.  
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Então, 80 vagões dão 7200 

toneladas?  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – É o trem... 
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Permita-me a pergunta, o seguinte: 

o senhor falou 12 mil toneladas, na composição, então...  
O SR. RICARDO MADALENA – PR – É o que foi dito pelo sindicato, aqui. 
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Isso. Então, há uma contradição 

entre 12 mil toneladas numa composição... 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Questão de ordem... um aparte, 

não é deputado. Pra colaborar com a discussão, quando foi falado o número que o nobre 
Deputado Madalena citou, eram três com mais de 100 vagões. Então, a conta tem que ser 
refeita. E essas palavras foram ditas por vários sindicalistas.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Maquinistas.  
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Tá. Então, a pergunta é a seguinte: 

Nós teremos duas composições de carga limitadas a 80 vagões ou teremos composições
com mais de 80 vagões? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Hoje, as composições-tipo são de 80 
vagões. E o sindicato... 

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Mas existe composição maior? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – ...o sindicato está falando de uma exceção, 

porque, como até na minha apresentação, a gente tem o objetivo de transformar essas
composições de 80 para 120.  

Então, pra você fazer essas composições de 120 vagões, a gente já vem efetuando 
alguns testes com trens nessa capacidade, mas isso não é regra. Isso é uma exceção... 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Então, eu não estou equivocado. O 
senhor concorda? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Não, eu só não... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor falou que eu estava 

equivocado. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Eu só não acho que a exceção é a regra. Me 

desculpa a maneira que eu interpretei, né.  
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Uma parte, isso em metragem, 

Doutor Daniel, quanto dá a metragem de um trem de 100 vagões?  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Pode utilizar 20 metros por vagão.  
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Dois quilômetros, dois 

quilômetros num trem passando? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – (Ininteligível.) 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – É o último trem pra Berlim, hein.   
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Continuando, aqui em São Paulo, qual 

o endereço do escritório de vocês, onde estão os 40 funcionários que fazem a parte, junto 
com o Emanuel?  
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O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Agradeço as palavras do 
nobre relator. Eu disse, ontem, e vou repetir, hoje: A continuidade dessa CPI dar-se-á 
através da Comissão de Transportes, em que nós poderemos ter aí em audiências 
públicas, né, poder efetivamente ter as informações necessárias.  

Passo a palavra, nesse momento, ao nosso querido Orlando Bolçone, da querida 
cidade de São José do Rio Preto.  

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Muito Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Futuro prefeito e a terra, lá, 

viu, do Ameriquinha, do seu Benedito Teixeira e, também, do Rio Preto Esporte Clube, 
da Doutora Vaita, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 não é isso? Com a palavra, Deputado Orlando Bolçone.  
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Primeiro, cumprimentar o presidente 

Deputado Chico Sardelli, pela condução que vem transformando essa CPI, talvez, numa 
das mais importantes, que mais serviço vai prestar a essa Casa, saudar o relator Deputado 
Ricardo Madalena, meu querido amigo e companheiro Abelardo Camarinha, meu 
orientador para esses temas de transporte e engenharia, meu querido amigo e Deputado 
Massafera. 

Doutor Daniel, agradecer a presença, juntamente ao Doutor Emanuel. Vou ser 
extremamente objetivo, dado que os colegas já, competentemente, praticamente, 
esgotaram o tema.  

O senhor abriu a sua fala falando de um plano estratégico, parece-me que de cinco 
anos, e esse plano estratégico independe da questão da concessão? Essa seria a pergunta. 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Nos próximos cinco anos... 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – ... da renovação da concessão? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Da renovação da concessão, independe.  
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – A renovação da concessão, ela... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Esse plano, só complementando, e aí é 

óbvio até nesse cenário em que nós estamos, deputado, ele não depende da renovação da 
concessão e, hoje, ele depende, sim, de acesso ao crédito.  

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Correto. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – ... que é uma coisa que, nós últimos 12 

meses, mudou no cenário nacional.  
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Correto. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Então, nós precisamos não só de 

financiamentos públicos, mas também dos privados, acessos a esses créditos e, hoje, isso 
passa, também, a ser um desafio dessa empresa. 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Dentro dessa... Então, já dentro da 
própria resposta do senhor, busca a “holding”, ela tem também, não participação de 
capital estrangeiro, não tem... É só a Rumo (Ininteligível.)? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Se tem participação dentro dessa empresa?  
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Exato. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Existem sim. Existem investidores que 

compram as ações... 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Tá, tá bom.  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – ... tanto no “free float” com dentro do 

quadro de acionistas nos temos um fundo... 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Possibilidade de captação de recurso no 

exterior, dada a própria... que a gente prevê que vai ser um momento difícil, aqui, 
inclusive eu discutia com o Deputado Massafera da situação do BNDES. Essa hipótese 
vocês não (Ininteligível.)? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Nós temos um acionista, que é de fora do 
país, e ele já fez a capitalização no momento do início do projeto da Rumo. Acesso, hoje, 
a capital estrangeiro, em função do Brasil ter perdido o grau de investimento, a gente tem 
uma restrição bastante grande, e aí não é em função do projeto da Rumo ALL... 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Correto. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Mas do que a gente encontra no cenário 

econômico brasileiro e político. Então, há possibilidades, mas é muito mais difícil.  
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – O representante da ANTT, ontem, o 

superintendente, o Porto, ele falou que existe uma discussão, no sentido de se prorrogar o 
prazo de acordo da concessão. Então, está antecipando a discussão e que se colocaria uma
série de obras. Ele fez, inclusive, demonstrou aqui algumas intervenções. E ele deu... e eu 
perguntei a respeito de um cronograma, ele disse que ele acreditava que num período de 
três meses teria essa definição das negociações. É horizonte vosso, também, não? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – A gente trabalha com esse horizonte pra 
uma das nossas concessões.  

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Essa concessão seria... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – aqui de São Paulo. 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – São Paulo, especificamente, Santa Fé, 

Porto de Santos? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Isso.  
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Ótimo. Outro que... ficou um 

compromisso dele, aqui, ontem, até pra situá-lo, também, de que em três meses, deputado 
Chico Sardelli, relator, Deputado Massafera, em três meses nós vamos nos reunir, 
novamente, com a ANTT, pra avaliar esse andamento. 

 Nesse projeto, nessa discussão de concessão, que pode levar, obviamente, que 
pode levar dilatação de prazo, etc., forma de remuneração, eu notei que parece que não 
consta, pelo menos especificamente, uma possibilidade de transferência da central de 
manobras de Rio Preto Paulista, lá em São José do Rio Preto. E essa central de manobras 
está sendo, inclusive, alvo de uma ação do Ministério Público por causa da poluição 
sonora, ambiental e, também, do transtorno que causa.  

Ela não... não é possível de já, quero deixar aqui a sugestão também de colocar a 
possibilidade do senhor levar isso, em forma de compromisso, de (Ininteligível.) a 
central, ela... central de manobras, em especial, se fazendo a variante, ela vai até perder a 
função, também. 

significa que você poderia estar transitando com o trem, ter um acionamento de 
emergência, esse acionamento não ser um fato real, por alguma descalibragem, e você 
parar o trem.  

Então, foi tomada uma decisão de retirar os dispositivos que estavam acionando 
de forma aleatória. E essa eu acho até que é uma pergunta importante, porque nós, e aí é 
concreto, nós fizemos, aqui, um contrato com a melhor empresa de válvulas de 
emergência do mundo, que se chama Knorr. Essa empresa vai fazer um investimento 
dentro das nossas instalações de laboratório pra que a gente coloque válvula em todos os 
vagões da nossa frota. E nós vamos começar isso pela operação, aqui do norte, na bitola 
larga. Esse contrato, eles já começam fazer a operação a partir de janeiro de 2016 e vão
colocar essas válvulas. E essas válvulas são reconhecidas como do que há de 
equipamento, em termo de sensores.  

O SR. – (Ininteligível.) 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Nós estamos falando aqui de uma empresa 

que dá a garantia pra essas válvulas, em torno de 15 anos.  
Então, a nossa intenção é prover da melhor válvula, com o melhor dispositivo de 

segurança, pra que a gente tenha condições de ter o melhor equipamento possível, nesse 
aspecto.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Então, você acha que é fundamental a 
válvula? Acabou de dizer isso, concorda?  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – É... A válvula é um... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pode salvar vida. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – ... é um componente importante.  
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pode salvar vidas, não é? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Essa válvula tem... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Você vai frenar com 100 metros, sem a 

válvula vai frenar com 400, 500 metros. Foi dito aqui pelos maquinistas.  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Isso. Aí é que está, acho... Primeiro, é um 

componente importante de segurança, vamos deixar claro. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Essa válvula tem uma característica muito 

mais voltada para um descarrilamento. Ela aciona mais rápido quando você tem um 
descarrilamento.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Mas se as condições... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Normalmente, normalmente, quando você 

tem um acidente de gravidade maior, ferroviária, com tombamento, esse dispositivo pode 
nem fazer nenhum tipo de diferença pra composição.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Mas desde que esteja em condições 
boas de trafegar, manutenção é fundamental, com certeza.  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – É um componente importante, mas, assim, o 
fundamental, uma composição e um sistema de freio de uma composição, ele também é 
um recurso mais fundamental, e não do que propriamente a válvula, né.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Isso foi comunicado à ANTT, que 
foram retiradas essas válvulas? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Eu não tenho o conhecimento se foi, mas 
não... a questão de ter essas válvulas não me parece ser uma obrigação junto aos 
equipamentos.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – E a população nossa? Não é junto à 
ANTT. E a nossa população, como o senhor vê? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Em que sentido? 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – É importante ou não ter a válvula? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Eu acho importante... tudo que for trazer 

melhores condições de segurança é importante. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Tá. Ah, tá. Com certeza.  
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Uma parte, Deputado Madalena. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pois não. 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Doutor Daniel, só pra Casa tomar 

conhecimento, a taquigrafia e as atas, qual a formação técnica de Vossa Excelência?  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Administração de empresas.  
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – E, se possível, qual a previsão de 

faturamento da Rumo ALL para 2015? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – A gente fechou... a ALL fechou um 

faturamento de 3,6 bi no ano de 2014. E esse ano o faturamento deve estar próximo da 
casa dos quatro bilhões ou quatro bilhões e alguma coisa.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Obrigado.  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Eu acho importante, também, né, é uma 

empresa de grande porte, mas pela característica do setor de investimento, capital 
intensivo, nós estamos falando, também, de uma empresa que tem que ter faturamento... 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Correto. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – ... e números expressivos pra poder suportar 

os investimentos necessários.  
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Doutor, no acervo que V. Exa. 

assumiu, já havia algum financiamento do BNDES? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Sim, boa parte do projeto da Rumo, e outras 

iniciativas que nós tivemos no passado, a gente fez com o financiamento... 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Não. A pergunta, assim: no 

pretérito, vocês vão receber aí em torno de três bilhões de financiamento dos 
trabalhadores que colaboram com o FAT no BNDES, mas quando vocês assumiram a 
ALL, vocês já tinham no conjunto, da massa que vocês assumiram do ativo, dívida com o 
BNDES? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Sim, já tinha um financiamento. 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Então, é o segundo aporte? No 

mínimo, o segundo aporte? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – É... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – O passivo e o ativo cabem a vocês 

adquirirem... a aquisição há oito meses da ALL? É isso? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Isso. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. Bom, último comentário, quero 

parabenizar pelo o que foi apresentado, se realmente isso vier a ocorrer, a vingar, 
sabemos que poderá, com certeza, salvar vidas, que está é a finalidade da nossa CPI. E 
espero que assim seja, que possa voltar, aqui, na Comissão de Transportes, daqui a um 
ano, dois anos, pra gente saber o que, realmente, foi investido em segurança pra nossa 
população do estado de São Paulo. Só isso.  
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Então, o projeto e, aí, muito dos senhores falaram que ele tem um aspecto mais 
empreendedor, olhando remuneração e aumento da capacidade, mas ele tem um aspecto 
social importante e tem um aspecto ambiental, também, muito importante, porque o 
consumo de combustível nessas composições é muito, é mais eficiente do que o trânsito 
de caminhões.  

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Só uma questão matemática, aqui, 
também que soa no meu ouvido. Consta-me que por Araraquara na direção de Santos 
passam 10 composições por dia... 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Exato. 
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... É isso. Mais ou menos, 10. Cada 

composição... 
O SR. – Acho que não... 
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – ... Não. Tira 300 caminhões. Então, 

três mil caminhões/dia que vão pra Santos, que não vão mais, mas não se esqueça... 
Além... Não são 1500, então. São três mil caminhões que não circulam com carga, na 
direção de Santos. Mas eles voltando, são mais três mil. Então, a circulação... são seis mil 
caminhões que deixam de circular. Então... 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Vazio.... 
O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – O seu número de cargas não é 

1500. O correto são 3000 caminhões. Tá correto? 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Como sempre, brilhante o Deputado 

Massafera, que me orienta nesses temas. Aí já pra finalizar, aproveitando as próprias 
informações, isso faz com que se dobre o cuidado ou se multiplique os cuidados com a 
segurança, que é a própria razão da CPI. Então, seria... isso é uma questão que eu acho 
que o senhor tem que ter sempre essa preocupação, esse... inclusive, até parte da 
estratégia da empresa a questão da segurança da operação.  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Perfeito. Eu só queria fazer uma 
reconsideração, se possível, todo o investimento, e aí no plano A são 3,8 bilhões em via 
permanente. Esse investimento está associado à segurança.  

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Correto. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Né. Você está colocando dormentação, 

pregação, trilhos de maior condição de suportar peso... Então... E se a gente levar isso, 
também, no aspecto do material rodante, que são quase quatro bilhões, também, né, 
equipamentos mais modernos, de maior capacidade, também, mas também com 
dispositivos e sensores de segurança diferenciados à frota atual.  

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Dar a informação, dar a informação de 
ontem. Na negociação, da possibilidade de antecipação da renovação da concessão, falou-
se em termos de investimentos, na via férrea, de cerca de 4, 2 bilhões, foi o número 
aproximado, número informado, aqui.  

A empresa, por exemplo, vocês estão discutindo, vão discutir um cronograma, um 
cronograma desses investimentos, correto?  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Correto. 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Correto. E nesse cronograma é possível 

priorizar a questão das variantes e contornos? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – A prioridade desses projetos sempre é 

segurança.  
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Correto. Segurança... Aí, segurança é... 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – A questão... não... Então... 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – ... a forma... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Primeiro, segurança. E depois, eliminação 

de gargalos.  
Se tivesse que simplificar uma tomada de decisão de investimento é, primeiro, 

segurança, e depois, eliminação de gargalos. 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Senhor presidente, questão de 

ordem.  
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Deputado Bolçone, 

encerrou? 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Não, não.  
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Ou concede um aparte? 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Tem mais duas. Concedo. 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Sim. 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Tem mais duas perguntas, só. 

Objetivas, senão... 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Não. Só me inscrever novamente e 

fazer duas perguntas.  
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Ok. Feito o registro.  
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Não, se já está (Ininteligível.) muito 

simples assim.  
Então, da sua pergunta, as variantes têm exatamente, em que me parece, é onde já 

ocorreu acidente. Então, é questão de segurança salta/evidencia nesses aspectos.  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Perfeito. E como o senhor abordou, eu 

acredito que na apresentação da ANTT, nessa nova discussão de um marco ou de 
obrigações em relação à renovação da concessão, vão ser previstas essas soluções em 
relação às variantes.  

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Correto. Inclusive, a apresentação é 
pública. Ela pode ser fornecida... 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Sim. Eu vou ser até um pouco mais 
operacional, quer dizer, obviamente, quando você está transitando dentro de um 
perímetro urbano é tudo uma questão de você ter uma linha adequada de segurança, mas 
também se você andar dentro de um perímetro urbano, com uma velocidade baixa e não 
expor, você anda com segurança também. 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Mas tem o impacto no trânsito, né.  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Você tem... 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Tem o impacto econômico, também, 

né.  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Aí você tem o impacto de mobilidade, mas 

aí a gente também volta naquela questão da concessão e do marco, que a partir do 
momento da expansão urbana aquilo que deve ser feito, em função de você estar 
chegando próximo da ferrovia, passa a ser também uma responsabilidade da 
municipalidade, né.  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Sim.  
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Pois não. Daí... Mas daí essa... Mas a 

municipalidade trabalha, por exemplo, com número, no caso aí... vamos supor, 10 
composições. Se dobra, quer dizer, é um fator (Ininteligível.) é um fator que não está 

Nessa, pelo o que relatou o doutor, senão me engano, o Doutor Porto, ontem, aqui, 
constam diversas variantes, dentre as quais já relatou o Deputado Sardelli, e a variante 
Mirassol, São José do Rio Preto e Cedral, consta da... 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Só... Desculpa a interrupção. 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Não, tá tudo bem. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – O senhor comentou isso com o próprio 

Alexandre, ontem? 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Comentamos.... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Porque... ok. 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Ele apresentou. Inclusive, nós temos 

aqui o material. Podemos até enviar para o senhor. Ele apresentou o projeto que está... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Perfeito. 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – ... as próprias intervenções. Também a 

região de Americana e outras... Correto. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Tá legal. 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – E outro aspecto nesse... Então, o senhor 

está, assim, levando o compromisso de investir, de também... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – É... Não... sempre vamos avaliar essa 

condições, mas é importante que a ANTT enderece isso, também, dentro dos seus ritos e 
dentro da negociação, e conste lá, porque sem isso, vindo também da agência, nós não 
temos como atender a esse tipo de iniciativa, da forma que isso vem pra nossa concessão. 
Eu não tenho poder de fazer isso sem... 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – É... Mas entrar no processo de 
negociação. 

O SR. DANIEL ROCKENBACH –  Perfeito.  
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Porque o processo de negociação vai 

implicar em prazo, vai implicar em formas de ressarcimento da... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Perfeito, tudo isso que entra no pacote, 

junto... 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Vocês... Como a empresa não recebe, 

ela não recebe pela... ela não tem controle sobre suas... sobre as tarifas que vocês cobram, 
não existe nenhum controle?  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Existe.  
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Existe. Então, ou concessão da 

mudança da questão de tarifa, ou questão do prazo, é natural.  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – É... Ele deve ter falado, ontem, o Alexandre, 

da questão do marco regulatório. Hoje, do jeito que está o marco regulatório, a 
responsabilidade disso não é da concessionária. E talvez para o próximo... 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Por isso... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – ... período que eles devem constar alguns 

desses projetos. 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Exato. E ainda já nesse caso... A outra 

pergunta. O senhor falou a respeito de Estrela D´Oeste e do terminal de Fernandópolis. A 
Estrela D´Oeste nos preocupa muito, porque ela implica, segundo as informações, 
praticamente, em dobrar o número de composições. Parece na realidade que a empresa 
vai fazer, que a Rumo ALL vai fazer é uma outra empresa, que vai utilizar a malha 

ferroviária da... O transporte que vem do oeste também pertence a vocês ou pertence a 
outra empresa? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Estrela D´Oeste será o entroncamento com a 
Ferrovia da Norte-Sul.  

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Sim. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Dentro desse desenho de integração, pode 

existir cargas que não serão cargas de originação, dentro da malha da ALL, que poderão 
transitar nesse trajeto, por exemplo, de Estrela D´Oeste até o Porto de Santos. Mas é um 
compromisso, também, nosso, como executivo da empresa, buscar volume dentro da 
nossa concessão, pra que a gente utilize. E se dobrarmos de volume, dobrarmos dentro 
dos nossos volumes, dentro da nossa concessão, né. 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Correto. A questão econômico-
financeira o senhor seria, inclusive, parabéns, uma apresentação excelente pra acionista 
ou também pra atrair investidores. Então, parabéns. (Risos.) Vamos ficar no nosso tema, 
aqui.  

Pode ser que até, oportunamente, na Comissão de Assuntos Econômicos, seja 
oportuno, porque vai ter o impacto, bem lembrou o Deputado Massafera e Deputado 
Barros Munhoz, pode ter impacto na economia do estado.  

E por falar em impacto, no caso, por exemplo, de Fernandópolis e de Estrela 
D´Oeste, vocês fazem um estudo do impacto sob toda a linha férrea que vai ocorrer em 
todas as cidades, após, Estrela D´Oeste e Fernandópolis, dessa... do aumento da 
utilização?  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Da malha atual, já foi feito. 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Sim. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – O percurso de Estrela D´Oeste, dentro da 

Ferronorte, é uma atribuição de uma outra empresa. 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Sim. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Os estudos que nós estamos fazendo de 

ampliação, que são a construção daqueles desvios ou a ampliação dos desvios, pra cada 
desses projetos é mandatório e obrigatório fazer os estudos de impacto ambiental. 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Não, preocupa mais a questão depois ao 
longo... A partir do momento que se dobra, por exemplo, ou que se aumenta o número de 
composições, vai impactar Fernandópolis, Santa... toda... passa Limeira, Americana, São 
José do Rio Preto, São Carlos, Araraquara... Então, esse impacto vocês fazem, também,
tudo do impacto, não só econômico, mas o impacto ambiental? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Sim, sim. É... Faz parte de todos os estudos 
pra obtenção das licenças. Acho que... o senhor comentou um ponto importante, hoje. A 
gente, pelo volume atual que nós operamos, nós retiramos das rodovias de São Paulo... 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Exato. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – .... praticamente, 1500 caminhões por dia. 

Então, quando a gente... e aqui o objeto da CPI em relação a acidentes, o fato da gente ter 
aumentado a capacidade, e ter também reduzido, conforme o histórico, o número de 
acidentes que tem na ferrovia, com certeza, está trazendo benefício social, em termos de 
segurança e, também, de mobilidade.  

Hoje, 1500 caminhões a menos no Porto de Santos, em função de todo o 
deslocamento e de mobilidade urbana que existe, é algo muito relevante.  
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O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Para os empresários, né. Pra nós 
aqui é vinagre.  

O SR. EMANUEL TAVARES – Não, pelo contrário, eles são... aqueles que eu 
conheço, muito responsáveis e diligentes nas obrigações deles.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Eu tenho visto. Eles não 
promoveram nenhuma ação contra a ALL antiga, né. A Rumo ainda não deu tempo. Mas 
uma malha viária dessa, com dano ao meio ambiente, com mais de quase mil acidentes e 
não ter uma ação. Eles estão de parabéns. Obrigado, Excelência. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pela ordem, senhor presidente.  
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Feita as considerações do 

nobre parlamentar Abelardo Camarinha, passo a palavra para as suas considerações finais 
ao nobre relator Ricardo Madalena.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Rapidinho, senhor presidente. Senhor 
Daniel, o senhor poderia se comprometer daqui dois anos estar aqui, conosco, novamente, 
ou na Comissão de Transportes ou, se tiver uma futura CPI, pra nos passar o que foi 
investido em segurança pra nossa população? E comentar conosco, aqui, nessa Casa? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Sim, se for da iniciativa e vocês me 
convidarem, eu fico à disposição. Espero, também, que os meus chefes queiram me 
manter na minha posição e, pra isso, eu tenho total consciência de que nós temos um 
trabalho bastante duro, pela frente, e um projeto bastante desafiador.  

E honestamente e pessoalmente, seria um prazer voltar daqui a dois anos, com 
resultados muito diferentes e já tendo, pelo menos, uma visão muito mais positiva do que 
a gente espera construir para o estado de São Paulo, em termos de empresa e atendimento 
ferroviário. Ficamos à disposição. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Assim, esperamos, assim, esperamos. 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Senhor Daniel... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Só um minutinho, Deputado 

Camarinha.  
Assim, esperamos da sua pessoa, porque sabemos da sua competência, do seu 

trabalho em outras empresas. Eu sei disso. Gostaria de parabenizar o Emanuel, que tem 
atendido muito. Seria uma injustiça não comentar o que ele tem feito aí pelo interior de 
São Paulo, junto aos prefeitos, a atenção que ele tem dado. Pois não, Deputado 
Camarinha. Eu encerrei, presidente.  

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Agradeço as palavras do 
nobre relator. Passo para as considerações finais, novamente, ao Deputado Abelardo 
Camarinho. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Não, senhor presidente, eu acho 
que o Doutor Daniel pode ficar tranquilo, com referência à manutenção dele nos quadros 
da Rumo ALL, pela maneira com que ele responde, né. Ele deu o modal, aqui, deu uma 
apresentação, aqui, que é digna de a gente ser representado no exterior com essa... o que 
foi mostrado aqui, mas a pergunta não é essa. A pergunta é: quantos vagões chegam por 
dia no Porto de Santos, pela Rumo ALL? Isso para conhecimento, pra futuros debates, 
pra informação da Casa e do estado.  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – No Porto de Santos, você tem aí uma 
oscilação... 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Uma média, uma média... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – .... entre 800 a mil vagões, por dia.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Por dia. Então, vocês tiram aí mais 
de 1500 caminhões daquele trecho, lá?  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Isso. 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – E vocês fazem a Santos-Jundiaí?

Como é que vocês disputam aquela malha ferroviária, de lá, com os concorrentes?  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Não, existe, hoje... 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Não tem a bitola própria de vocês? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Não, hoje, existem dois sistemas de bitolas. 

O sistema de bitola métrica, tradicionalmente, está mais nas concessões do sul, do Paraná 
para o Rio Grande do Sul... 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Não, não. Eu estou falando de 
Santos. 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Aqui, você tem a bitola larga e você, 
também, tem a bitola métrica, que no estado de São Paulo. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Vocês mandam quantos vagões? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Mas não existe concorrência. Existe o 

direito de passagem, previsto no marco regulatório.  
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Quantos vagões por dia? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Desculpa. Quantos vagões por dia no quê? 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Vocês carregam no Porto de 

Santos? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Mais ou menos, entre 800 e 1000 vagões 

por dia.  
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – De 800 a mil. Cerca de cinco a 

seis trens? Não, dá mais. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Dá mas, dá mais, dá um pouquinho mais. 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Dá mais. São 80... Parabéns, aí.

Oxalá, nós tivéssemos, enfim... E Paranaguá vocês também atuam? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Atuamos em Paranaguá. Lá a descarga é em 

torno de 500 vagões por dia.  
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Os seus concorrentes, também, 

pela metade, pelo tamanho, né? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Meus concorrentes são, não só as ferrovias, 

como o modal rodoviário, né. 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Não, o modal ferroviário. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – O modal ferroviário, em Paranaguá, não 

operam outras ferrovias... 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Só vocês? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – É, porque a gente tem a concessão da Sul 

Atlântico. Então, ali é um porto, onde a gente, como ferrovia, trabalha praticamente só 
pra nossas composições. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Vocês, no norte, não usam  aquele 
200 vagões, não, né? Que a Vale usa? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Desculpa, deputado, no norte, onde? Em 
qual vagão da Vale, porque a Vale tem vagões parecidos... 

diretamente ligado. Eu sei que há a necessidade de uma integração, mas eu acho que tem
que ser considerado... E esses lucros maiores, eu falo e vou insistir nas variantes, porque 
onde o número... a população, por serem regiões conurbadas, é onde mais, efetivamente, 
onde mais tem necessidade.  

E fechando de forma bem objetiva, clareza, então, há uma sede aqui em São 
Paulo? Por exemplo, se alguém quiser marcar uma audiência com o senhor, tem que... 
aqui em São Paulo ou tem que se deslocar para Curitiba?  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Pode ser marcado em São Paulo.  
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Pode ser marcado em São Paulo. E 

finalmente, uma preocupação que é de todos, aqui, fica difícil ir pra lá... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Mas já que o senhor está em São José do 

Rio Preto, pode ser também em São José do Rio Preto, porque eu tenho que andar na 
malha, tenho que andar por Araraquara, tenho que andar em Santos, tenho rodado 
bastante no... 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – É muito bem-vindo lá. Eu sou... eu fui 
superintendente do departamento aeroviário, por dois anos. E a questão, lá, se faz o 
trabalho. Quando há um acidente, o Ministério da Aeronáutica apura e transforma 
aquele... transforma numa norma, numa norma, pra, como sugestão pra que não volte a 
ocorrer. Então, é conceito de, o senhor que é da área de administração conhece bem, 
conceito do Brian Carroll, conceito da organização que aprende, ou seja, então, o 
objetivo, paralelamente à Polícia Civil, faz-se um estudo pra transformar numa norma, 
pra evitar de ocorrer. Então, deixar essa sugestão.  

E finalmente, fica difícil, assim, o custo operacional (Ininteligível.) de um 
motorista imaginar, desculpa, de um maquinista, dois... imaginar cinco mil, com todos os 
encargos, etc. etc. 

O SR. ROBERTO MASSAFERA – PSDB – Não tem isso, não.  
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Não. Vamos, pra ficar bem, assim, tem 

o impacto... que sejam dois... Não. Dois, o número. Se dobra esse número, eu estou 
colocando encargos, estou colocando... ainda pesa tanto na composição do custo pra ter 
um segundo maquinista? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Pesa, mas a decisão principal não é no 
custo, é porque está comprovado que um segundo condutor não melhora a questão de 
segurança. Não é uma definição da... 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pela ordem, senhor presidente. Você 
poderia me enviar “o segundo condutor não melhora”, que está provado? Você disse que 
está provado. Você envia pra mim? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – É... A gente envia isso pra vocês. 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. Obrigado. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Visto que a gente vem aí numa prática 

mundial... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Vou questionar a ANTT, nesse sentido. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Tá ok.  
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Terminou, Deputado 

Bolçone? 
O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – (Inaudível.) 

O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Agradeço a sua 
participação. Eu passo a palavra, agora, ao Deputado Abelardo Camarinha para as suas 
considerações.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Presidente, eu tenho duas 
perguntas, aqui, que os companheiros que, talvez, os companheiros não fizeram, 
oportunamente. Eu gostaria de saber, eu vi no “slide” aí, mas não me recordo, quantos 
funcionários a Rumo tem hoje na ALL, em São Paulo? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Três mil e mais 1500 indiretos.  
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Mil e quinhentos indiretos. 

Segunda pergunta, ontem foi dito, aqui, pelo representante da ANTT, que a Rumo ALL 
ou sua sucessora ou ela, receberam uma multa de 165 milhões de reais. Procede isso? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Não tenho conhecimento da resposta para o 
senhor.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – É... Nós também achamos 
estranho ele ter dito isso, que disse que a ANTT não é muito de multar as 
concessionárias, mas ele disse aqui tem uma multa de 165 milhões. Então, vocês 
desconhecem? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Não, não, é assim... 
O SR. RICARDO MADALENA – PR – Recolhidos cinco milhões aos cofres... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Como... Mesmo tendo uma multa, por parte 

da ANTT, é reservado o direito a adicional contra o Judiciário e provar, enfim... Então... 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Encerrando, aqui, Daniel, do 

período que a Rumo assumiu os ativos e a operação da ALL, vocês tiveram já alguma 
ação trabalhista, ou cível ou criminal?  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Provavelmente, sim, em função do tamanho 
do contingente... 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Do batalhão de advogados, aqui, 
pode consultar. 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Não.  
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Não, por que você está... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Eu digo pelo tamanho do contingente e o

tamanho da empresa... 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Só pra saber... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Sim. 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – É normal. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Provavelmente, sim. É. A empresa é muito 

grande e isso acontece com alguma frequência. Então... 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Ação criminal, aí, pode consultar.  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Entendi trabalhista. 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Não, trabalhista, cível e criminal. 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Ok.  
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Doutor Emanuel, ação criminal... 
O SR. EMANUEL TAVARES – ... contra a companhia, não.  
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Não. Os promotores são 

bonzinhos, hein. A gente sofre na mão de promotor, que não é mole.  
O SR. EMANUEL TAVARES – Tem muitos bons promotores, muito bons

procuradores, deputado.  
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O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - Declaro aberta a reunião da 
Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de investigar os 
acidentes ocorridos no transporte ferroviário de cargas. 

Quero citar a presença do vice-presidente deputado Davi Zaia, do sempre 
presidente desta Casa deputado Barros Munhoz, do relator desta comissão deputado
Ricardo Madalena, já abrindo a palavra para as considerações de cada parlamentar, ao 
tempo em que comunico que temos uma semana ainda de trabalho.  

 Antes de fazer os meus agradecimentos, quero dizer aos nobres parlamentares e 
àqueles que tiveram oportunidade de nos acompanhar que o trabalho desta CPI não 
termina no relatório, aliás, ele começa no relatório apresentado à Comissão de 
Transportes, onde membros desta CPI fazem parte. 

Inicialmente teremos uma semana para ler o relatório do deputado Ricardo 
Madalena, para que possamos fazer as nossas considerações, e aí, na quarta-feira 
próxima, faríamos uma sessão final com a aprovação desse relatório, já com todos os 
encaminhamentos pertinentes desses seis meses de trabalho desta comissão. A palavra 
está aberta para quem dela quiser fazer uso e volto na sequência.  
 Com a palavra o nobre deputado Ricardo Madalena. 
 O SR. RICARDO MADALENA - PR - Quero fazer um agradecimento à equipe 
da Alesp, que colaborou muito para que findássemos esse relatório que elaboramos 
arduamente desde abril. Estivemos, inclusive, em Americana e São José do Rio Preto. 
Agradeço também ao sindicato que colaborou muito conosco. Temos a esperança de que, 
daqui para frente, as coisas mudem, por intermédio até da nossa colaboração com esse 
relatório. Sabemos que só se houver cobrança, mobilização, como estamos fazendo, 
identificando os erros junto com essa CPI, vamos chegar a algum objetivo que, sem 
dúvida, vai beneficiar a população do nosso Estado. 

O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - Feitas as considerações do 
relator, a palavra continua aberta. 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Presidente, queria parabenizar V. Exa., 
também nosso querido companheiro Ricardo Madalena; saudar nosso querido 
companheiro, presidente do partido, deputado Davi Zaia; e dizer que lamentavelmente 
não pude comparecer como deveria, e como gostaria, mas acompanhei os trabalhos da 
Comissão. Realmente, deputado Ricardo, especialmente V. Exa. fez um trabalho sério, 
efetivo e sem dúvida alguma vai deixar um saldo positivo. Não tenho a menor dúvida 
disso. Então parabéns a V. Exas.; contem sempre com a nossa modesta colaboração. 

O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - Feitas as considerações, 
passo a palavra ao deputado Davi Zaia, presidente estadual do PPS. 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Sr. Presidente, cumprimento V. Exa.; cumprimento o 
relator, deputado Ricardo Madalena; cumprimento o deputado Barros Munhoz. Registro a 
importância da realização desta CPI proposta por V. Exa., os debates realizados, as 
autoridades que nós pudemos ouvir dos diversos órgãos, que têm responsabilidade de
fazer e acompanhar o processo de andamento da concessão, as empresas, os sindicatos, os 
trabalhadores. 

Então, de um lado acho a importância de verificar e levantar aquilo que era o objeto 
principal da CPI, que é buscar mais segurança para as pessoas que vivem nas cidades e 
que têm que conviver com um trem cortando suas cidades, que muitas vezes provoca os 
acidentes e tudo o que pudemos relatar aqui. 

Registro também que tivermos oportunidade de discutir a importância do processo 
da concessão e o que também pode ser feito daqui para frente. Porque o transporte 
ferroviário de cargas - e eu acrescentaria, embora não tenha sido objeto aqui, o transporte 
também de passageiros - tem uma função fundamental no desenvolvimento do estado de 
São Paulo. O Estado tem as melhores rodovias, mas hoje já estão esgotadas na sua 
capacidade de fazer e garantir a mobilidade de pessoas e também o transporte de cargas 
no estado de São Paulo. 
 O modal ferroviário se impõe com uma importância vital para a continuidade do 
desenvolvimento do nosso Estado. Tivemos oportunidade aqui de chamar a atenção 
também para essa questão. Que os próximos passos que, com certeza, deverão ser dados 
na ampliação do transporte ferroviário no estado de São Paulo, se façam com a atenção e 
com a preocupação da garantia da segurança das pessoas. 
 Então, quero parabenizar e dizer da importância desta CPI. E o relatório que já 
está sendo produzido pelo relator Ricardo Madalena com certeza espelhará o rico debate 
que foi produzido nesses seis meses de trabalho, e vai engrandecer a Assembleia de São 
Paulo. Parabéns a todos. Obrigado. 
  
 O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - Feitas as considerações do 
deputado Davi Zaia, tenho só a agradecer, embora ainda tenhamos a última sessão na 
semana que vem. Na prática, não tenho nenhuma dúvida de que esta CPI irá contribuir 
efetivamente para o desenvolvimento do modal de carga no estado de São Paulo através 
de todos os trabalhos que tivemos a oportunidade de ver, das cidades onde houve 
acidentes e das famílias que perderam as suas vidas. 

Esta CPI irá colaborar para um alerta geral a todas as autoridades do estado de São
Paulo. Muito nos chateou e aborreceu, no período de trabalho desta CPI, quando da 
presença dos funcionários das empresas que detêm a concessão, as condições de trabalho 
que eles tinham. Com certeza, o relator está colocando isso em seu relatório final. 

Deputados Barros Munhoz, Davi Zaia e Ricardo Madalena, nós teremos suplentes 
lá. Teremos a possibilidade de acompanhar, diuturnamente, seja através de diligências... 
Aquela viagem que eu pedi para fazer... O deputado Massafera; o deputado Bolçone, que 
contribuiu muito com os nossos trabalhos; o deputado Delegado Olim, que muito tem nos 
ajudado, sempre presente em todas as nossas audiências, hoje justificou; o deputado 
Abelardo Camarinha, que também trabalhou junto a esta CPI.  

Nós poderemos dar continuidade a tudo isso, e com os poderes que a Assembleia 
Legislativa tem, pois os funcionários fizeram denúncias que a empresa, em alguns 
momentos, negou que não existissem, e isso nós temos que checar in loco, pois é uma 
coisa que ainda não foi digerida. De qualquer forma, elas vão constar do relatório e nós 
teremos a oportunidade de fazer essa averiguação; se não der tempo esta semana, que seja 
como membros da Comissão de Transportes, pedindo autorização ao presidente para 
fazermos essa averiguação, para que possamos contribuir ainda mais com o andamento 
dos trabalhos, principalmente desta CPI.  

 Eu pediria ao nobre relator que produzisse uma cópia final para podermos 
encaminhar aos nobres deputados, para que eles possam, previamente, ver o teor. Então 
produziríamos as discussões finais na semana que vem, em uma nova reunião, que seria a 
última, quando faríamos as considerações finais. 

Se tivermos que mudar ou acrescentar alguma coisa ou alguma discussão que, 
porventura, tenha passado em branco, podemos retomar, ainda temos tempo para que isso 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Não, só pra gente aprender, porque 
V. Exa. é do ramo, e eu sou um eterno aprendiz. A Vale tem composição de 200/300 
vagões? Ou confirma.  

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Sim, em Carajás, tem composições e a 
própria MRS tem composições, também... 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Vocês têm esse tipo de transporte? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Hoje, o nosso é de 80 e a gente quer passar 

pra 120, que boa parte disso está previsto nessas ampliações dos pátios e do tamanho dos 
nossos desvios. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Tá. 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Eu gostaria de agradecer 

novamente a participação de todos os deputados, aqui, Bolçone, Madalena, Deputado 
Camarinha, Deputado Massafera, Deputado Barros Munhoz, Deputado Olim, Deputado 
Itamar Borges, que aqui... Pedro Tobias, também, que nos auxiliou.  

Eu entendo que foi muito proveitosa a reunião de hoje. Eu quero parafrasear, aqui, 
o relator dessa CPI, Deputado Ricardo Madalena, que efetivamente tudo aquilo que nós 
vimos, aqui, acontecer, com certeza, nós estaremos vivendo uma outra realidade. Aqui,
também, aqui, solidarizar-me com o Deputado Madalena, no que tange a questão de vidas 
perdidas, aí.  

Nós que tivemos, Daniel, a oportunidade de visitar e vimos aí famílias, 
efetivamente, devastadas com tudo isso que aconteceu. Uma situação muito, muito difícil, 
tocante, emocionante. Até diria, embora vivamos num regime capitalista, mas somos 
contra o capitalismo selvagem, o capitalismo pelo capitalismo. E tivemos a oportunidade 
de ver algumas coisas, hoje, contraditórias àquilo que nós ouvimos ao longo do tempo 
dessa... do encaminhamento dessa CPI, principalmente no que tange a questão do 
sindicato e dos funcionários da malha ferroviária.  

Então, eu estou de posse de todos esses documentos do relatório final, nós teremos 
a oportunidade de poder acompanhar.  

Dizer, também, sobre os documentos que foram, aqui, solicitados, e os 
documentos que foram comprometidos a sua entrega, eu gostaria que isso pudesse 
acontecer até o dia 18 deste mês, para que o deputado relator possa ter a oportunidade, se 
necessário for, fazer alguns relatos.  

Eu, mais uma vez, parabenizo, agradeço e espero que hoje possa ter sido um novo 
dia pra esse parlamento paulista, no que tange o futuro da ferrovia paulista. 

Passo as palavras, agora, ao senhor, pra que o senhor possa fazer as suas 
considerações finais. 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – Bom, é... Obrigado pela oportunidade.  
Dentro do meu objetivo, aqui, que era prestar o depoimento e, também dizer 

muito das nossas intenções em relação ao que que a gente tem de expectativa na entrada 
desse negócio ferroviário.  

Nós temos um conceito dentro da nossa empresa, que é um conceito que nós 
chamamos de “empresa válida”. Esse é um conceito que é disseminado pela Escola de 
Marketing Industrial, em que nós acreditamos que o lucro tem que ser o resultado de uma 
questão positiva. E quando a gente fala em lucro,  a gente tem que atender, não somente a 
expectativa do nosso acionista, como temos que atender a expectativa da sociedade, dos 
nossos clientes, dos nossos fornecedores e dos nossos colaboradores.  

Nós trabalhamos arduamente, muito mais do que seria normal, pra que a gente 
construa uma empresa sustentável no longo prazo e com esse critério de sustentabilidade, 
atendendo todos os públicos, e não somente o público dos nossos investidores e 
acionistas. E eu espero e tenho muita confiança de que com o trabalho que a gente vai 
desenvolver e, também, com a sociedade dos parceiros e dos investidores, que a gente 
tenha condição de colocar esse plano de pé. A gente não se sentiria confortável de vir pra 
cá e ficar justificando o que não foi feito no passado.  

Nós temos um grande compromisso da redenção e ressurreição dessa ferrovia e de 
olhar para o futuro, de uma maneira muito mais positiva e muito mais segura do que a 
gente viu, hoje, aqui, mesmo entendendo que foi feita uma evolução, em relação ao 
passado. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Só pra gente aprender um pouco, 
na  “holding” que você trabalha, a ALL passou a ser o carro-chefe da “holding” ou não? 

O SR. DANIEL ROCKENBACH – É... Eu só vou fazer uma correção. Eu não 
trabalho na “holding”, eu sou executivo da Rumo ALL.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Mas dentro do grupo? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – E dentro de um grupo de... 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Empresas... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – No caso, a “holding” ou o portfólio que há 

dentro da Cosan, não há distinção entre carro-chefe ou não carro-chefe. Todos... 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Faturamento, e faturamento... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Vou só... Não. E faturamento, tem empresa 

maior do que essa, mas é a segunda empresa, terceira empresa em termos de faturamento. 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB –  Então, tem duas... 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Agora, desculpa, só dizer... É como se 

tivesse que escolher um filho, qual que é o melhor filho. 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Não. Não é melhor, só a que fatura 

mais. Então, a Rumo ALL é a terceira dentro do grupo, em faturamento?  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Dentro... aí... classificação de grupo é que 

eu não consigo qualificar para o senhor, porque dentro da Rumo ALL nós temos um 
portfólio de investidores que são diferentes em... 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Não, não, não.  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – ...outras empresas também... 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Dentro do grupo da Ometto, o 

faturamento dela é quatro bilhões. Tem empresas do grupo que faturam mais? 
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Sim, mais do que isso. Sim. 
O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Parabéns.  
O SR. DANIEL ROCKENBACH – Sim. 
O SR. PRESIDENTE CHICO SARDELLI – PV – Declaro encerrados os 

trabalhos do dia de hoje, dessa CPI. 
 

*      *      * 
 
 
Reunião – 18.11.2015 – Conclusão dos trabalhos 
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Antes disso, gostaria que o nobre relator tomasse assento ao meu lado nesta tribuna. 
Gostaria de fazer minhas falas iniciais. Onde está o relatório de todos os que nos 
acompanharam? 

Eu, inicialmente, antes de o nobre relator fazer a leitura de todo o nosso trabalho, 
resumo final, gostaria de fazer alguns agradecimentos, mas acho que no transcorrer do 
nosso trabalho nós teremos a oportunidade de falar a respeito. 

Parece que o clima está tranquilo, sem problema nenhum... 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Por ora, não é, Sr. Presidente? 
 
O SR. CHICO SARDELLI - PV - Por ora, mas nós conduzimos muito bem, não 

apenas essa presidência, mas todos os deputados que dela fizeram parte, nos auxiliando 
nos momentos mais difíceis e cruciais. Toda a nossa equipe que nos acompanhou, os 
nossos procuradores, o Dr. Benetton, que foi sempre um parceiro de primeira hora dessa 
CPI, depois vou fazer a leitura de todas as pessoas, os agradecimentos especiais. 

Passo, então, se nenhum deputado fizer objeção, a palavra ao deputado, relator 
desta CPI, Ricardo Madalena, para que ele possa fazer a leitura do seu relatório. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Bom dia a todos os nossos pares. Sr. 

Presidente, senhoras e senhores, vou fazer a leitura do resumo do nosso relatório, de, 
aproximadamente, 10 a 15 minutos. 

Na presente data apresento-lhes meu trabalho como relator desta CPI na forma do 
relatório final. Os resultados, Sr. Presidente, demonstram que a CPI atingiu plenamente a 
finalidade para a qual foi constituída, qual seja, a de colher o maior número de indícios e 
provas sobre acidentes no transporte ferroviário de carga no estado de São Paulo. 

Portanto, considero que temos material suficiente para ser encaminhado ao 
Ministério Público e demais autoridades para dar sequência às investigações e adotar as 
medidas judiciais e administrativas punitivas cabíveis. 

Também, ao final, proponho a protocolização de um Projeto de lei por esta CPI, 
com o intuito de o estado de São Paulo encaminhar relatórios mensais de acidentes 
ferroviários com cargas para melhor munir o Ministério dos Transportes e a ANTT em 
sua tarefa de fiscalização e aprimoramento do sistema ferroviário brasileiro. 

Apresento, em síntese, nossas recomendações de providências a serem adotadas - 
penso eu - da forma mais urgente possível. São elas:  

Item 1 - encaminhar cópia deste relatório final ao Ministério Público Federal e 
Estadual, para promover a apuração de responsabilidades pela eventual omissão ou 
inação quanto à implantação de medidas de segurança na malha ferroviária existente no 
estado de São Paulo, pela qual são transportadas cargas, omissão ou inação essas que 
viabilizam a ocorrência de acidentes gravíssimos, vulnerando as pessoas que ou habitam
ao lado das ferrovias ou que de qualquer forma são pela presença delas afetadas;  

Item 2 - recomendar a formação de um grupo de trabalho pelo Ministério Público 
Federal e Estadual para definirem as competências para apurar os responsáveis citados no 
item 1, ou seja: se, pela Justiça Federal ou Estadual;  

Item 3 - solicitar ao ministro dos Transportes que apure possíveis falhas ou omissão
na fiscalização da ANTT;  

Item 4 - clamar à presidente da República pela aceleração dos estudos para imediata 
revisão do Decreto no 1.832, do ano de 1996, que regulamenta o sistema ferroviário, bem 

como promover a necessidade de revisão dos contratos de concessão feitos há 
aproximadamente 20 anos.  

Em continuidade ao item 4, solicitar ao ministro dos Transportes para que a União 
assuma a responsabilidade por obras e equipamentos em que os municípios não tenham 
condições de assumir encargos de manutenção da segurança na via férrea que corta o seu 
território. Que se revise o aspecto das punições das empresas, aumentando o valor e 
criando um juízo de recorribilidade mediante garantia com o depósito do valor da multa, 
ou seja, o depósito integral. Impor maior rigor na fiscalização e ampliar o quadro de 
fiscais da ANTT, seja contratando quadro próprio por concurso público, seja delegando 
essa competência fiscalizatória ao estado de São Paulo e aos municípios paulistas, através 
de convênios. Isso é possível, e o Direito Administrativo tem os instrumentos jurídicos 
apropriados para a formação desses atos de cooperação administrativa, mantendo a 
ANTT como órgão de segunda instância para a apreciação de recursos administrativos 
em face das multas. Dentre outros itens a serem alterados.  

Item 5 - Acelerar os estudos, pesquisas, cálculos e consultas públicas para 
renovação dos contratos de concessão, seja inovando-os através de nova licitação, se 
possível for, ou, tendo em vista a longa duração do contrato em vigência, acrescentando 
aditivos contratuais e cláusulas aditivas que permitam desde já imputar às empresas 
concessionárias maior comprometimento e vínculo jurídico com o quesito segurança ao 
longo das vias férreas. Como adiantou o Dr. Alexandre Porto, da ANTT, já existem 
estudos de renovação dos contratos de concessão, que seriam a oportunidade de se refazer 
pontos do contrato e imputar mais responsabilidade  às empresas concessionárias no 
quesito segurança. É o que se roga ao ministro dos Transportes para que atenda essa 
nossa reivindicação. 

Item 6 - Enviar cópia do contrato entre a União e as empresas às prefeituras dos 
municípios onde passam as linhas férreas para que deem sugestões de alteração do 
decreto 1832, do ano de 96, e avaliem as possibilidades de cobrança de imposto sobre 
serviços nos municípios onde ocorra algum tipo de serviço prestado ou realizado pelas 
empresas concessionárias. 

Item 7 - Enviar cópia do relatório final ao Ministério do Trabalho para que apure as 
denúncias feitas pelos empregados das empresas concessionárias.  

Item 8 - Enviar cópia do relatório final ao Ministério Público do Trabalho para que 
apure as denúncias feitas pelos empregados das empresas concessionárias.  

Item 9 - Criação de uma comissão de representação ou subcomissão junto à 
Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa para acompanhar a efetivação desse 
relatório final.  

Item 10 - Criação de uma ouvidoria junto à Secretaria de Estado da Justiça e da 
Defesa da Cidadania ou à Secretaria de Estado mais condizente para atender todos os 
casos de acidentes ou falhas nos transportes ferroviários de cargas que afetem os cidadãos 
paulistas. Ainda nessa parte, que essa ouvidoria seja dotada de mecanismos de acesso 
facilitado a todas as Câmaras da população, de recursos orçamentários para seu 
funcionamento e a disponibilização na imprensa ou em site eletrônico da Secretaria 
Estadual da Justiça e da Defesa da Cidadania ou da Secretaria de Estado condizente e de 
um canal de atendimento online onde seja garantido o sigilo das informações. 

Item 11 - Encaminhamento do relatório final ao Tribunal de Justiça do estado de 
São Paulo, no sentido de que este documento auxilie e acompanhe as respectivas 

aconteça. Então, se o relator concordar com isso, ficaria essa determinação, de nos passar 
uma cópia que encaminharíamos aos deputados. 

Com a palavra o deputado Ricardo Madalena. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sem problema, Sr. Presidente. Acho que 

isso é válido, porque todos participaram e colaboraram muito: os presentes aqui hoje, 
deputados Barros Munhoz, Davi Zaia, o próprio presidente, Chico Sardelli, enfim, todos.  

Aproveitando o seu gancho, presidente, vamos continuar investigando - isso eu 
menciono no final do relatório - através da comissão ou por uma nova CPI. Aquilo que 
foi prometido aqui deverá ser cumprido para o bem da nossa população. Vamos estar 
atentos e cobrando, pode ter certeza disso. 

O relatório está praticamente pronto, vou contatar o Dr. Benetton para produzir, 
ainda hoje, uma cópia para cada membro desta CPI, para que haja tempo hábil, esta 
semana, de eles lerem, para que, semana que vem, possamos acrescer alguma possível 
observação de algum membro, para podermos entregar este relatório no prazo estipulado 
por essa CPI. 
 

O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - Feito o registro. Vossa 
Excelência trabalhou de forma efetiva e com muito carinho, amor e profissionalismo 
como relator desta CPI, comparecendo em todas as sessões. Não tenho dúvida nenhuma 
de que sua experiência como diretor do DNIT e membro da Comissão de Transportes e 
Comunicações fará com que, juntos, continuemos investigando e avaliando 
eventualmente arbitrariedades ou a questão do sindicato, que nos chamou mais a atenção. 
A questão das condições de trabalho que eles teriam.  

Eu queria só fazer uma pergunta de ordem técnica ao Dr. Benetton, que está aqui 
entre nós: quando apresentado o relatório, nós temos que votá-lo? E, se na hora surgir 
alguma dúvida, ou se tivermos que retirar ou acrescentar alguma coisa, isso é possível? 

 
O SR. BENETTON - Na hora da deliberação, os deputados podem ofertar 

sugestões e acrescentar ou retirar. 
 
O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - Vou fazer os agradecimentos 

finais semana que vem, mas agradeço a cada um de vocês. 
 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Nós estamos sempre mantendo às dez da 

manhã, mas poderia ser um pouco antes, nove ou nove e meia, porque pode se estender 
bem mais e devido aos compromissos que os demais deputados têm na hora do almoço. 
Gostaria de saber se há essa possibilidade de antecipar, em meia hora, a nossa audiência 
semana que vem. 

 
O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - Eu não vejo problema. O 

único problema é que às dez, às dez e quinze nós temos dificuldades para manter o 
quórum. Se V. Exas. garantirem que às nove e meia estarão aqui, teremos que trabalhar 
para tirar só um ou dois do leito. 

 
O SR. RICARDO MADALENA - PR - Vamos fazer esse trabalho com os 

demais, se os demais já confirmarem. Nove e meia, então, nós quatro aqui já assumimos e 
iremos contatar os demais membros. 

 
* * * 

 
- Vozes fora do microfone. 
 

* * * 
 
O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - A primeira chamada dar-se-á, 

para o azar da equipe de Americana, que vai ter que sair às seis horas de lá, às nove e 
meia. Então será feita a convocação para nove e meia.  

Não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrados os trabalhos. 
 
Décima Primeira Reunião – 25.11.2015 – votação do Relatório 
Final 

CPI DOS ACIDENTES NO TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA 
 

25.11.2105 
 
 
 
O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - Bom dia. Havendo número

regimental, declaro aberta a 11ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 
constituída com a finalidade de investigar os acidentes ocorridos no transporte ferroviário 
de carga no estado de São Paulo.  

Gostaria de citar, primeiramente, a presença de todos os nossos queridos deputados 
que acompanharam os nossos trabalhos: deputado Barros Munhoz, sempre presidente 
desta Casa; deputado Ricardo Madalena, que é o nosso grande relator; deputado Davi 
Zaia, primeiro vice-presidente desta comissão; deputado Delegado Olim, sempre presente 
e sempre atuante, nos orientando; deputado Campos Machado, que acabou de deixar a 
sessão; deputado Orlando Bolçone, da nossa longínqua São José do Rio Preto. Delegado 
Aguiar, já é delegado ou não? Ainda não? O Olim não te promoveu ainda? Mas vai 
chegar lá. 

Solicito ao secretário a leitura da ata da reunião passada. 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Sr. Presidente, nos termos regimentais, 

solicito a dispensa da leitura da ata. 
 
O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - É regimental o pedido de 

Vossa Excelência. Está dispensada a leitura da ata da reunião passada. 
Objetivo da reunião: esta reunião foi convocada com a finalidade de discutir e votar 

o relatório final dos trabalhos, elaborado pelo relator, deputado Ricardo Madalena.  
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gostaria de proferir algumas palavras? A discussão a respeito do relatório lido pelo 
relator, deputado Ricardo Madalena, está em discussão.  

Com a palavra o deputado Barros Munhoz. 
 
O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Em primeiro lugar, quero parabenizar V. 

Exa. pela condução dos trabalhos, e dizer que realmente foi admirável a sua dedicação, a 
sua atenção, a sua consideração e a forma serena e firme com que V. Exa. conduziu os 
trabalhos dessa CPI.  

Parabenizo o nobre relator, deputado Ricardo Madalena, por esse relatório 
substancioso, e que realmente condensa o que houve de principal na comissão ao longo 
do tempo e, sobretudo, faz recomendações importantes para solução de problemas que
precisam ser resolvidos nessa área tão importante do transporte ferroviário de cargas. 
Dizer da satisfação de estar aqui com os companheiros, deputado Delegado Olim, 
Orlando Bolçone, deputado Davi Zaia, tendo participado dessa comissão, e votar 
favoravelmente à aprovação do relatório. 

 
O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - Agradeço as palavras do 

nobre parlamentar, deputado Barros Munhoz. 
Com a palavra o deputado Delegado Olim. 
 
O SR. DELEGADO OLIM - PP - Faço aqui minhas as palavras do nosso grande e 

sempre presidente, deputado Barros Munhoz. Quero parabenizar o deputado Ricardo 
Madalena, V. Exa. como presidente desta comissão, o deputado Davi Zaia, como vice-
presidente, e todos os membros que participaram desta CPI. E que ela vá a frente, que 
esse relatório chegue às mãos de quem tem que chegar e que providências sejam tomadas. 
Com certeza será melhor para a população, para os funcionários dessas empresas. Até 
ficamos pasmos em saber o quanto eles são exigidos e ganham tão mal, e passam 
situações tão ruins dentro desses trens. E que as empresas melhorem e seja bom para todo 
mundo. E que essa CPI não seja mais uma CPI que não leve a nada. Que leve sim. As 
pessoas que ganham contratos milionários, que elas façam pelo menos a parte delas. O 
mínimo que fizerem já é bom para a população.  

Parabéns, mais uma vez, parabéns deputado Ricardo Madalena, parabéns presidente 
Chico Sardelli, e contem sempre comigo. A primeira CPI de que participei foi essa. Sou 
deputado novo aqui, não sabia nem como funcionava isso. Mas vi que é séria e na 
verdade vai ajudar a população de São Paulo e do Brasil que tanto sofre - às vezes - com 
essas empresas que ganham tanto e tão pouco dão e retribuem à população. Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - Agradeço as palavras do 

nobre parlamentar Delegado Olim. Passo a palavra ao deputado Orlando Bolçone. 
 
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Quero cumprimentar o estimado deputado 

Barros Munhoz; o deputado Delegado Olim; cumprimentar V. Exa. pela condução dos 
trabalhos, muito bem acompanhado pelo vice-presidente, deputado Davi Zaia; e o 
trabalho profícuo e competente que venho acompanhando há tempo. E sei o quanto 
consumiu de tempo e do talento da pessoa certa, que é o deputado Ricardo Madalena. 

Dos quase cinco anos que estou aqui, vejo que é uma das CPIs - e o deputado 
Barros Munhoz, que conhece a história dessa Assembleia como a palma da mão - que 
foram mais objetivas e que apresentaram excelentes resultados. 

Pedi, Sr. Presidente, que esse trabalho profícuo continue na Comissão de 
Transportes, inclusive nas recomendações, depois no acompanhamento. Isso aí já é um 
compromisso do deputado Ricardo Madalena e de V. Exa. estender a todos os membros, 
no sentido de acompanharmos também depois junto ao Ministério, à ANTT, a cobrança 
das providências. Em especial queria pedir uma atenção muito especial. Este é um 
momento em que estão sendo renovadas, ou sendo prorrogadas as concessões. Então de 
nós fazermos um acompanhamento. E mais uma vez vamos precisar da união e do 
prestígio dos membros da Comissão e do conhecimento técnico do deputado Ricardo
Madalena, com quem tenho a honra de ter amizade. Parabéns. 

 
O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - Agradeço as palavras do

nobre parlamentar, deputado Orlando Bolçone. 
Passo a palavra ao vice-presidente desta Comissão, deputado Davi Zaia. 
 
O SR. DAVI ZAIA - PPS - Aproveitando, Presidente, para cumprimentá-lo pela 

condução dos trabalhos, a amplitude e o alcance que essa CPI pode ter; o eminente 
relator, que cumpriu fielmente as suas obrigações, não só participando permanentemente 
das audiências da nossa CPI, mas produzindo agora esse relatório que é submetido aqui e 
que é bastante substancioso. Cumprimentando também o deputado Barros Munhoz, o 
Delegado Olim, o deputado Bolçone.  

Estou muito feliz por ter participado dessa CPI para tratar de um assunto tão 
importante, que é essa questão dos acidentes através do transporte ferroviário de carga. 
Essa realmente é uma preocupação importante, tendo em vista os centros urbanos que as 
ferrovias atravessam no estado de São Paulo, e a preocupação que causa a todos nós essa 
possibilidade e a ocorrência desses acidentes. Mas também feliz porque a CPI avançou e 
teve a oportunidade também de ouvir a própria ANTT, num momento importante em que 
o próprio estado de São Paulo discute a possibilidade de do sistema ferroviário. Portanto, 
tenho certeza de que o relatório aqui apresentado chama a atenção para essas questões. 

De um lado, há necessidade de que continuemos tendo mais investimentos nas 
ferrovias, seja no transporte de cargas, seja na ampliação, inclusive, para o transporte de 
passageiros. 

Porque hoje todos nós estamos convencidos de que o modal ferroviário é 
importante que seja retomado no estado de São Paulo. O desenvolvimento do Brasil e do 
estado de São Paulo tem nesse modal um modal importante para que saiamos desse 
gargalo que temos no transporte rodoviário. 

Então, acho que a CPI cumpriu, nesse aspecto, o seu papel de investigar seu objeto. 
E foi além, ao apontar a necessidade de que acompanhemos, de que esta Casa 
acompanhe, as novas tratativas do governo federal e do governo estadual, para que 
tenhamos os investimentos necessários e o desenvolvimento do sistema ferroviário no 
estado de São Paulo de forma a dar suporte adequado às necessidades de 
desenvolvimento do nosso estado. 

Parabéns aos deputados e parabéns a V. Exa., que propôs e presidiu esta comissão. 
 

instâncias no julgamento de ações civis e criminais que versem sobre os fatos ilegais e 
irregulares apurados nesta CPI.  

Item 12 - Encaminhar pedido ao Sr. Defensor Público Geral do estado de São Paulo 
no sentido de se viabilizar plena e célere assistência jurídica pelos defensores públicos a 
vítimas de casos apurados por esta CPI, encaminhando-lhes ainda cópia integral deste 
relatório.  

Item 13 - Encaminhar o relatório final ao Congresso Nacional para que ele tome 
conhecimento da situação desta área específica.  

Item 14 - Encaminhamento do relatório final ao Sr. Presidente da República, ao Sr. 
Governador do estado de São Paulo com o objetivo de informar a essas autoridades 
executivas as informações colhidas na CPI sugerindo as mesmas determinar, 
respectivamente, aos ministros de Estado competentes, aos secretários de Estado, maior 
empenho dessas pastas na resolução das demandas envolvendo as questões gravíssimas 
apuradas nesta CPI.  

Item 15 - Recomendar às Câmaras Municipais por onde passam as linhas férreas de 
transporte de cargas nas cidades citadas ou não nesta CPI para que instale CPIs para 
apurar mais casos de acidentes envolvendo transporte ferroviário de cargas em seus 
respectivos territórios. 

Sugestões especiais dentro deste relatório da CPI: 
Item 16 - Sugerir ao ministro dos Transportes que promova estudos visando a que o 

valor incontroverso das multas recolhidas seja repassado imediatamente aos municípios 
onde a situação da malha ferroviária está mais grave e caótica, para a realização de obras 
e instalação de equipamentos de segurança de forma emergencial para abrandar os riscos 
proporcionados pelo constante trânsito de trens de carga nesses locais. 

Item 17 - Encaminhar à Egrégia Mesa, para que a Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo disponibilize de forma didática o presente relatório final e o consequente 
relatório final desta Comissão Parlamentar de Inquérito, a ser consultado em plataforma 
própria da internet. 

Item 18 - Encaminhar cópia do relatório final para o presidente da secção da Ordem 
dos Advogados do Brasil, a OAB. 

Item 19 - Encaminhar cópia do relatório final para a Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São Paulo, para que ela tome ciência das denúncias aqui relatadas, 
parabenizando, ainda, o prestativo trabalho do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da 
Polícia Civil e da Superintendência da Polícia Técnico-Científica. 

Item 20 - Encaminhar e protocolizar a ação com o projeto desta CPI, projeto de lei 
determinando ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo que 
envie ao ministro de Estado dos Transportes e ao diretor geral da ANTT cópia de todos 
os relatórios de atendimento de acidentes ferroviários, independentemente da existência 
de vítimas. Só assim poderá a ANTT ter um conhecimento oficial e transparente de todos 
os acidentes ferroviários com cargas nas ferrovias concedidas. 

Item 21 - Disponibilização de serviço médico e psicológico pela Secretaria de 
Estado da Saúde, para dar apoio às vítimas afetadas de alguma forma pelos acidentes ou 
falha no transporte ferroviário de cargas. Se possível, recomendar à Secretaria de Estado 
da Saúde e à Procuradoria Geral do Estado que estude formas de ressarcimento desses 
gastos específicos junto às empresas concessionárias. 

Item 22 - Recomendar ao Governo do Estado de São Paulo que ingresse com uma 
ação de obrigação de fazer, no sentido de solicitar à Justiça Federal a imposição da 

obrigação da União e da ANTT de realização de obras de segurança, de instalação de 
equipamentos de segurança e da construção de contornos ferroviários e passagem do tipo 
inferior e do tipo superior nos municípios atravessados por linhas férreas concedidas pela 
União às empresas privadas, bem como a cobertura dos gastos e despesas que o estado de 
São Paulo tem com os recorrentes acidentes no transporte de carga. 

 Os membros desta CPI agradecem o apoio irrestrito do presidente da Assembleia 
Legislativa do estado de São Paulo, deputado Fernando Capez, ao bom desempenho desta 
CPI.  

 Estende-se agradecimentos aos demais membros desta Egrégia Mesa, bem como 
aos nobres deputados que nos auxiliaram e cooperaram para o correto e regimental 
desenvolvimento dos trabalhos desta Comissão Especial. 

 O mesmo agradecimento se faz ao trabalho realizado pelos servidores desta Casa, 
que tanto labutaram para se alcançar este resultado final, em especial ao Departamento de 
Comissões da Secretaria Geral Parlamentar e à Procuradoria da Assembleia Legislativa. 
Faço um agradecimento especial ao Dr. Benetton, que não mediu esforços para, 
juntamente conosco, chegar a este resultado final, bem como a todos os assessores dos 
gabinetes dos deputados membros desta CPI e das lideranças dos respectivos partidos 
políticos.  

Agradecemos a todas as pessoas e entidades que, de uma forma ou de outra, 
colaboraram com esta CPI, de modo especial a todos os representantes dos sindicatos, aos 
funcionários das Câmaras Municipais de Americana e São José do Rio Preto, aos 
vereadores e prefeitos aqui recebidos, aos jornalistas que cobriram esta Comissão 
Especial, enfim, agradecemos a todos que nos auxiliaram nesta árdua tarefa de perseguir 
os interesses da população do nosso estado. 

 Espera-se que sejam implementadas todas as medidas sugeridas no sentido de 
prevenir, coibir e reprimir os constantes acidentes e tragédias envolvendo o transporte
ferroviário de carga e as constantes violações dos direitos humanos dos cidadãos paulistas 
que, de forma direta ou indireta, sofrem com a falta de investimentos em segurança pelas 
empresas concessionárias e da fiscalização não tão eficiente da ANTT. 

 Por fim, temos esperanças de que as promessas de investimento em segurança nas 
ferrovias feitas pelos representantes e dirigentes das empresas concessionárias sejam 
cumpridas, principalmente naquelas mais expostas a acidentes e naquelas onde as 
tragédias ocorreram, conclamando que essas localidades tenham prioridade no 
atendimento visando a trazer mais segurança para nossa população, pois alertamos: caso 
não seja feito nada, os acidentes e as tragédias continuarão e, pasmem, poderão ser ainda 
piores e mais graves do que já ocorre nos dias de hoje. 

 Desde já afirmamos: iremos acompanhar de perto a evolução das promessas e dos 
investimentos para trazer mais segurança a nossa população do estado de São Paulo. 

 É o relatório que submeto à discussão e votação dos nobres membros desta CPI. 
 
O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - Agradeço as palavras do 

nobre relator, que foi brilhante no seu trabalho. Com certeza absoluta esse documento
provocará e propiciará a possibilidade de mudanças, principalmente no modal ferroviário 
no Brasil e no estado de São Paulo. 

Então, antes de podermos fazer as considerações, eu gostaria de passar pela análise 
dos deputados. Quem tiver interesse de fazer uso da palavra, sobre o comentário, alguém 
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Mileta, presidente do Conseg de Americana; vereadores e presidente da Câmara 
Municipal da cidade de São José do Rio Preto.  

Uma menção honrosa e especial ao deputado Orlando Bolçone que, em um 
determinando momento, sempre foi um substituto eventual pronto e transmito os nossos 
agradecimentos a todas as autoridades na cidade de São José do Rio Preto, capitaneado 
por Vossa Excelência. Fomos muito bem recebidos e tivemos a oportunidade de ouvir 
familiares dos acidentados. São José do Rio Preto, a Câmara, a cidade e V. Exa. nos 
auxiliaram muito. 

Deputados e membros desta CPI: vice-presidente, Davi Zaia; relator, deputado 
Madalena; membros efetivos, deputado Barros Munhoz, Roberto Massafera, que, por um 
compromisso de saúde, não pôde estar presente, deputada Marcia Lia que, infelizmente, 
não teve a oportunidade de acompanhar os nossos trabalhos; o deputado Abelardo 
Camarinha, que na data de hoje me avisa que está se licenciando dos trabalhos 
parlamentares por um período, assumindo o seu lugar Airton Garcia Ferreira, da querida 
cidade de São Carlos, que tomará posse na data de hoje; o deputado Delegado Olim que, 
com sua inteligência e muitos anos de serviços prestados à Polícia Civil, pode nos 
orientar nos momentos de dificuldade; o deputado Campos Machado que foi importante 
para a abertura desta CPI e também para a finalização dela, embora não tenha ficado 
conosco nos últimos momentos; os membros substitutos que participaram desta CPI - 
deputados Carlão Pignatari, Celso Giglio, Geraldo Cruz, Carlos Cezar, Marcos Neves, 
Fernando Cury, Marcos Damasio, Antonio Salim Curiati e Roque Barbiere; a secretaria 
desta CPI - Adelino e toda a equipe técnica que nos ajudou; a Procuradoria, assessoria 
dos deputados, principalmente o Dr. Benetton, pela sua capacidade - obrigado e desculpe 
por algumas questões, o Sr. também nos auxiliou muito - e a Dra. Maria de Fátima Bassoi 
- obrigado também, foi muito importante o trabalho de V. Exas. na condução. Agradeço a 
Elizabeth Akemi, Edna Toribio, nossa representante, Vinicius Zerbetto, Mirna, nossa 
assessora de imprensa, Eduardo, que nos acompanhou, deputado Camilo Gava, que 
também está presente, toda a equipe da TV Alesp presente, em nome da Silvia. Enfim, 
obrigado pela participação de todos que colaboraram através de e-mails e redes sociais.  

Foi muito importante trabalhar com vocês. Confesso que aprendi, desde a equipe de 
trabalho até a equipe de deputados que fizeram parte desta CPI. Confesso que comecei 
sabendo pouco e termino sabendo um pouco mais com a ajuda de cada um de vocês, mas 
ainda tenho muito a aprender. Foi muito importante.  

Faço um agradecimento a todos vocês, já pedindo desculpas antecipadamente por 
algum deslize tanto do nobre relator, como do nobre presidente, como do nobre deputado 
Davi Zaia. Desculpe a modéstia, eu falei o nobre deputado Chico Sardelli, mas não tem 
nada a ver. Diante disso agradeço de coração a todos aqueles que nos acompanharam. 

Em votação o relatório. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de 
acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado por unanimidade o relatório 
final com todas as sugestões apresentadas. 

Peço mais um pouco da paciência dos nobres deputados parlamentares para que 
possamos colher as assinaturas necessárias.  

Posto isso, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta CPI. 
Obrigado. 

 
* * * 

 
- Encerra-se a reunião. 

 

III – Aspectos gerais sobre o tema “acidentes no transporte ferroviário de 

cargas”. 

 

 

O principal objetivo desta CPI é o de apurar as causas dos acidentes do 

transporte ferroviário de cargas e o de responsabilizar, na medida do possível, as 

empresas, órgãos e pessoas que estão por detrás dessas causas. 

 

E os motivos são mais do que evidentes. De 2010 até abril de 2015 (quando da 

criação desta CPI) foram registrados no Estado de São Paulo mais de 1.000 

(hum mil) acidentes, graves ou não, sendo assim espalhados pelos anos: 

 

- 2010 = 122, sendo 78 graves e 44 não graves; 

- 2011 = 240, sendo 78 graves e 162 não graves; 

- 2012 = 239, sendo 93 graves e 146 não graves; 

- 2013 = 200, sendo 93 graves e 107 não graves; 

- 2014 = 172, sendo 85 graves e 87 não graves; e 

- 2015(jan/abr) = 81, sendo 31 graves e 50 não graves. 

(Fonte: Assessoria do Deputado Chico Sardelli)  

Os números não batem com os da ANTT. Para a Agência Nacional do 

Transporte Terrestre, que regula o setor ferroviário e o fiscaliza, o número de

acidentes foi bem menor, uma vez que a responsabilidade por informar a 

Agência quanto aos acidentes compete às empresas concessionárias, o que pode 

indubitavelmente dar margem a subjetivismos discricionários. 

O SR. PRESIDENTE - CHICO SARDELLI - PV - Eu agradeço as palavras do 
nobre vice-presidente desta comissão, o deputado Davi Zaia. Nós tivemos algumas 
questões. Marcos cronológicos: a criação da CPI no Ato nº 20, em março de 2015. 
Nomeação dos membros em 27 de abril de 2015; eleição do presidente e do vice-
presidente em 2 de junho de 2015; aprovação dos trabalhos por 60 dias em 12 de agosto, 
a prorrogação dos trabalhos. 

Essa CPI foi inicialmente por quatro meses, 120 dias, com mais 60 dias de 
prorrogação. Nós tivemos 16 encontros, assim distribuídos: dez reuniões ordinárias para 
deliberar sobre requerimentos, ouvir depoentes, discutir relatório e relatório final; quatro 
reuniões informais utilizadas para ouvir depoentes e tratar de assuntos, uma audiência 
pública e uma reunião especial, que foi a eleição do presidente e do vice. 

Ao longo das reuniões acima, foram ouvidos depoentes de mais diversas origens, 
das concessionárias de transporte ferroviário de carga, sindicalistas, incluindo 
representantes do poder público. 

Estiveram nessa CPI o Dr. Áureo Marcus Makiyama Lopes, procurador da 
República de Campinas, falando das ocupações ilegais às margens das ferrovias; o senhor 
major do Corpo de Bombeiros Jefferson Melo, que discorreu sobre as ocorrências 
atendidas pela corporação; Sr. Rogério Pinto dos Santos, secretário-geral do Sindicato 
dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana, indicado por este 
sindicato e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona 
Mogiana, e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas das Ferrovias Paulistas tratou 
das condições de trabalho junto às concessionárias. 

Os vereadores Edvaldo Jerônimo, Cleber Baraldi Viana e Pedro Vaz da Silva, todos 
de Guarantã, que falaram sobre os acidentes ocorridos em Guarantã. O Sr. Alexandre 
Porto M. Souza, superintendente de infraestruturas da ANTT prestou esclarecimentos 
sobre o cumprimento dos contratos de concessão para exploração do transporte 
ferroviário de carga na malha paulista, assim como outros assuntos relativos à temática da 
CPI. Audiência pública com os prefeitos em cujo município tenham ocorrido os acidentes 
no transporte ferroviário. Debateram-se problemas dos municípios com as 
concessionárias. O Sr. Gustavo Bambini, diretor de relações institucionais, e o Sr. José 
Roberto Lourenço, gerente-geral de relações da empresa MRS, discutiram sobre as 
questões da empresa. O Sr. Marcelo Augusto Ferreira, gerente-geral de gestão integrada 
da FCA, e o Sr. Fabrício Rezende de Oliveira também discutiram sobre os acidentes de 
cargas ocorridos no período, na malha ferroviária, sob responsabilidade da FCA. Ex-
maquinistas ligados ao Sindpaulista, Sindicato dos Trabalhadores, tratou-se das condições 
de segurança e composições mantidas pelas concessionárias de transporte ferroviário de 
cargas do estado de São Paulo. O Sr. Daniel Rockenbach, vice-presidente da Rumo ALL 
- discutiram-se os acidentes de carga ocorridos no transporte ferroviário de carga, na 
malha ferroviária sob responsabilidade da Rumo ALL. 

 Foram realizadas também duas diligências, com o objetivo de colher “in loco” 
depoimentos e evidências sobre a forma como os transportes de cargas são efetuados no 
Estado, especialmente quanto à segurança. Delas participaram deputados e servidores da 
Assembleia. Cidade. Câmara Municipal de Americana, em 17/09/2015, a primeira 
diligência, e Câmara Municipal de São José do Rio Preto, em 24/09/2015. 

 Aprovamos 30 requerimentos de autoria dos Srs. Parlamentares, que resultaram 
em envio de convites, ofícios, de depoentes e realização de diligências. 

 Ofícios expedidos. Foram expedidos 44 ofícios durante os trabalhos da CPI e mais 
73 convites para participação de audiência pública e outras correspondências recebidas e 
efetuadas por meio de e-mail institucional do colegiado. 

 Gostaria, nas minhas palavras, antes de colocar o relatório em votação, de 
agradecer a todos aqueles que, de forma direta ou indireta, nos auxiliaram neste trabalho, 
principalmente os deputados desta comissão, o nobre vice-presidente deputado Davi Zaia, 
que teve a responsabilidade em algumas vezes de me substituir, com tranquilidade, todos 
os deputados experientes, capazes, sabedores de suas responsabilidades.  

Acima de tudo o nobre relator, que teve a sensibilidade, deputado Ricardo 
Madalena, que não é fácil um deputado de primeiro mandato já vir prá cá, no primeiro 
mês de trabalho seu e assumir a relatoria de uma CPI da Assembleia Legislativa de São 
Paulo. Vossa Excelência desempenhou esse papel com grande galhardia, com grande 
capacidade. Mostrou conhecimento, e teve também a sensibilidade de poder entender 
momentos difíceis que nós passamos nesta CPI, seja na feitura de relatório, seja em 
depoimentos, seja na ânsia de podermos acertar mais, e não transformar esta CPI em 
apenas uma reunião, mas efetivamente poder contribuir com o sistema do modal 
ferroviário no estado de São Paulo e no Brasil, já que V. Exa. foi diretor do DNIT no 
estado de São Paulo. Sua capacidade, sua competência, seu carinho, seu amor para com 
este trabalho foram muito relevantes para que chegássemos ao dia de hoje. 

Da minha parte, se em alguns momentos extrapolei, peço desculpas a V. Exa. e a 
todos os membros dessa Comissão. Tentei, da melhor forma possível, fazer o melhor 
daquilo que me propus. Tenho certeza absoluta que essa CPI produziu e produzirá bons 
frutos no modal ferroviário no Brasil e no estado de São Paulo. 

Eu acho que daqui só eu e V. Exa. somos membros da Comissão de Transportes, 
deputado Barros Munhoz. É importante frisarmos que daremos continuidade a esse 
trabalho. Acompanharemos e, através da Comissão de Transportes, chamaremos 
audiências públicas e requerimentos dizendo aquilo que foi acordado e não cumprido, 
aquilo que foi acordado e estão cumprindo. Estaremos vigilantes para que possamos 
continuar esse trabalho a qualquer momento.  

Quero agradecer o Sindpaulista - Sindicato dos Trabalhadores das Empresas 
Ferroviárias Paulistas -; o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Ferroviárias da 
Zona Sorocabana; o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Ferroviárias da Zona 
Mogiana; os vereadores Edvaldo Gerônimo, Cleber Baraldi Viana e Pedro Vaz da Silva 
Filho, todos da cidade de Guarantã; Marcos Yukio Higuchi, prefeito do município de 
Valparaíso; major do Corpo de Bombeiros, Jeferson de Melo; Superintendência da 
Polícia Científica; Deinter 5 de São José do Rio Preto; Cetesb; vereadores da Câmara 
Municipal de Americana; Daniel Afonso Scaranello, comandante do Corpo de 
Bombeiros; Marcos Guilherme, diretor da Guarda Municipal de Americana; Fred Alves, 
ex-diretor da Defesa Civil; Omar Najar, prefeito da cidade de Americana; Pedro Peol, 
presidente da Câmara Municipal de Americana; vereadores da Câmara Municipal de 
Americana; Dr. Sérgio Claro Buonamicci, promotor de Justiça da cidade de Americana; 
Marli Rodrigues dos Santos Kiriyama, diretora da Defesa Civil; Dr. Alfredo Ondas, 
delegado da Polícia Civil; Dr. André Roland, advogado da empresa VCA, empresa de 
ônibus envolvida no acidente com 10 mortos em Americana; Cláudio Alves Galante 
Júnior, especialista em resposta a situações emergenciais; Mauro Luchiari Júnior, major 
da Polícia Militar; Dr. Rafael Garcia, representante da OAB de Americana; Dr. Renan 
Farah, advogado do motorista do ônibus envolvido no acidente em Americana; João 
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Passemos, adiante, a dissertar, primeiramente, sobre a vestibular questão dos 

Direitos Humanos para, na sequência, elaborarmos a relação essencial entre 

os Direitos Humanos e a sua violação coexistente na reiterada negativa (ou 

omissão) de realização de obras e/ou colocação de equipamentos de 

segurança e sinalização ao longo das linhas férreas concedidas, expondo em 

risco de morte a vida de pessoas e comunidades inteiras. 

Os Direitos Humanos, em verdade, formam um conjunto de princípios e regras 

jurídicas e éticas desenvolvidas, sobretudo após o final da 2ª Grande Guerra, e 

em especial, a partir de 1948, com a aprovação da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, destinado esse conjunto a servir como um direito de 

proteção, em qualquer circunstância, em face de atentados contra a dignidade da 

pessoa humana, valor último do Direito e, nas palavras do Ministro LUÍS 

ROBERTO BARROSO, o centro de todo ordenamento constitucional moderno. 

 

Na lição do Professor ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS, encontramos o 

conceito de dignidade humana, conceito esse que nos servirá de premissa maior 

para enquadrarmos os casos que nos foram relatados dentro da caracterização de

violação dos Direitos Humanos: 

 

“A Constituição de 1988 estabelece que um dos fundamentos do 

Estado Democrático de Direito é a dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III). (...) No plano internacional, a Declaração Universal de 

Direitos Humanos estabelece, já no seu preâmbulo, a necessidade de 

proteção da dignidade humana por meio da proclamação dos direitos 

elencados naquele diploma, estabelecendo, em seu art. 1º que todos os 

seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. Os 

dois pactos internacionais (sobre direitos civis e políticos e o sobre 

direitos sociais, econômicos e culturais) da Organização das Nações 

Unidades têm idêntico reconhecimento, no preâmbulo, da dignidade 

inerente a todos os membros da família humana. A Convenção 

Americana de Direitos Humanos exige o respeito à dignidade inerente 

ao ser humano (art. 5º). Já a Convenção Europeia de Direitos 

Humanos, em que pese não possuir tal menção à dignidade humana, 

foi já interpretada pela Corte Europeia de Direitos Humanos no 

sentido de que a dignidade e a liberdade do homem são a essência da 

própria Convenção. No plano comunitário europeu, a situação não é 

diferente. Simbolicamente, a dignidade humana está prevista no art. 1º 

da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia de 2000 

(atualizada em 2007), que determina que a dignidade do ser humano é 

inviolável, devendo ser respeitada e protegida. 

A raiz da palavra dignidade vem de dignus, que ressalta aquilo que 

possui honra ou importância. Com São Tomás de Aquino, há o 

reconhecimento da dignidade humana, qualidade inerente a todos os 

seres humanos, que nos separa dos demais seres e objetos. São Tomás 

de Aquino defende o conceito de que a pessoa é uma substância 

individual de natureza racional, centro da criação pelo fato de ser 

imagem e semelhança de Deus. Logo, o intelecto e a semelhança com 

Deus geram a dignidade que é inerente ao homem, como espécie. 

Para Kant, tudo tem um preço ou uma dignidade: aquilo que tem um 

preço é substituível e tem equivalente; já aquilo que não admite 

equivalente, possui uma dignidade. Assim, as coisas possuem preço; 

os indivíduos possuem dignidade. Nessa linha, a dignidade da pessoa 

humana consiste que cada indivíduo é um fim em si mesmo, com 

Desses acidentes, ressalte-se que eles ocorreram em maior número nas linhas 

administradas pela RUMO ALL, nas divisões empresariais que gere. Assim, os 

números apurados por esta CPI, que divergem dos da ANTT, restaram assim (no 

período de 2010/2015): 

- ALMO – América Latina Logística Malha Oeste S.A. (Novoeste) =  

79 graves e 92 não graves; 

- RUMO ALLMP- América Latina Logística Malha Paulista S.A. (Ferroban) = 

244 graves e 385 não graves; 

- RUMO ALLMS – América Latina Logística Malha Sul S.A. = 

22 graves e 30 não graves 

Ora, motivos mais do que existem para a Assembleia Legislativa comandar 

apurações no sentido de verificar as causas e as responsabilidades por tantos 

acidentes. 

Como veremos a seguir, ficou muito bem patenteado que a responsabilidade, 

por omissão, sobretudo, deve ser carreada às empresas concessionárias, que não 

investem o suficiente em segurança no transporte e nas linhas e, em parte, à 

ANTT que, por falta de recursos humanos, não tem demonstrado uma 

fiscalização eficiente. E os maiores problemas ocorrem pelo fato de as empresas 

concessionárias não resolverem os problemas de segurança que existem 

principalmente nas áreas das linhas que cortam os trechos urbanos dos 

Municípios, não oferecendo aos munícipes e nem às Municipalidades condições 

materiais e assistenciais pertinentes ao tema segurança. Quando prestam 

assistência, o fazem de forma desproporcional às necessidades afloradas ou de 

forma compulsória, como nos acordos fechados com as famílias das vítimas em 

São José do Rio Preto, com a anuência e patrocínio muito prestativos da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ainda mais que esse acordo tem 

valor de título jurídico passível de execução judicial. Todavia, mesmo esse 

acordo, em nosso entender, ficou aquém das reais necessidades das famílias e 

não resolveu o problema da segurança das pessoas e casas que margeiam a linha 

férrea que passa por aquela cidade. Na diligência que esta CPI realizou naquele 

Município em 24.9.2015, ficou constatado que não há nenhum equipamento ou 

forma de proteção nas margens da ferrovia, estando pessoas e casas atualmente 

expostas, não se descartando um novo acidente. 

 

Essa exposição ao perigo constante induz à outra percepção: os acidentes no 

transporte ferroviário de carga têm relação com a violação dos Direitos 

Humanos, uma vez que a inação e omissão dos agentes envolvidos retira das 

pessoas expostas ao perigo a tranquilidade, a paz e a dignidade, pois que são 

tratadas, essas pessoas que habitam às margens das ferrovias, como cidadãos de 

segunda classe, de última categoria, quando, em verdade, deveriam receber um 

tratamento especial e mais atencioso das autoridades federais, estaduais e 

municipais, bem como das empresas concessionárias que administram a ferrovia 

no local de passagem dos trens. Trata-se de um tópico sobre o qual nos 

debruçaremos a seguir, caracterizando uma importante senda pela qual pode agir 

a Assembleia Legislativa através desta CPI. 

 

 

3.1. Aspectos gerais sobre o tema “acidentes no transporte ferroviário de 

carga” e sua relação com a questão da violação dos Direitos Humanos  
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cidadãos e à sociedade como um todo residente neste Estado. Por ser o 

Estado de São Paulo Estado membro integrante da República Federativa do 

Brasil, é-lhe inata a defesa dos Direitos Humanos por força do disposto no 

art. 3º, III, da Constituição Federal. Ou seja: todo ente integrante da 

República, por lógico arrastamento, tem como fundamento a proteção e 

defesa da dignidade da pessoa humana e, por consequência lógica, também, 

tem competência para apurar violações cometidas contra a dignidade da 

pessoa humana. 

 

A falha dessa defesa, por mínima que seja, já confere ao Poder Legislativo, 

no seu papel de poder fiscalizador, empreender esforços que visem a 

restauração, a reparação e a repressão em face de todo o ato que atente, ou 

que seja tendente a violar os Direitos Humanos a que estiverem submetidos 

os cidadãos eleitores deste Estado. 

 

Dentro dessa ótica constitucional, é evidente que a defesa da dignidade da 

pessoa humana não é uma tarefa centrada na União, ou, dentro dos Estados, 

nos órgãos judiciários e do Ministério Público. Não. Trata-se de tarefa a ser 

empreendida por todos os Poderes e Instituições republicanas, de qualquer 

esfera federativa, salientando-se, dentre estas, as funções da Assembleia 

Legislativa como órgão fiscalizador, servindo-se, para tanto, dos poderes de 

investigação próprios das autoridades judiciais (artigo 13, § 2º, da 

Constituição do Estado de São Paulo c.c. o art. 58, § 3º da Constituição 

Federal). 

 

Dentro dessas funções, a Assembleia Legislativa instalou a presente 

Comissão Parlamentar de Inquérito com a missão de levantar, coletar, 
averiguar, investigar as causas dos acidentes no transporte ferroviário de 

carga e, por consequência, os seus possíveis reflexos, como, por exemplo, 

violações em face da dignidade, da honra e da proteção física e moral dos 

cidadãos moradores em cidades cortadas pelas linhas férreas por onde 

passam as imensas e perigosas composições, bem como dos empregados, das 

empresas concessionárias que fazem o transbordo de carga, uma vez que, ou 

são cidadãos paulistas, ou são brasileiros residentes em São Paulo. 

 

A revelação dessas consequências que tocam as violações ao princípio da 

dignidade da pessoa humana foram chegando no decorrer dos trabalhos da 

CPI, e chegando num crescendo espantoso, na forma de relatos e 

informações dos empregados das empresas concessionárias, dando-nos 

notícias das mais odiosas e absurdas irregularidades cometidas por uma 

empresa em face de pessoas e comunidades inteiras, a ponto de chegarmos a 

dar crédito ao pensamento da filósofa HANNAH ARENDT: situações em 

que banalizaram o mal! 

 

As palavras são pesadas e recheadas de emoção, tanto mais quando nos 

deparamos com relatos de pessoas que perderam familiares, de pessoas que 

ficaram com sequelas para a vida toda, de pessoas que precisam se 

comportar como bichos e fazer as necessidades fisiológicas no mesmo 

ambiente que fazem suas refeições. Foram realizadas mais de dez reuniões, 

coletados centenas de documentos, duas diligências levadas a cabo, enfim, 

horas e horas apurando as falhas das empresas concessionárias e a pouco 

eficiente atuação da ANTT. Bastaria uma só morte e uma só reunião da CPI 

para atestar sua existência.  

autonomia para se comportar de acordo com seu arbítrio, nunca um 

meio ou instrumento para a consecução de resultados, não possuindo 

preço. Consequentemente, o ser humano tem o direito de ser 

respeitado pelos demais e também deve reciprocamente respeitá-los. 

Assim, a dignidade humana consiste na qualidade intrínseca e 

distintiva de cada ser humano, que o protege contra todo tratamento 

degradante e discriminação odiosa, bem como assegura condições 

materiais mínimas de sobrevivência. Consiste em atributo que todo 

indivíduo possui, inerente à sua condição humana, não importando 

qualquer outra condição referente à nacionalidade, opção política, 

orientação sexual, credo etc. 

Tanto nos diplomas internacionais quanto nacionais, a dignidade 

humana é inscrita como princípio geral ou fundamental, mas não 

como um direito autônomo. De fato, a dignidade humana é uma 

categoria jurídica que, por estar na origem de todos os direitos 

humanos, confere-lhe conteúdo ético. Ainda, a dignidade humana dá 

unidade axiológica a um sistema jurídico, fornecendo um substrato 

para que os direitos possam florescer.” 

Portanto, aquilo que contrarie ou contradiga o conceito de Direitos Humanos 

configura, então, sua violação, passível de punição pelos mecanismos legais. 

Essa contrariedade e essa contradição verificamos nos casos concretos 

recolhidos por esta CPI, principalmente naqueles onde os empregados das 

empresas, SEGUNDO ALEGAM ELES PRÓPRIOS (TRANSCRIÇÃO DE 

SEUS DEPOIMENTOS À CPI), passam por um tratamento análogo a escravos. 

ifi bé i i ê i h i i
de milhares de pessoas nos Municípios cortados pelas linhas da ferrovia, 

exposição essa que consiste desde o descarrilamento até o dano à saúde, e é o 

que passaremos a fazer a justa correspondência a seguir. 

 

A violação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana é assustadora e 

gravíssima, pois coloca em risco sério de morte, sequelas e mutilações milhares 

de vidas, violando frontalmente os artigos 1º, inciso III, 5º “caput” e 196 

“caput”, da Constituição Federal, uma vez que um dos fundamentos da 

República é a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), devendo o Estado 

garantir aos brasileiros a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança (art. 5º, “caput”), garantindo, ainda, o direito à saúde 

através de medidas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos! 

 

Esta CPI não ficou infensa aos problemas detectados nesta específica área 

dos Direitos Humanos, que tem indiscutível relação com a exposição ao 

perigo a que são submetidas as pessoas que, de uma forma ou de outra, estão 

em permanente contato com as linhas férreas, sejam elas moradores nas 

áreas próximas das ferrovias, sejam os familiares de pessoas vitimadas pelos 

acidentes, ou sejam elas os empregados das ferrovias. Outrossim, não se 

resignou com a falta de recursos humanos da ANTT para empreender uma 

melhor fiscalização. Isso porque, o objetivo de uma Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI) é o de reunir o maior número de indícios para caracterizar 

um fato determinado como ilegal ou irregular (ou fatos ilegais ou 

irregulares) ocorrido dentro da órbita de competência do Estado-membro, ou 

que, mesmo que não esteja em sua órbita de competências, mas de outros 

entes político-administrativos, e que, por falha na atuação destes, tenha 

d h d l i d d l i ô d
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“Houve um trem que tombou no centro da cidade, derramou óleo diesel, foram 

dois vagões de óleo diesel derramado no solo... Teve outro acidente também no 

centro da cidade, derramou óleo diesel, teve que ir a Cetesb intervir.” 

 

Portanto, parece que nessa área também não vemos problemas maiores. 

 

No entanto, no curso das apurações, foram sendo revelados outros tipos de 

irregularidades praticadas pelas empresas concessionárias, bem como, a 

falta de uma atuação mais incisiva, sobretudo da Agência Nacional do 

Transporte Terrestre (ANTT), que deixa a desejar no quesito fiscalização 

da rede ferroviária concedida, além de supervisionar um contrato de 

concessão lastreado num Decreto de 1996 (Decreto nº 1.832) sem maiores 

punições às empresas concessionárias. 

 

Não pode nenhuma autoridade deixar de denunciar irregularidades ou 

ilícitos de que teve ciência em razão do cargo. É o caso ora em análise. 

Criada a CPI para averiguar os acidentes no transporte ferroviário 

envolvendo cargas e a atuação do Estado de São Paulo nesses acidentes, 

verificou-se, de um lado, a ação conforme das autoridades estaduais, 

porém, de outro lado, esta CPI defrontou-se com irregularidades e omissões 

da parte ou das empresas concessionárias, e da ANTT, e vem, através deste 

Relatório Final, elencar as irregularidades e omissões mais marcantes, 

embora outras existam e que poderão também servir de campo para 

análise das autoridades competentes. 
Ato contínuo, os menos avisados dirão que só há prejuízo econômico, ou que a 

competência não é do Estado de São Paulo. No entanto, no decorrer das 

apurações, constatou-se que esses acidentes violam, ou teriam violado, ou, no 

mínimo, atentado, de alguma forma, contra os Direitos Humanos, seja das 

pessoas vítimas das tragédias, dos usuários dos serviços prestados empresas 

concessionárias à comunidade, ao Estado e aos Municípios, ou contra 

empregados dessas empresas. A partir dessa investigação, vários tópicos 

revelaram-se importantes e merecedores da atenção das autoridades públicas, 

não só do Estado de São Paulo, como, também, e principalmente, do Governo 

Federal. A seguir, procuramos detalhar, com alguns exemplos extraídos das 

declarações dos depoentes e informantes, bem como das diligências realizadas, 

quais são os mais relevantes tópicos detectados por esta CPI, na visão do seu 

Relator. 

 

Repita-se: os tópicos abaixo descritos NÃO são os únicos, mas são os exemplos 

mais marcantes das muitas denúncias coletadas pelo poder de investigação desta 

CPI. A riqueza de detalhes desses casos e dos demais, encontram-se nas 

declarações e informações encartadas nos Anexos deste Relatório Final e 

que dele fazem parte. 

 

 

4.1. - Da responsabilidade das concessionárias de transporte de carga. Das 

tragédias apuradas e da contínua exposição ao perigo das cidades pelo 

traçado das linhas férreas no Estado de São Paulo. Os casos de Americana e 

São José do Rio Preto e a responsabilidade da ALL. 

 

 

No entanto, nós deputados paulistas não perdemos a capacidade de nos 

indignar. Por sermos detentores de um mandato, de uma delegação popular, 

nos é oportuno e obrigatório reprimir esse descaso com a vida.  

A seguir, identificamos os principais tópicos apurados durante os trabalhos 

da CPI. Muitos outros poderiam ser elencados, mas ficamos com os mais 

graves e explícitos, o que não quer dizer que dos documentos e depoimentos 

coligidos se desdobrem em outras investigações pelas autoridades 

competentes. Passemos a eles. 

IV - Tópicos Relevantes Averiguados pela CPI. 

O objetivo de uma CPI é reunir o maior número de indícios para caracterizar 

um fato determinado ilegal ou irregular (ou dotados de uma série de irregulares) 

ocorrido dentro da órbita de competência do Estado-membro e que, ou por falha 

na atuação deste, ou, no caso de violação dos Direitos Humanos, tenha causado 

algum tipo de lesão, dano moral, sofrimento, desonra, prejuízo econômico, ou 

qualquer tipo de incômodo aos cidadãos. No caso, a CPI investigou os acidentes 

no transporte ferroviário de carga.  

Num primeiro momento, verifica-se que os serviços públicos do Estado de 

São Paulo agiram e agem, a contento e dentro das expectativas, quando o 

assunto recai nos acidentes ferroviários no transporte de cargas. Vemos, no 

depoimento do Major-bombeiro JEFFERSON DE MELLO, ocorrido em 

12.8.2015, que o Corpo de Bombeiros faz todo o atendimento de emergência 

nos primeiros minutos após os acidentes com cargas, resgatando vítimas, 
salvando-as das ferragens inclusive, apagando incêndios, fazendo o 

rescaldo, isolando a área do sinistro e elaborando um singelo relatório de 

atendimento que, pasmem, é devidamente processado pela ANTT que se fia 

nos relatórios produzidos pelas empresas concessionárias, relatórios esses 

sempre sujeitos a subjetivismos. Assim, nos parece, salvo melhor juízo, que 

o Corpo de Bombeiros vem atendendo em conformidade suas obrigações 

constitucionais e legais. 

Viu-se, também, que a Polícia Técnico-Científica age em conformidade com 

a lei e as regras metodológicas de atendimento e realização de perícias.

Maior prova disso é o imenso e muito bem fundamentado Laudo Pericial 

elaborado em face da tragédia ocorrida em 24.11.2013 na cidade de São 

José do Rio Preto, o qual, apontou, sim, falhas na manutenção do terreno 

sobre o qual passam os trilhos da concessão da  empresa RUMO ALL 

(CONFORME CONSTA EM CD, NOS AUTOS DA CPI). Cumpre 

salientar que a Polícia Técnico-Científica também atuou em todos os casos 

de acidente no transporte ferroviário de carga quando houve vítimas, 

apontando mais um exemplo a cidade de Americana. Assim, nos parece, 

salvo melhor juízo, que a Polícia Técnico-Científica vem atendendo em 

conformidade suas obrigações constitucionais e legais. 

Outra área em hipótese sempre afetada é o meio ambiente. Neste ponto, 

também nos parece, salvo melhor juízo, que os órgãos de defesa ambiental 

do Estado de São Paulo, também estão atuando de forma satisfatória. Para 

tanto, pinçamos um depoimento do vereador da cidade de Guarantã, 

Edvaldo Jerônimo, o qual relatou a intervenção da CETESB num acidente 

ocorrido naquele Município:



quarta-feira, 9 de março de 2016 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 126 (44) – Suplemento – 87

transferiu à via permanente produzindo a deformação observada no trilho 

externo à curva. Também pelo que foi analisado, esta subsidência ocorreu 

devido a infiltrações de águas pluviais e de esgoto à montante do ponto de 

descarrilamento. Quanto às infiltrações de águas pluviais, elas ocorrem por falta 

de drenagem adequada na Rua Presidente Roosevelt. Quanto às infiltrações de 

esgotos elas ocorrem por rompimento de alguma tubulação a montante do ponto 

de descarrilamento. Ao que tudo indica este tipo de acidente por subsidência é 

inédito no mundo. Quanto à concessionária deveria ter oficiado os órgãos 

municipais compatíveis para que providenciassem a drenagem adequada da Rua 

Presidente Roosevelt. Se não oficiou foi omissa, pois é obrigatório o correto 

monitoramente da via permanente e observação de prováveis interferências 

externas...” 

Aliada a essa conclusão do Laudo Pericial, houve uma investigação paralela 

pela Câmara Municipal de São José do Rio Preto onde foi apurado que o trem 

estava no momento do acidente em velocidade 76% superior à permitida no 

local. Assim, no trecho onde o máximo de velocidade é de 25 km/h, o trem 

naquela ocasião estava a 44 km/h! 

Essa velocidade contraria a perícia oficial, que atesta que o trem estava em 

velocidade compatível. A dúvida poderia ser seriamente sanada pela RUMO-

ALL com a degravação dos dados coletados por censores que os transmitem 

para uma central na cidade de Curitiba/PR. No entanto, há informações que 

dizem que os dados “sumiram” em virtude de um apagão no sistema. 

Em São José do Rio Preto, na audiência realizada na Câmara Municipal, 

l í i l f l d d O A ( Í O OS
AUTOS DA CPI), bem como manutenção do trecho ferroviário, cujas condições 

de segurança à população constatou-se extremamente precária, com dormentes 

não muito bem fixados, assim como placas e pinos de fixação, falta de 

alambrado que cerque a ferrovia no trecho urbano, onde as composições 

passam rentes às casas, não se vislumbrando ainda placas com informações 

de segurança etc. 

Na mesma São José do Rio Preto, notícias de jornais nos dão conta que o carro

de um professor de 43 anos foi arrastado por uma composição, levando a óbito 

seu condutor. 

Que faça parte integrante do Relatório Final desta CPI o Relatório 

Final da CEI/CPI da Câmara Municipal de São José do Rio Preto (CD 

ANEXO), pois, ali está atestado, segundo relatos, que a composição estava 

76% acima do limite de velocidade permitido pela ANTT, além do terreno 

erodido pela subsidência do solo, nos termos do laudo da Polícia 

Científica. Ou seja: tragédia anunciada pelo descuido criminoso de 

quem teria o dever de fiscalizar e não fiscalizou! 

Outros acidentes continuam a ocorrer. Vejamos alguns exemplos, alicerçados 

com os encartes das imprensas locais. 

- Em Valparaíso/SP, em fevereiro de 2015, o maquinista e seu auxiliar quase 

perderam a vida no descarrilamento da composição, descarrilamento esse 

atribuído às péssimas condições de manutenção e conservação dos dormentes. 

Na ocasião, funcionários da empresa reclamaram da falta de segurança durante 

i i l lh f iá i S l

De tudo o que se apurou, ficou muito evidente a responsabilidade das empresas 

concessionárias, em Americana e São José do Rio Preto, em especial da ALL, 

em todos os eventos danosos ocorridos no transporte ferroviário de cargas, 

principalmente no que toca à falta sinalização e de obras de segurança. Aliás, 

uma das diversas irregularidades que esta CPI encontrou e que permanece em 

patente exposição de perigo é a falta absoluta de segurança na passagem e nas 

proximidades das vias férreas administradas pelas empresas. Por exemplo: falta 

de sinalização adequada e mais ostensiva; falta de muros ou alambrados que 

cerquem as linhas quando estas passam próximas de prédios, sobretudo no 

trecho urbano das ferrovias; falta de passarelas, ou má conservação das poucas 

existentes; falta de manutenção nas vias, com grampos de fixação de dormentes 

espalhados pelo chão dentro e ao redor dos trilhos; falta de sinalização ou

equipamentos condizentes de segurança nas passagens de nível, dentre outras 

irregularidades. 

Vamos pegar dois casos como amostra das dezenas que foram registrados nos 

últimos 5 (cinco) anos, sendo essas amostras as mais terríveis. Estamos falando 

dos casos de Americana e São José do Rio Preto. 

Em Americana, onde uma dezena de pessoas perdeu a vida e outras tantas 

ficaram com sequelas em setembro de 2010, o local do acidente, em pleno 

Centro da cidade, permanece como um lugar ainda perigoso para todos aqueles 

que circulam na área. 

Há um vigia que controla, com um rádio com pouca potência, o fechamento e a 

abertura de portões na passagem de nível onde um ônibus colidiu fatidicamente 

com uma imensa composição da RUMO-ALL. Ao final das investigações, ficou 

comprovada a culpa do motorista do ônibus. Contudo, a culpa deveria ser 

recíproca, pois a passagem de nível é extremamente vulnerável. 

 

Diga-se, ainda, que a falta de comprometimento com segurança da RUMO-ALL 

gerou outra situação naquela localidade. O vigia que cuida da passagem de nível 

é servidor da Prefeitura Municipal de Americana, que teve que assumir esse 

encargo de proteção, caso contrário, muitos outros acidentes, até mais graves,

poderiam ocorrer no local. A RUMO-ALL não entra com nenhuma 

contrapartida para tanto, evidenciando sua desatenção com a “política de 

segurança”. Citemos o exemplo da cancela no local em Americana/SP. Tem 

hora que ela trava, pois a roldana não funciona, podendo não haver tempo hábil 

para fechar, algo simples para arrumar, mas que, na forma precária que está, 

acaba por comprometer vidas. 

 

Em outra diligência, na cidade de São José do Rio Preto, onde, em novembro de

2013, oito pessoas morreram e outras tantas ficaram feridas, bem como duas 

residências foram destruídas e outras três interditadas, a situação vulnerável 

permanece inalterada. 

 

Na ocasião, o laudo do Instituto de Criminalística (ANEXO) apontou como 

sendo a causa mais provável do sinistro a chamada subsidência do solo (uma 

espécie de afundamento). Transcrevemos o trecho conclusivo: 

 

“De acordo com os exames realizados, com os vestígios presentes na linha 

férrea via e vagões e com as análises de sondagens de solo, entende o Perito 

Relator que o acidente ocorreu devido à subsidência do solo nas proximidades 

do ponto de descarrilamento. Pelo que foi analisado esta subsidência se 
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Municípios, como Sorocaba/SP, também estão esses bens na mesma 

situação e pior: os prédios abandonados da antiga e belíssima estação de 

Sorocaba estão abandonados e são antros de consumo de crack e 

esconderijo de meliantes. 

 

- Entre os Municípios de Sorocaba/SP e Iperó/SP também são comuns os 

acidentes envolvendo trens da RUMO-ALL, principalmente o descarrilamento 

de trens de transporte de açúcar em trechos urbanos de Sorocaba, vindo a 

provocar, inclusive, saques pela população ribeirinha. 

 

Esses casos específicos são apenas amostras DA FALTA DE UMA POLÍTICA, 

DE UM PLANO DE SEGURANÇA NAS LINHAS FÉRREAS, voltado para 

pensar nas vidas das pessoas que habitam ao longo das linhas por elas 

administradas. 

 

A situação é alarmante e beira a calamidade. Faltam evidentemente obras de 

manutenção e o acidente em São José do Rio Preto é uma prova disso, pois se a 

concessionária ALL tivesse feito sondagens periódicas no terreno por onde 

passam os trilhos teria detectado o problema e contatado as autoridades 

competentes para a sua resolução. Mas não fez nada disso. Preocupada somente 

por sua rentabilidade, a RUMO ALL se esquece de outras obrigações, como 

fazer a manutenção permanente e periódica das suas linhas. Isso gera atos 

ilícitos por culpabilidade decorrente da negligência da empresa, podendo a ela 

ser imputada responsabilidade civil para ser punida (art. 925 do CC combinado 

com o art. 186 do mesmo Diploma Legal). 

 
Ora, é sabido que com o aumento dos transportes para poder lucrar com a 

concessão, aumenta-se, também, a necessidade de permanente manutenção nas 

vias férreas.  

 

Outro ponto: as composições antigamente transportavam 800 toneladas e 

hoje transportam 12.000. Será que isso foi previsto no projeto de engenharia 

e na execução da obra? Suportar 15 vezes mais (pontes, lastro de brita, bitola 

do trilho, dormentes, etc)? Mesmo não tendo sido a empresa RUMO ALL 

responsável pela construção da linha (por ter recebido da União em 

forma de concessão), é, todavia, responsável pela manutenção geral dos 

trechos que lhe foram concedidos onerosamente. Parece-nos que no caso 

da tragédia de São José do Rio Preto, segundo o laudo da Polícia 

Técnico-Científica, a erosão do solo, devido a uma infiltração de esgoto e 

mananciais, fez ceder o solo no momento em que a composição passava 

e presume-se que, pelas reiteradas e contínuas passagens de 

composições com tonelagem superior àquela projetada originalmente 

tenha forçado essa erosão, a qual poderia ter sido evitada caso a ALL 

mantivesse uma perene fiscalização das condições de rolagem e 

manutenção das linhas férreas. Ora, o aumento da tonelagem das 

composições e o aumento das viagens de ida e volta, fatalmente, 

levariam, e ainda levam, a um desgaste nas condições gerais das linhas. 

Um controle preventivo poderia ter evitado essa tragédia e esse controle 

preventivo quem deveria fazer seria a concessionária do transporte 

ferroviário de carga, no caso, a RUMO ALL, sendo, portanto, 

responsável civilmente pela omissão e por ter agido com negligência em 

relação aos bens que estão sob a sua curadoria e zelo. É a aplicação 

Grosso do Sul está em péssimas condições. Após o acidente, a locomotiva 

pegou fogo que se espalhou na pastagem ao lado da linha. Imaginem que, ao

invés de pastagem, fossem casas que tivessem pegado fogo? Quantas vidas 

seriam ceifadas? 

 

- Ainda na Região de Valparaíso/SP, outro acidente. Um trem carregado com 

papel pegou fogo nesta tarde de terça-feira (8) entre as cidades de 

Valparaíso (SP) e Lavínia (SP). O incêndio atingiu 37 vagões do veículo, que 

vinha de Três Lagoas (MS) com destino a Santos (SP). Ninguém ficou ferido 

durante o incêndio. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, funcionários 

de uma usina viram as chamas e avisaram ao maquinista. Foram necessárias 

quatro viaturas dos bombeiros e caminhões pipa das usinas próximas ao local 

para conter as chamas. Com o vento o fogo se alastrou ainda mais. Um temporal 

que teve inicio nesta tarde e acabou e causou estragos na região do noroeste 

paulista, dificultou o trabalho dos bombeiros. Ao todo, 37 vagões do veículo 

pegaram fogo, cada um estava carregado com cerca de 70 toneladas de papel. 

Para evitar que o fogo se alastrasse uma locomotiva conseguiu separar três 

vagões do trem. Ninguém ficou ferido durante o incêndio. Segundo a assessoria 

da RUMO-ALL, o incêndio começou porque o trem passava por um canavial 

em chamas. A carga era de papel e o vento ajudou a se alastrar. A polícia tenta 

localizar o proprietário do canavial que estava em chamas. A RUMO-ALL não 

soube informar o prejuízo. A concessionária fará a partir desta quarta-feira (9) 

uma apuração detalhada sobre os danos à ferrovia e à carga transportada e 

avaliará um pedido de indenização. Repita-se: Imaginem que, ao invés de 

pastagem, fossem casas que tivessem pegado fogo? Quantas vidas seriam 

ceifadas? Com um segundo homem auxiliando o maquinista, poderia ter 

evitado isso! 
 

- Em 2012, em Jales/SP, um idoso e um homem de 59 morreram tentando 

atravessar a linha próxima da estação porque não há condições de transitar se 

não for por essa maneira. Esses acidentes levaram o Ministério Público Federal 

a acionar a ALL porque foram constatados inúmeros problemas, dentre os quais 

são a insuficiência de manutenção e a falta de estrutura nas passagens de nível, o 

que tem provocado atropelamentos, abalroamentos e descarrilamentos. 

 

- Em novembro de 2014, poderia ter ocorrido outra tragédia, agora na cidade de 

Catanduva/SP. Um trem descarrilou e atingiu o muro de uma escola. 

 

- Em janeiro de 2013 um trem da ALL, que transportava açúcar e grãos bateu na 

traseira de um trem da empresa concessionária MRS, que estava aguardando 

para entrar no pátio no km 100 da Serra do Mar. Na batida, 18 (dezoito) vagões 

descarrilaram. 

 

- Em novembro de 2014, um trem da ALL descarrilou em São Roque/SP e 

provocou um acidente ambiental naquele município, onde lagos e córregos 

ficaram totalmente poluídos após o sinistro, sendo considerado um desastre 

ambiental sem precedentes naquela região. 

 

- Uma comitiva de Vereadores do Município de Guarantã/SP, recebidos em 

audiência na ALESP, constatou (VIDEO NOS AUTOS DA CPI) que os 

dormentes da linha férrea administrada pela RUMO-ALL que passa por 

aquele Município estão podres em sua maioria, além de vários bens e objetos 

(vagões, outros dormentes etc) restarem abandonados nos pátios da estação 

daquela cidade, sem manutenção. Temos relatos que em outros 
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JUIZ “A QUO”: ARTUR MARTINHO DE OLIVEIRA JÚNIOR 
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por Danos Morais. Atropelamento em linha férrea. 
Óbito. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Responsabilidade objetiva da 
Empresa Ré. Inteligência do artigo 37, Parágrafo Sexto da Constituição Federal. Não houve 
diligências por parte da Requerida para evitar o acesso de moradores pedestres nas linhas férreas. 
Culpa exclusiva da vítima não comprovada. Ratificação nos termos do artigo 252, do Regimento 
Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, relator PENNA MACHADO, j 15 de outubro de 2014) 
 
 
“APELAÇÃO nº 9142223-08.2009.8.26.0000 
APELANTE: ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S/A 
APELADO: DARLAN APARECIDO MADEIRA 
COMARCA: SÃO PAULO 
JUIZ (A): ALEXANDRE CARVALHO E SILVA DE ALMEIDA 
Ementa: Ação de indenização por danos morais, devido ao descarrilamento de trem, com 
vazamento de milho, soja e enxofre. Primeira preliminar. Cerceamento de defesa não 
restou configurado. Provas suficientes realizadas para autorizar o julgamento. Finalidade 
da prova é formar a convicção do Juiz, seu principal destinatário, quanto à existência dos 
fatos da causa. Preliminar rejeitada. Segunda preliminar. Ilegitimidade passiva. Ré 
responsável pela administração do transporte ferroviário, respondendo pelos ônus e 
obrigação de várias outras empresas ferroviarias, dentre elas a Ferroban. Preliminar 
rejeitada. Terceira preliminar. Documentos juntados em sede de apelação pela ré, por não 
se tratar de documentos novos não podem ser conhecidos. Aplicação dos  artigos 396 e 
397 do Código de Processo Civil. Documentos devem ser juntados com a petição inicial e 
resposta. Não conhecimento dos documentos. Mérito. Ré negligente em não agir 
prontamente na limpeza do terreno e na remoção dos vagões. Situação que causou ao 
autor mais que mero desconforto ou chateação, mas grave transtorno psicológico e risco à 
sua saúde e segurança. Recurso não provido” (5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, relator EDSON LUIZ DE QUEIROZ, j. 18 de setembro de 
2013.) 
 
“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA INCÊNDIO 
INICIADO A PARTIR DA FAIXA DE DOMÍNIO DA FERROVIA E QUE SE PROPAGOU 
PARA PROPRIEDADE DESTINADA AO PLANTIO DE SEMENTES DE “PINUS” LAUDO 
PERICIAL CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE PROBLEMA COM A COMPOSIÇÃO 
ORIGINOU O FOGO, ESPALHANDO FAÍSCAS OU MATERIAL FUNDIDO 
PROVENIENTE DO ATRITO COM OS TRILHOS NEXO DE CAUSALIDADE 
EVIDENCIADO DEVER DE INDENIZAR LUCROS CESSANTES APURADOS POR 
PERÍCIA JUDICIAL SOLIDARIEDADE CORRETAMENTE RECONHECIDA 
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, NA 
PROPORÇÃO DO LIMITE PREVISTO NO CONTRATO SENTENÇA 
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, Relator Neves Amorim, j. 8 de outubro de 2013.) 
“Apelação Nº 0073620-36.2009.8.26.0000 
Comarca de Araraquara 
Aptes/Apdos: Bradesco Auto Re Cia de Seguros, Companhia 
de Seguros Aliança da Bahia, Unibanco Aig Seguros Sa, 

Brasil Ferrovias Sa, Ferronorte Sa, Ferrovias Norte Brasil, 
Ferroban Ferrovias Bandeirantes Sa, Companhia de Seguros 
Aliança do Brasil, Eber Willians Luciano, Irb Brasil 
Resseguros Sa e All America Latina Logistica S/A 
 
Responsabilidade civil Atropelamento por trem. Empresas que não tomaram cautelas para evitar o 
acidente, como colocação de placas de sinalização, muros. Ausência de passarelas ou lugar para 
travessia de pedestres. Negligência configurada Perda de duas pernas e uma mão. Necessidade do 
uso de próteses Pensão mensal devida, com base no valor do último emprego, desde o evento 
danoso e com direito a 13º salário Dano moral e estético configurado Manutenção do valor fixado 
na sentença. Majoração dos honorários advocatícios, em razão da complexidade da causa, que 
envolveu muitas seguradoras denunciadas Recurso das rés e das seguradoras improvido 
e do autor parcialmente provido.” (3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, relator JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA, j. 9 de abril de 2013.) 
 
 
Assim, exortamos às autoridades competentes, ministeriais e judiciárias, que 

punam exemplarmente dentro dos rigores da lei as empresas que, por omissão 

ou por violação das regras contratuais, não implantam mecanismos de segurança 

ao redor das linhas férreas, mecanismos esses traduzidos em obras de desvio 

dessas linhas para fora do trecho urbano; colocação de passarelas seguras e 

adequadas e vários pontos ao longo do trajeto da ferrovia, principalmente nas 

áreas mais adensadas; implantação de mais placas e equipamentos de 

sinalização de passagem de nível e de tráfego de trens, dentre outras medidas de 

cunho protetivo. 

 

4.2 – Da atuação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): por 

uma maior eficiência em sua gestão 

 

 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), autarquia federal de 

regime especial, foi criada em 1999 com o objetivo de ser o agente regulador e 

fiscalizador dos transportes terrestres. Para tanto, tem por competências atribuir: 

 

implacável do art. 186 do Código Civil combinado com o art. 925 do 

mesmo Diploma Legal.  

 

Aliás, está caracterizada a violação do art. 13 do Decreto nº 1.832/1996, 

onde se lê claramente: “A Administração Ferroviária é obrigada a 

manter a via permanente, o material rodante, os equipamentos e as 

instalações em adequadas condições de operação e de segurança, e estar 

aparelhada para atuar em situações de emergência, decorrentes da 

prestação do serviço de transporte ferroviário.” E como saber se a ALL, 

e a sua sucessora, RUMO ALL, foram penalizadas pelo 

descumprimento desse artigo? Não dá para saber se a Agência exerce 

com eficiência seu poder de polícia de fiscalização das cláusulas 

contratuais da concessão, pois não repassou a esta CPI cópia do Auto de 

Infração e Aplicação de Penalidade em face da tragédia de São José do 

Rio Preto! A ANTT e a RUMO ALL acabam por dividir, em 

determinados graus, certa dose de responsabilidade nessa tragédia por

uma possível falha na fiscalização devido a sua omissão. Por isso, 

recomendaremos ao Ministério Público Federal que analisem ingressar 

com Ação Civil Pública para Reparação de Danos Coletivos Materiais, 

Morais e Psicológicos em face do acidente ocorrido em São José do Rio 

Preto, responsabilizando não só a RUMO ALL (como sucessora legal) 

como também a ANTT, pela falta de fiscalização, segundo seu 

representante, por falta de recursos humanos suficientes. 

Também recomendaremos ao Governo do Estado de São Paulo que 

ingresse com uma Ação de Obrigação de Fazer, no sentido de solicitar à

Justiça Federal a imposição da obrigação da União e da ANTT de 
realização de obras de segurança, de instalação de equipamentos de 

segurança e da construção de contornos ferroviários nos Municípios 

atravessados por linhas férreas concedidas pela União às empresas 

privadas, bem como cobre os gastos e despesas que o Estado de São 

Paulo tem com os recorrentes acidentes no transporte de carga. 

 

E isso se dá por falta de manutenção preventiva! Portanto, a manutenção 

preventiva deve ser feita antes da corretiva, porque pode ser tarde demais, 

como o foi e o é em tantos acidentes ferroviários.  

 

E alertamos: caso não seja feito NADA, os acidentes e as tragédias 

continuarão e, pasmem, poderão ser ainda piores e mais graves dos que 

já ocorreram. 

 

Somente para melhor colorir e reforçar a responsabilidade das empresas, 

coletamos jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que 

imputa o dever de indenizar e o dever de manutenção às empresas

concessionárias. 

 

Colacionamos alguns julgados e indicaremos outros tantos para reforçar a nossa 

defesa pela responsabilização plena das empresas nos casos dos acidentes

envolvendo vítimas e danos. Por exemplo: 

 

 

“APELAÇÃO COM REVISÃO Nº: 0001945-23.2008.8.26.0590 
APELANTE: ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A 
APELADO: BONAVIR DOS SANTOS 
COMARCA: SÃO VICENTE 
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passam. Por fim, mas sem esgotar o rol de outras possibilidades a serem 

implementadas, a ANTT deve projetar e por em prática, IMEDIATAMENTE, 

um Plano Nacional de Segurança no Transporte Ferroviário de Cargas, e deve, 

dentro desse Plano, focar em obras que retirem dos trechos urbanos as linhas 

férreas, que tantas tragédias têm provocado e ceifado tantas vidas.  

 

Assim, é URGENTE a necessidade de se implantar contornos ferroviários ou 

anéis ferroviários, ou desvios condizentes, nas cidades pelas quais os trens de 

transporte de cargas transitam. Subsídios financeiros para tanto existem. Por 

exemplo: recursos do BNDES, aumento da contrapartida das empresas e/ou 

atribuir a estas a responsabilidade pela construção desses contornos ferroviários 

ou anéis ferroviários, ou desvios condizentes, recursos no Orçamento Federal, 

recursos de empréstimos do BID e do Banco Mundial, dentre outras possíveis 

fontes de financiamento. 

 

O que não pode mais aceitar, por absoluta falta de recursos humanos, diga-se, é 

ter uma fiscalização que não alcança todos os problemas ou insuficiente para o 

tamanho da malha paulista (mais de 5000 km!), eis que não possui quadro de 

fiscais para cobrir o território nacional e, no caso aqui vertido, o território de 

São Paulo. Ora, o Direito Administrativo dá soluções práticas para resolver 

esses problemas, mas em não as utilizando, acaba tendo sua dose de 

responsabilidade pelas tragédias juntamente com as empresas concessionárias. 

Além disso, deveria ser o órgão do Governo Federal voltado para regular com 

maior eficiência e fiscalizar com mais eficácia o setor em prol de todos. 

 

Como adiantou o Dr. Alexandre Porto, da ANTT, sobre os estudos de renovação 

dos contratos de concessão, seria a oportunidade de se refazer pontos do 

contrato e imputar mais responsabilidade às empresas concessionárias no 

quesito segurança. É o que se roga ao Ministro dos Transportes para que atenda 

essa nossa reivindicação. 

Devemos conclamar à ANTT que não fique patinando num certo conformismo, 

mas que seja mais proativa e que vise a melhoria das condições de segurança no 

transporte ferroviário de cargas. 

Mas, se almejamos algo para o futuro e esse futuro ainda depende de resolver 

condicionantes que passam por estudos, debates, pesquisas, audiências públicas, 

licitações, obras e tudo o mais, temos que enfrentar o presente com o que se 

tem, mesmo que se tache de capenga ou mal ajambrado o Decreto nº 1.832, 

porque, a par dessa norma, temos outras normas dentro da Lei de Licitações e da 

Lei das Concessões e Permissões que podem auxiliar a ANTT a ser mais 

incisiva com as empresas concessionárias. 

Pede-se ao Ministro dos Transportes determinar à ANTT que se esforce com 

mais desempenho para exigir das empresas maior comprometimento com a 

segurança nas linhas férreas, e, até onde se apurou, parece-nos que não se 

empenha em punir essas empresas diante das irregularidades e falhas que 

redundaram nos acidentes trágicos e, como se vê, ainda redundarão em mais 

acidentes, e isso gera um risco de novos e piores acidentes. Até quando esperar?

Até que uma cidade inteira seja destruída? Não podemos admitir mais isso! 

E essa falta de empenho pode assim ser vista: 

- Não se encontra transparência nas punições que são aplicadas, não 

podendo saber se só são alcançadas as empresas, ou, se há 

a. CONCESSÃO: ferrovias, rodovias e transporte ferroviário associados à 

exploração da infraestrutura; 

b. PERMISSÃO: transporte coletivo regular de passageiros pelos meios 

rodoviário e ferroviário, não associados à exploração da infraestrutura; 

c. AUTORIZAÇÃO: transporte de passageiros por empresa de turismo e 

sob regime de fretamento, transporte internacional de cargas, transporte 

multimodal e terminais; 

 

Portanto, pertence a essa Agência federal o poder regulatório e fiscalizatório 

sobre as ferrovias e sobre o transporte ferroviário de cargas. Em que pese a boa 

vontade dos seus dirigentes, a ANTT não vem, infelizmente, cumprindo 

adequadamente o seu papel legal e institucional, haja vista o rol de acidentes 

graves no transporte  

 

O principal marco regulatório utilizado pela ANTT para exercer sua 

competência sobre o transporte ferroviário de cargas é o Decreto nº 1.832, de 4 

de março de 1996, que aprova o Regulamento do Transporte Ferroviário. Apesar 

de bem estruturado, o Decreto já se encontra obsoleto e dá margens a uma 

interpretação que mais favorece as empresas concessionárias, em detrimento dos 

interesses coletivos. 

 

Pode-se até concordar com o Dr. Alexandre Porto, Diretor da ANTT que 

prestou depoimento perante esta CPI de que, num primeiro momento, a 

desestatização do setor visou resolver um problema fiscal. Em suas palavras: 

 

“O programa de desestatização da época, ele buscou endereçar um problema 
praticamente fiscal, a rede, na época, ela operava com cerca de 350 milhões 

de reais de prejuízo a cada ano. Ou seja, todo ano tinha-se que pegar 
dinheiro do tesouro para que ela pudesse honrar seus compromissos, e 
naquele cenário da época entendeu-se melhor fazer a desestatização do setor, 
assim foi feito lá com o contrato da rede ferroviária, que culminou com a 
divisão dela em seis malhas regionais, e depois a malha paulista que é a 
antiga Fepasa, também foi feito a delegação por meio de um contrato de 
concessão.  

Esse movimento de desestatização da época ele foi um movimento 
que buscou resolver basicamente o problema fiscal da operação em prejuízo 
da rede ferroviária. E ele foi bastante exitoso nessa questão, o que antes 
operava em prejuízo com o tesouro, o processo de desestatização culminou, 
à época, com receitas de bilhões de reais das licitações dessas malhas, sem 
falar isso na arrecadação de impostos e o pagamento de concessão e 
arrendamento. 

Então sobre esse aspecto, o programa de desestatização foi bastante 
exitoso. Porém, esse programa não endereçou algumas questões como, por 
exemplo, a expansão da malha e a melhoria da prestação do serviço, 
principalmente porque o contrato que foi assinado lá naquela época ele não 
traz uma obrigação do concessionário de fazer investimentos de recuperação 
de trechos.” 
 
Mas agora, resolvido, ou, pelo menos encaminhado o problema fiscal, é 

premente, é essencial focar a malha ferroviária e os problemas de segurança 

nos Municípios e seus trechos urbanos pelos quais as ferrovias passam. 

 

Desta forma, esse Decreto nº 1.832 precisa ser urgentemente revisto! Deve ser 

adequado à realidade brasileira contemporânea e levar em conta a imposição de 

um maior rigor no exercício do poder de polícia da Agência sobre as empresas 

concessionárias, aumentando, ainda, o valor das multas e o poder de intervenção 

no setor caso o número de acidentes não diminua. Deve ainda exigir mais das 

empresas no sentido destas realizarem obras e implantarem equipamentos de 

segurança nas margens das ferrovias, sobretudo nos trechos urbanos por onde 
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busca diligenciar a concessionária para que ela apresente novos elementos 
para que a gente tenha uma conclusão mais efetiva. 

Mas respondendo de forma objetiva, deputado, não é papel do órgão 
técnico da ANTT fazer investigação desses acidentes. Nós recebemos, sim, 
os laudos por força da resolução 1431, quando nós encontramos algum 
problema nesse laudo, com evidência, a gente diligencia à concessionária e 
pede um esclarecimento maior, até que a gente tenha uma certeza que aquele 
laudo foi bem elaborado dentro das questões técnicas. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – E vocês também recebem 
laudo da Polícia Civil ou Polícia Federal que é feito? Através dos órgãos 
estaduais ou federais? Para confrontar com o laudo da concessionária? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Nos casos mais graves 
isso acontece, mas não é uma rotina, não é um procedimento comum porque 
não está nas nossas resoluções, mas no caso, por exemplo, no caso de São 
José, por exemplo, que é um caso bastante emblemático, a gente abriu um 
processo administrativo e a gente recepcionou os laudos da Polícia Federal e 
da polícia do estado de São Paulo, da Polícia Civil, e foi aberto um processo 
administrativo especifico para tratar esse assunto em função da gravidade 
que ele nos trouxe. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – E os demais laudos, quando 
não tem acidentes com vítimas, não é praxe da ANTT receber esses laudos. 

Se tem acidente com uma vítima, ou acidente ambiental, não é praxe 
da ANTT receber esses laudos? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Nós recebemos laudos 
de acidentes graves aqueles que têm danos ambientais é obrigação da 
concessionária fazer um laudo de investigação da causa desse acidente e 
encaminhar para Agência.  

Nós recepcionamos esses laudos, fazemos uma análise técnica 
superficial em cima deles, no sentido de verificar se ele foi bem elaborado, 
se está com uma boa técnica e a partir dessa conclusão, ele é registrado em 
nossos sistemas para fins de estatística. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Vocês têm algum valor 
recolhido aos cofres da União das irregularidades do descumprimento dos 
contratos pelas concessionárias que vocês aplicam essas multas? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Deputado, nós temos 
uma base de dados de todas as multas aplicadas, a gente pode disponibilizar 
isso para a Comissão sem maiores problemas. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Eu vou repetir, Alexandre. 
Você tem ciência dos valores recolhidos aos cofres públicos de valores 
emitidos por multa da ANTT? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Sim, no caso da 
concessionária América Latina Logística. Nós temos mais de 500 autos de 
infração apurados. É um total de 165 milhões de multas aplicadas e nosso 
recolhimento efetivo aos cofres públicos a gente chega no patamar de 5%. 

A gente chega em um patamar tão inferior em função da ação da 
concessionária de buscar o judiciário, obter decisões liminares, mas não 
obstante a esse baixo recolhimento, ela faz o depósito disso em juízo, isso 
fica depositado em juízo. E ao final do processo, no judiciário, é que é feita a 
análise de mérito, e caso a Agência tenha êxito nisso, esse valor é retornado 
para o poder público. 

A gente tem esse baixo recolhimento em função das decisões 
liminares que o judiciário concede às concessionárias.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Outro assunto, Alexandre, 
você como homem público, você acha correto ter uma empresa com  
aproximadamente 170 milhões de laudo de infração e um recolhimento de 
5% aos cofres públicos? Isso não lesa o patrimônio da União. 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Excelência, apesar do 
baixo recolhimento, não quer dizer que ela não pagará essas multas. Haverá 
uma decisão judicial ao final do processo, que geralmente é moroso, ele 
demora cerca de sete anos, 10 anos na justiça federal. E se a gente obter 
êxito no mérito esse valor que já foi pago em juízo será revertido à União. 

O que a gente tem nos preocupado é que essa política que foi feita em 
meados da década de 90, de obrigações e uma aplicação de penalidade, ela 
tem se mostrado pouco exitosa. O que a gente tem buscado fazer nos 
próximos contratos, em função das novas negociações com as 
concessionárias, é buscar mecanismos de incentivos econômicos e até 
reequilíbrio do contrato buscando aumentar o valor do arrendamento, do 
pagamento, porque essa prática de multa não tem se mostrado muito exitosa. 

É uma experiência regulatória. Na época em que esses contratos foram 
assinados não havia sequer uma agência reguladora, os contratos foram 
assinados em 96, 97, e a ANTT foi criada em 2001. E eu acho que a 
experiência regulatória do recolhimento de multas, realmente, nos faz pensar 
em outros mecanismos regulatórios para buscar o efetivo cumprimento 
desses contratos.  

desconsideração da pessoa jurídica para se alcançar a responsabilidade 

individual dos dirigentes das empresas concessionárias.  

 

- O Requerimento nº 29, de 2015 até o momento não obtivemos resposta, 

pois é sabido o contrato de concessão que celebram entre si a União e as

empresas cujas cláusulas NÃO ESTÃO SENDO CUMPRIDAS (ler 

contrato). NOSSO QUESTIONAMENTO FOI O MAIS AMPLO 

POSSÍVEL, É VERDADE, POIS QUERIA DESVENDAR TODA A 

ATUAÇÃO DA ANTT NO DESEMPENHO DAS SUAS 

ATRIBUIÇÕES EM RELAÇÃO AO TRANSPORTE FERROVIÁRIO, 

AS CONCESSÕES DECORRENTES E OS CONTRATOS QUE 

REGEM ESSAS CONCESSÕES. A ANTT RESPONDEU, MAS NA 

ÚLTIMA HORA, PARA SER PRECISO, ONTEM, DIA 24/11, UM 

DIA ANTES DA APRESENTAÇÃO DESTE RELATÓRIO FINAL, 

MOMENTO EM QUE JÁ ESTARÁ EXPIRADO O PRAZO DESSA 

COMISSÃO ESPECIAL, QUE NÃO PODE SER MAIS 

PRORROGADO. AS RESPOSTAS FORAM SUCINTAS E AS FAÇO 

INCORPORAR A ESTE RELATÓRIO FINAL. NO ENTANTO, NÃO 

IMPEDE QUE FAÇAMOS UMA ANÁLISE A POSTERIORI DESSA 

RESPOSTA E, QUALQUER NOVO FATO OU INDAGAÇÃO QUE 

SURJA, FAREMOS CHEGAR AOS RESPONSÁVEIS E 

AUTORIDADES ATRAVÉS DOS MEIOS REGIMENTAIS PELA 

COMISSÃO DE TRANSPORTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 

 

- Atentar para a fala do Prefeito Marquinho de Valparaíso sobre o abandono 

e da falta de atenção por parte da RUMO ALL para com as autoridades 

municipais, pois, se não me engano  as guaritas e os funcionários é o poder 
público que paga, quando deveria recair sobre a RUMO ALL. Daí nos soa 

estranho que, para a ANTT, compita aos Municípios realizar obras de 

segurança nas áreas concedidas. Ocorre que essas áreas são bens da 

União e compete a esta arcar com todos os encargos de obras e 

equipamentos na falta de ação da parte da RUMO ALL, ou enquanto as 

obras prometidas por esta não chegam! 

 

- Nesse sentido ainda, há de ser considerado fato gravíssimo a omissão da 

ANTT na fiscalização (sem pessoal adequado pelo tamanho da malha, o que 

não pode servir de desculpa para não exercer o poder de polícia

contratual) e aceitar, pura e simplesmente, o relato dos acidentes das 

empresas, pois não tem como saber a veracidade das informações, que 

podem muito bem não condizer com a verdade. 

 

Aqui é importante transcrever o debate que travamos com o Sr. 

Alexandre, até mesmo para mostrar nossa indignação com o 

posicionamento da ANTT: 

 

“O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pela ordem, senhor 
presidente. Vocês aceitam laudo da concessão sem contestar ele? Você 
acabou de dizer isso agora há pouco, Alexandre. 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Excelência, eu quis 
dizer que a forma como o setor de transportes foi organizado no Brasil, ele 
não traz essa responsabilidade de apuração da investigação do acidente, a 
causa da investigação, para o poder público.  

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Eu vou tornar a minha 
pergunta. Vocês não contestam o laudo? E esse laudo é aceito? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Nós recebemos esses 
laudos. Eles são analisados pela área técnica buscando conformidade dele 
quando a gente identifica uma questão que nos traz preocupação, a gente
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final, recomendaremos um Projeto de lei determinando ao Comando 

Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo que envie ao 

Ministro de Estado dos Transportes e ao Diretor Geral da ANTT cópia 

de todos os relatórios de atendimento de acidentes ferroviários, 

independentemente da existência de vítimas. Só assim, poderá a ANTT 

ter um conhecimento oficial, transparente de todos os acidentes 

ferroviários com carga nas ferrovias concedidas e não somente aqueles 

que interessarem às empresas informar, até que a mesma ANTT tenha 

fiscais que cubram toda a malha paulista ou aumente seu efetivo. 

 

- Por fim, os dormentes não são trocados de forma preventiva, mas somente 

onde ocorrem acidentes, o que viola mais uma vez o art. 13 do Decreto nº 

1.832/1996, onde se lê claramente: “A Administração Ferroviária é 

obrigada a manter a via permanente, o material rodante, os 

equipamentos e as instalações em adequadas condições de operação e de 

segurança, e estar aparelhada para atuar em situações de emergência, 

decorrentes da prestação do serviço de transporte ferroviário.” 

Esses são algumas das posturas da ANTT que devem ser imediatamente 

mudadas, devendo essa Agência passar a atuar mais ao lado do interesse 

nacional e do interesse da população, para trazer tranquilidade, sossego 

e paz às populações de alguma forma afetadas pelas linhas das ferrovias 

nas cidades pelas quais estas cortam. 

Assim, pede-se ao Ministro dos Transportes que cobre uma melhor atuação 

da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para que ela se 

paute por uma maior eficiência em sua gestão. 
 

 

4.3 – Da deplorável situação trabalhista dos funcionários dos trens das

empresas concessionárias.  

 

 
Aqui não vamos nos estender muito. E por quê? Por duas razões: a primeira 

concerne ao fato de não querer abrir o flanco para acusações de que esta CPI 

enveredou-se numa área cuja competência pertence à União. Esse 

pensamento não nos preocupa, pois, como salientamos em capítulos 

passados, o tema resvala por completo na proteção e defesa da Dignidade da 

Pessoa Humana, sendo que essa proteção e defesa pertencem ao Estado 

como um todo e não apenas à União. Portanto, se não temos competência 

administrativa e legislativa no campo do Direito do Trabalho e das relações 

de trabalho, temos, sim, competência no campo da defesa dos Direitos 

Humanos, eis que, diante das declarações desesperadas e contundentes dos 

empregados e dirigentes sindicais sobre as precaríssimas condições de 

trabalho dos empregados das ferrovias, condições essas que, SEGUNDO 

RELATOS DOS MAQUINISTAS, os igualam a escravos ou animais, não 

podemos ficar inertes e calados perante essa drástica e comovente violação 

da dignidade dessas pessoas, e temos o dever institucional de denunciar, 

inclusive a organismos internacionais, as reais e calamitosas condições de 

trabalho nas ferrovias. 

 

A segunda razão é simples: os depoimentos dos empregados das ferrovias e 

os dirigentes sindicais das categorias dos empregados das ferrovias 

(CONFORME TRANSCRIÇÕES ANEXAS) falam por si só. São tão 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Ok. A ANTT já fez algum 
estudo ou investigação comparativa entre os laudos da concessionária com 
os registros de ocorrência feitos pelos laudos dos bombeiros? 

O SR. ALEXANDRE PORTO DE SOUZA – Como eu disse, nobre 
deputado, não é prática da agência esse tipo de situação. Quando nós somos 
demandados pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas da União e até
mesmo pela Polícia Federal, nós assim fazemos, tivemos um caso recente, 
em uma colisão entre um trem da MRS e RUMO ALL em Cubatão, e o 
Ministério Público pediu, sim, que a Agência fizesse um estudo como esse 
que você colocou, nós temos 180 dias para fazer esse trabalho. Mas não é
prática esse tipo de situação. Ela acontece quando nós somos demandados 
pelos órgãos de controle, principalmente. 

Na nossa administração pública, deputado, quando nós fomos 
organizados no setor de transportes, nós não temos na administração federal, 
hoje, um órgão capacitado tecnicamente de poder fazer uma investigação de 
todos os acidentes ferroviários e suas causas. A gente faz isso quando a 
gente é demandado pontualmente em situações específicas, como essa que 
aconteceu no caso aí desse acidente em Cubatão. 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Pode continuar sua 
explanação, depois eu tenho umas perguntas a fazer.” 
 

As respostas do dirigente da ANTT são tão claras que dispensam 

maiores comentários. No entanto, revelam e reforçam um fato 

gravíssimo: a ANTT aceita qualquer coisa que as empresas mandarem 

para ela. Isso tem de mudar!  

 

- E o pior: segundo relatos prestados pelo Sr. Alexandre, da ANTT, ao 

Plenário desta CPI, no caso da ALL, antecessora da atual RUMO ALL, ela 

foi multada em R$ 165.000.000,00 (cento e sessenta e cinco milhões de 

reais) e somente foi recolhido aos cofres públicos aproximadamente 3% 

deste valor, uma vergonha. Vamos recomendar o seguinte: que o valor 

incontroverso das multas recolhidas seja repassado, 
IMEDIATAMENTE, aos Municípios onde a situação da malha 

ferroviária está mais grave e caótica para a realização de obras e a 

instalação de equipamentos de segurança de forma emergencial para 

abrandar os riscos proporcionados pelo constante trânsito de trens de 

carga nessas localidades e propor, também, uma audiência de mediação

e conciliação com as empresas concessionárias para que reconheçam 

parte desses valores devidos e os repassem, IMENDIATAMENTE, aos 

Municípios que precisam de obras e equipamentos de segurança nas 

imediações das ferrovias que cortam seus respectivos territórios. Nessa 

audiência de mediação e conciliação deverão participar o Ministério 

Público Federal e as Defensorias Públicas da União e dos Estados, e, 

logicamente, a ANTT e a União Federal. Devemos levar essa proposta

de mediação e conciliação ao Advogado Geral da União e aos 

representantes das empresas, aos quais CONCLAMAMOS que 

reconheçam parte dessas multas aplicadas e invistam em segurança os 

valores a serem recolhidos. 

 

- Conforme o Ofício da ANTT nº 768 (anexo) item 5, o contrato não reza 

punição e o item 6, por revisão passou a constar punição. Quanto ao item 7, 

não temos condições de averiguar a veracidade, devido ao testemunho do 

representante da ANTT que diz – e isso é gravíssimo – que quem subsidia a 

ANTT, com relatórios de acidentes, são as próprias empresas. Ora, é um 

campo aberto para as interpretações subjetivas. As empresas somente 

encaminharão acidentes de pouca monta, sem gravidade. Isso é uma 

fraude, com o perdão da palavra, consentida, porque incidentes 

pequenos demandam punições pequenas. Acidentes grandes ou trágicos 

não chegarão aos ouvidos da ANTT, exceto se vierem via imprensa! Ao 
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mantenha informados sobre eventuais melhorias e incrementos positivos. 

Vamos acompanhar! 

 

Todos os depoimentos e documentos relativos às condições de trabalho dos 

empregados das ferrovias serão encaminhadas ao Ministério do Trabalho e 

ao Ministério Público do Trabalho. 

 

4.4 – Da dúvida sobre a competência para demandar apurações e 

punições: Justiça Federal ou Estadual? 

 
 
Finalmente, há um outro ponto que nos causa estranheza e que de uma certa 

forma atrapalha a celeridade nas apurações e punições dos acidentes: a quem 

compete apurar, investigar e demandar processos em face dos acidentes e 

exigir a implantação de adequadas condições de segurança na malha 

ferroviária: o Ministério Público Federal ou o Ministério Público Estadual? 

E o processo, onde ocorrerá a tramitação: na Justiça Federal ou na Justiça 

Estadual? 

 

Parece fácil essa resposta, mas não é. Isso porque há decisões na Justiça 

estadual que declinam a competência para a Justiça Federal, e outras que 

reconhecem a competência da Justiça Estadual. Vejamos: 

 

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0078621-60.2013.8.26.0000 
COMARCA: PRAIA GRANDE 
AGRAVANTE: ALL AMERICA LATINA LOGÍSTICA S/A 
AGRAVADO: ROBERTO DA SILVA MARTINS 
Responsabilidade civil. Atropelamento na via férrea. 
Concessionária de serviço público federal. Interesse da União. 
Competência da Justiça Federal. Recurso conhecido apenas 
para remessa dos autos à Justiça Federal, com observação.” (13ª Câmara 
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 
decisão: "Não conheceram do recurso, com determinação de remessa dos 
autos ao E. Tribunal Regional Federal. V.U.", de conformidade com o voto 
do Relator, que integra este acórdão, j. 17.7.2013) 
 
“Agravo de Inst.: 0265430-95.2012.8.26.0000 
Comarca: São Vicente 
Agravante: ALL AMÉRICA LATICA LOGISTICA S/A 
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Agravo de Instrumento Preliminares rejeitadas decisão acertada afastada a 
alegação de ilegitimidade passiva sociedade controladora reconhecida 
aplicação do art. 117 da Lei nº 6.404/76 e art. 3º da Lei 6.938/81 
competência da Justiça Estadual apesar da agravante ser concessionária 
de serviço público e contratar diretamente com a União, é pessoa jurídica de 
direito privado - assistência é modalidade de intervenção voluntária, não 
cabendo à agravante exigir a intervenção do DNIT e/ou da ANTT interesse 
processual evidenciado decisão mantida Recurso não provido. (1ª Câmara 
Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal deJustiça de São Paulo, proferir a 
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.V. U.", de conformidade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão. J. 13.8.2013)” 
 

No depoimento do Procurador da República AUREO MARCUS 

MAKIYAMA LOPES, dá a entender, num primeiro momento, que as 

investigações e punições pelas mortes são da competência da Justiça 

Estadual: 

 

“O SR. RICARDO MADALENA – PR – Doutor Áureo, me tire uma 
dúvida. A apuração de responsabilidade criminal é feita no âmbito do MPE 
ou do MPF, me parece que o senhor disse que é o Ministério Público do 
Estado de São Paulo a pura isso. 
O SR. AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES – Os boletins de 
ocorrência são registrados na Polícia Civil, não havendo responsabilidade, 
em princípio, as competência de previsão de crimes federais do Artigo 109 
da Constituição, é caso de competência estadual. 

detalhistas, que formam um amplo e precioso celeiro de informações e dicas 

para atuação das autoridades competentes. Nada mais é preciso acrescentar. 

É preciso agir para barrar essa verdadeira redução à condição análoga a 

escravos desses homens, SEGUNDO RELATARAM, que, ganhando uma 

miséria, são verdadeiros heróis por transportarem as riquezas deste Brasil

conduzindo composições extensas, pesadíssimas, tecnologicamente 

ultrapassadas, desconfortantes e precárias ao extremo, atingindo o cúmulo de 

não possuírem as locomotivas condições de higiene condizentes, uma vez 

que os maquinistas e seus eventuais auxiliares têm de fazer as refeições nos 

mesmos recintos onde realizam suas necessidades fisiológicas, sendo que o 

produto destas (fezes e urina) são feitos em folhas de jornal e lançadas para 

fora das composições ou em garrafas “pet”, uma vez que é impraticável 

parar nas estações. Isso é ou não é mais humilhante e tão reprovador quanto 

a escravidão? 

 

Os principais problemas detectados em relação ao tratamento que as 

empresas concessionárias dão aos seus empregados, com maior quantidade

de reclamações dirigidas à RUMO ALL, são (CONFORME 

TRASNCRIÇÕES): 

 

- Condições de trabalho escravo (higiene, refeições) 

- Preparação do maquinista: hoje a preparação do maquinista é sarcástica em 

relação ao que acontecia no passado. 

- 2º homem de fundamental importância  

- carga horária dos maquinistas  
- Os maquinistas não têm conhecimento das normas de velocidade no 

perímetro urbano, e somente da velocidade determinada pela concessão (e na 

maioria das vezes acima dos limites determinados pela ANTT) 

- Válvula de segurança retirada dos vagões (para ganhar tempo de 

manutenção, apenas uma concessão permanece) 

- Muito importante repassar para as autoridades competentes os vídeos 

da reunião do dia 21/10/2015. Todos os itens acima ocorrem nas três 

empresas: MRS, FCA e, principalmente e de forma mais grave na RUMO 

ALL, comprometendo a segurança não só dos maquinistas, mas da 

população como um todo. 

- Recomendar à Polícia Civil que investigue as causas da morte de um ex-

funcionário da Brigada de Incêndio da ALL, em 2008, informação essa 

prestada pela própria empresa (RECOMENDA-SE, no entanto, uma 

apuração prévia pela Polícia Civil) 

- Relatório de Cordeirópolis/SP: lá também houve problema e deve ser 

investigado. 

 

A RUMO ALL, em depoimento prestado por seu Vice-Presidente 

(TRANSCRIÇÃO DO DEPOIMENTO PRESTADO NO ÚLTIMO DIA 

11.11.2015), informou que vem mudando a relação no trato com os 

empregados e que serão feitos investimentos para a melhoria das 

locomotivas. Mostrou, ainda, postos de descanso e pernoite em várias 

cidades, os quais nos pareceram adequados. 

 

Temos esperança que a RUMO ALL altere essas condições e proporcione 

melhores condições aos empregados, e que ela apure essas condições e nos 
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lata. Não faltou o Estado de São Paulo com os serviços públicos de 

atendimento à população nos casos de acidentes com trens de carga, mas 

faltou, e falta, em verdade uma melhor fiscalização e um controle mais 

eficiente, mais efetivo, mais incisivo da ANTT em face das tragédias que 

estavam anunciadas e que ocorreram (vide os casos de Americana e São José 

do Rio Preto) e das tragédias que estão anunciadas e que podem acontecer a 

qualquer momento. Estas, porém, ainda dá tempo de serem evitadas. Basta 

que as empresas concessionárias se disponham voluntariamente a fazer, ou, a 

ela seja imposta coercitivamente, o dever de adotar medidas de segurança 

básicas aqui já apontadas. 

Portanto, poderá a CPI não chegar às minúcias ou profundezas das variantes 

que cercam o tema, bastando que ela detecte indícios de violações e 

irregularidades ou de má prestação dos serviços, suficientes para apontar aos 

órgãos públicos com competência constitucional e legal para aplicar a quem 

de direito as devidas sanções legais, caminhos concretos para o desempenho 

do seu papel institucional, principalmente àqueles órgãos do serviço público 

que têm a incumbência de zelar pela proteção do princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

 

A análise dos documentos e dos depoimentos prestados poderá levar às 

autoridades federais e estaduais competentes à aplicação de sanções 

administrativas e judiciais. Essas autoridades, com base no presente 

Relatório Final desta CPI, poderão adotar medidas administrativas benéficas 

de proteção às pessoas e Municípios paulistas que sofrem todo o tipo de 

violação dos seus direitos mais básicos com o descaso e omissão dos 

responsáveis, sejam eles dos órgãos federais, ou, sejam elas as empresas 

concessionárias em promover maior segurança ao longo da malha ferroviária 
que singra pelo Estado de São Paulo. Podemos, então, sugerir, de imediato, 

medidas tais como: 

 

1) ENCAMINHAR CÓPIA DESTE RELATÓRIO FINAL AOS 

MINISTÉRIOS PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL PARA 

PROMOVER A APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES, PELA 

EVENTUAL OMISSÃO E INAÇÃO QUANTO A IMPLANTAÇÃO 

DE MEDIDAS DE SEGURANÇA NA MALHA FERROVIÁRIA 

EXISTENTE NO ESTADO DE SÃO PAULO E PELA QUAL SÃO

TRANSPORTADAS CARGAS, OMISSÃO E INAÇÃO ESTAS QUE 

VIABILIZAM A OCORRÊNCIA DE ACIDENTES GRAVÍSSIMOS E 

VULNERAM AS PESSOAS QUE OU HABITAM AO LADO DAS 

FERROVIAS, OU QUE DE QUALQUER FORMA SÃO PELA 

PRESENÇA DELAS AFETADAS; 

 

2) RECOMENDAR A FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO

PELOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS FEDERAL E ESTADUAL PARA 

DEFINIREM AS COMPETÊNCIAS PARA APURAR OS 

RESPONSÁVEIS CITADOS NO ITEM 1, OU SEJA, SE PELA 

JUSTIÇA FEDERAL OU ESTADUAL ,  

 

3) SOLICITAR AO MINISTRO DOS TRANSPORTES A APURAÇÃO 

DE POSSÍVEIS FALHAS OU OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO DA 

ANTT; 

 

4) CLAMAR À PRESIDENTE DA REPÚBLICA PELA 

ACELERAÇÃO DOS ESTUDOS PARA A IMEDIATA REVISÃO DO 

 

Mas no decorrer do depoimento do mesmo Procurador da República, de

outra parte, na área cível e administrativa, infere-se que a competência é 

mais da União e dos Municípios, do que do Estado. 

 

Dessa forma, é fundamental para se alcançar punições exemplares definir de 

uma vez por todas a quem compete apurar, investigar e demandar processos 

em face dos acidentes e exigir a implantação de adequadas condições de 

segurança na malha ferroviária: se o Ministério Público Federal ou se é o 

Ministério Público Estadual. 

 

Assim, questionamos e propugnamos: 

 

- A apuração da responsabilidade civil e criminal é de responsabilidade de 

qual órgão? Pertence a qual órgão: Ministério Público Federal ou Ministério 

Público Estadual? Essa indefinição, lograda inclusive na jurisprudência 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, atrapalha uma celeridade no 

desfecho das punições e indenizações. Precisa haver maior rigor na 

apuração desses episódios trágicos. Ao final, recomendaremos ao 

Procurador Geral da República e ao Procurador Geral de Justiça do 

Estado de São Paulo que instituam um Grupo de Trabalho o qual 

defina, por termo de cooperação ou outro instrumento jurídico, quais 

são as competências de cada Ministério Público nessa matéria 

envolvendo acidentes no transporte de carga no Estado de São Paulo. 

- Outro ponto a ser enfrentado pelo Ministério Público, e que vem 

literalmente a reboque do tema responsabilidade civil por danos 

coletivos, materiais, morais e psicológicos, diz respeito ao 
descarrilamento. Pelo relatório apresentado pela empresa concessionária 

FCA (VL), o descarrilamento gira em torno de 50% (cinquenta por cento), o 

que, sem sombra de dúvida, se dá por se tratar de falta de manutenção. Essa 

informação precisa ser melhor apurada pela ANTT, o que desde já se 

recomenda. E mais: reforça a tese da constante violação do art. 13 do 

Decreto nº 1.832/1996, já aqui mencionado, o que induz, mais uma vez 

também, a constatar a falha ou a falta de fiscalização por parte da 

ANTT, situação que precisa ser IMENDIATAMENTE revista, 

repensada e remodelada. 

 
 
V – DAS CONCLUSÕES, RECOMENDAÇÕES, 
PROPOSTAS E ENCAMINHAMENTOS. 
 
 
O objetivo de uma CPI, repita-se, é o de reunir o maior número de indícios 

para caracterizar um fato irregular (ou fatos irregulares) ocorrido dentro da 

órbita de competência do Estado-membro e que, por falha na atuação deste, 

tenha causado algum tipo de lesão, dano ou incômodo aos cidadãos. Neste 

especial caso dos acidentes no transporte ferroviário de carga, os danos, 

lesões e incômodos tangem, em maior parte, a questão da falha da proteção 

aos cidadãos e Municípios paulistas em geral, violando-lhes seus direitos 

mais básicos e essenciais, como os direitos à vida, à saúde, à integridade 

física e moral e à segurança. Essa proteção insere-se dentro da competência 

típica do Estado-membro que, como parte integrante da República brasileira, 

também assumiu o dever de proteger e promover o princípio da dignidade da 

pessoa humana, e nos casos das demais violações que a CPI coletou, mostra 

uma evidente falha nesse dever fundamental do Estado, em sua acepção mais 
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7) ENVIAR CÓPIA DO RELATÓRIO FINAL AO MINISTÉRIO DO 

TRABALHO PARA QUE APURE AS DENÚNCIAS FEITAS PELOS 

EMPREGADOS DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS; 

 

8) ENVIAR CÓPIA DO RELATÓRIO FINAL AO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO TRABALHO PARA QUE APURE AS DENÚNCIAS 

FEITAS PELOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS 

CONCESSIONÁRIAS; 

 

9) CRIAÇÃO DE UMA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO OU 

SUBCOMISSÃO JUNTO À COMISSÃO DE TRANSPORTES DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA ACOMPANHAR A 

EFETIVAÇÃO DESTE RELATÓRIO FINAL;  

 

10) CRIAÇÃO DE UMA OUVIDORIA JUNTO À SECRETARIA DE 

ESTADO DA JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA, OU NA 

SECRETARIA DE ESTADO MAIS CONDIZENTE, PARA ATENDER 

TODOS OS CASOS DE ACIDENTES OU FALHAS NO TRANSPORTE 

FERROVIÁRIO DE CARGAS QUE AFETEM OS CIDADÃOS 

PAULISTAS. AINDA NESTA PARTE, QUE ESSA OUVIDORIA SEJA 

DOTADA DE MECANISMOS DE ACESSO FACILITADO A TODAS AS 

CAMADAS DA POPULAÇÃO, DISPONHA DE RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS PARA O SEU FUNCIONAMENTO E 

DISPONIBILIZE, NA IMPRENSA OU EM SÍTIO ELETRÔNICO DA 

SECRETARIA ESTADUAL DA JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA 

OU DA SECRETARIA DE ESTADO CONDIZENTE, UM CANAL DE 
ATENDIMENTO ONLINE ONDE SEJA GARANTIDO O SIGILO DAS 

INFORMAÇÕES; 

 

11) ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO FINAL AO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO SENTIDO DE QUE 

ESTE DOCUMENTO AUXILIE E ACOMPANHE AS RESPECTIVAS 

INSTÂNCIAS NO JULGAMENTO DE AÇÕES CIVIS E CRIMINAIS 

QUE VERSEM SOBRE OS FATOS ILEGAIS E IRREGULARES 

APURADOS NESTA CPI; 

 

12) ENCAMINHAR PEDIDO AO SENHOR DEFENSOR PÚBLICO 

GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO NO SENTIDO DE SE 

VIABILIZAR PLENO E CÉLERE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, PELOS 

DEFENSORES PÚBLICOS ÀS VÍTIMAS DE CASOS APURADOS POR 

ESTA CPI, ENCAMINHANDO-LHE, AINDA, CÓPIA INTEGRAL 

DESTE RELATÓRIO; 

 

13) ENCAMINHAR O RELATÓRIO FINAL AO CONGRESSO 

NACIONAL PARA QUE ELE TOME CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO 

NESTA ÁREA ESPECÍFICA; 

 

14) ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO FINAL À SENHORA 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA E AO SENHOR GOVERNADOR DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, COM O OBJETIVO DE REPASSAR A 

ESTAS AUTORIDADES EXECUTIVAS AS INFORMAÇÕES 

COLHIDAS NA CPI, SUGERINDO ÀS MESMAS DETERMINAR, 

RESPECTIVAMENTE, AOS MINISTROS DE ESTADO COMPETENTES 

DECRETO Nº 1.832/1996, QUE REGULAMENTA O SISTEMA 

FERROVIÁRIO, BEM COMO PROMOVER A NECESSÁRIA 

REVISÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO FEITOS HÁ 

APROXIMADAMENTE 20 ANOS; 

 

5) EM CONTINUIDADE AO ITEM 4, SOLICITAR: 

        5.1- AO MINISTRO DOS TRANSPORTES PARA QUE A UNIÃO 

ASSUMA A RESPONSABILIDADE POR OBRAS E 

EQUIPAMENTOS ONDE OS MUNICÍPIOS NÃO TENHAM 

CONDIÇÕES DE ASSUMIR ENCARGOS DE MANUTENÇÃO DA 

SEGURANÇA NA VIA FÉRREA QUE CORTA SEU TERRITÓRIO; 

QUE SE REVISE O ASPECTO DAS PUNIÇÕES DAS EMPRESAS, 

AUMENTANDO O VALOR E CRIANDO UM JUÍZO DE 

RECORRIBILIDADE MEDIANTE GARANTIA, COM O DEPÓSITO 

DO VALOR DA MULTA (DEPÓSITO INTEGRAL); IMPOR MAIOR 

RIGOR NA FISCALIZAÇÃO; AMPLIAR O QUADRO DE FISCAIS 

DA ANTT, SEJA CONTRATANDO QUADRO PRÓPRIO POR 

CONCURSO PÚBLICO, OU, SEJA DELEGANDO ESSA 

COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA AO ESTADO DE SÃO PAULO 

E AOS MUNICÍPIOS PAULISTAS, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS 

(ISSO É POSSÍVEL E O DIREITO ADMINISTRATIVO TEM OS 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS APROPRIADOS PARA A 

FORMAÇÃO DESSES ATOS DE COOPERAÇÃO 

ADMINISTRATIVA), MANTENDO A ANTT COMO ÓRGÃO DE 2ª 

INSTÂNCIA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS EM FACE DAS MULTAS, DENTRE OUTROS 

ITENS A SEREM ALTERADOS; 
 

            5.2- ACELERAR OS ESTUDOS, PESQUISAS, CÁLCULOS E 

CONSULTAS PÚBLICAS PARA A RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS 

DE CONCESSÃO, SEJA INOVANDO-OS ATRAVÉS DE NOVA 

LICITAÇÃO SE POSSÍVEL FOR, OU, TENDO EM VISTA A LONGA 

DURAÇÃO DO CONTRATO EM VIGÊNCIA, SEJA 

ACRESCENTANDO ADITIVOS CONTRATUAIS (CLÁUSULAS 

ADITIVAS) QUE PERMITAM, DESDE JÁ, IMPUTAR ÀS EMPRESAS 

CONCESSIONÁRIAS MAIOR COMPROMETIMENTO E VÍNCULO 

JURÍDICO COM O QUESITO SEGURANÇA AO LONGO DAS VIAS 

FÉRREAS. COMO ADIANTOU O DR. ALEXANDRE PORTO, DA ANTT, 

JÁ EXISTEM ESTUDOS DE RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE 

CONCESSÃO E SERIA A OPORTUNIDADE DE SE REFAZER PONTOS 

DO CONTRATO E IMPUTAR MAIS RESPONSABILIDADE ÀS 

EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS NO QUESITO SEGURANÇA. É O QUE 

SE ROGA AO MINISTRO DOS TRANSPORTES PARA QUE ATENDA 

ESSA NOSSA REIVINDICAÇÃO. 

 

6) ENVIAR CÓPIA DO CONTRATO ENTRE A UNIÃO E AS 

EMPRESAS ÀS PREFEITURAS DOS MUNICÍPIOS POR ONDE 

PASSAM AS LINHAS FÉRREAS, PARA QUE DÊEM SUGESTÕES 

DE ALTERAÇÃO NO DECRETO Nº 1.832 E AVALIEM A 

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE 

SERVIÇOS (ISS) NOS MUNICÍPIOS ONDE OCORRA ALGUM 

TIPO DE SERVIÇO PRESTADO OU REALIZADO PELAS 

EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS; 
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21) DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO E PSICOLÓGICO, 

PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, PARA DAR APOIO ÀS 

VÍTIMAS AFETADAS DE ALGUMA FORMA PELOS ACIDENTES OU 

FALHAS NO TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS; SE 

POSSÍVEL, RECOMENDAR À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

E À PROCURADORIA GERAL DO ESTADO QUE ESTUDEM FORMAS 

DE RESSARCIMENTO DESSES GASTOS ESPECÍFICOS JUNTO ÀS 

EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS; 

 

22) RECOMENDAR AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

QUE INGRESSE COM UMA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, NO

SENTIDO DE SOLICITAR À JUSTIÇA FEDERAL A IMPOSIÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO DA UNIÃO E DA ANTT DE REALIZAÇÃO DE OBRAS 

DE SEGURANÇA, DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA E DA CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS 

FERROVIÁRIOS, E PASSAGENS DO TIPO INFERIOR E DO TIPO 

SUPERIOR NOS MUNICÍPIOS ATRAVESSADOS POR LINHAS 

FÉRREAS CONCEDIDAS PELA UNIÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS, 

BEM COMO COBRE OS GASTOS E DESPESAS QUE O ESTADO DE 

SÃO PAULO TEM COM OS RECORRENTES ACIDENTES NO 

TRANSPORTE DE CARGA; 

 

 

VI – AGRADECIMENTOS E ENCAMINHAMENTOS FINAIS 

OS MEMBROS DESTA CPI AGRADECEM O ESPECIAL APOIO DO 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO PELO SUPORTE IRRESTRITO AO BOM DESEMPENHO 

DESTA CPI. ESTENDE-SE O AGRADECIMENTO AOS DEMAIS 

MEMBROS DA EGRÉGIA MESA, BEM COMO AOS NOBRES 

DEPUTADOS QUE NOS AUXILIARAM E COOPERARAM PARA O 

CORRETO E REGIMENTAL DESENVOLVIMENTO DOS 

TRABALHOS DESTA COMISSÃO ESPECIAL. 

 

O MESMO AGRADECIMENTO SE FAZ AO TRABALHO REALIZADO 

PELOS SERVIDORES DESTA CASA, QUE TANTA LABUTARAM 

PARA SE ALCANÇAR ESTE RESULTADO FINAL. EM ESPECIAL, 

NOSSOS AGRADECIMENTOS AO DEPARTAMENTO DE 

COMISSÕES DA SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR E À 

PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BEM COMO A 

TODOS OS ASSESSORES DOS GABINETES DOS DEPUTADOS 

MEMBROS DESTA CPI E DAS LIDERANÇAS DOS RESPECTIVOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. AGRADECEMOS TAMBÉM A TODAS AS 

PESSOAS E ENTIDADES QUE, DE UMA FORMA OU DE OUTRA, 

COLABORARAM COM ESTA CPI, DE MODO ESPECIAL TODOS OS 

REPRESENTANTES DOS SINDICATOS, ASSIM COMO OS 

FUNCIONÁRIOS DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE AMERICANA E 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, OS VEREADORES E PREFEITOS AQUI 

RECEBIDOS, OS JORNALISTAS QUE COBRIRAM ESTA COMISSÃO 

PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. ENFIM, AGRADECER A TODOS 

QUE NOS AUXILIARAM NESSA ÁRDUA TAREFA DE PERSEGUIR 

OS INTERESSES DA POPULAÇÃO DO NOSSO ESTADO. 

 

E AOS SECRETÁRIOS DE ESTADO, UM MAIOR EMPENHO DESSAS 

PASTAS NA RESOLUÇÃO DAS DEMANDAS ENVOLVENDO AS 

QUESTÕES GRAVÍSSIMAS APURADAS NESTA CPI;  

 

15) RECOMENDAR ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS POR ONDE 

PASSAM LINHAS FÉRREAS DE TRANSPORTE DE CARGAS, NAS 

CIDADES CITADAS OU NÃO NESTA CPI, PARA QUE INSTALEM 

CPIS PARA APURAR MAIS CASOS DE ACIDENTES ENVOLVENDO 

O TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS EM SEUS 

RESPECTIVOS TERRITÓRIOS; 

   

5.1 - SUGESTÕES ESPECIAIS DESTE RELATÓRIO DA CPI: 

 

16) SUGERIR, AO MINISTRO DOS TRANSPORTES, QUE 

PROMOVA ESTUDOS VISANDO QUE O VALOR 

INCONTROVERSO DAS MULTAS RECOLHIDAS SEJA 

REPASSADO, IMEDIATAMENTE, AOS MUNICÍPIOS ONDE A 

SITUAÇÃO DA MALHA FERROVIÁRIA ESTÁ MAIS GRAVE E 

CAÓTICA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS E A INSTALAÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE FORMA 

EMERGENCIAL PARA ABRANDAR OS RISCOS 

PROPORCIONADOS PELO CONSTANTE TRÂNSITO DE TRENS 

DE CARGA NESSAS LOCALIDADES; 

 

17) ENCAMINHAR À EGRÉGIA MESA PARA QUE A 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DISPONIBILIZE, DE FORMA DIDÁTICA, O PRESENTE 

RELATÓRIO FINAL DESTA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 

INQUÉRITO, A SER CONSULTADO EM PLATAFORMA PRÓPRIA 

DA INTERNET. 

18) ENCAMINHAR CÓPIA DO RELATÓRIO FINAL PARA O 

PRESIDENTE DA SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL EM SÃO PAULO; 

19) ENCAMINHAR CÓPIA DO RELATÓRIO FINAL PARA A 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, PARA QUE ELA TOME CIÊNCIA DAS DENÚNCIAS AQUI 

RELATADAS, PARABENIZANDO, AINDA, O PRESTATIVO 

TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR, DA 

POLÍCIA CIVIL E DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-

CIENTÍFICA; 

20) ENCAMINHAR À PROTOCOLIZAÇÃO, COMO PROJETO DESTA 

CPI, DE PROJETO DE LEI DETERMINANDO AO COMANDO 

GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO QUE ENVIE AO MINISTRO DE ESTADO DOS 

TRANSPORTES E AO DIRETOR GERAL DA ANTT CÓPIA DE 

TODOS OS RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO DE ACIDENTES 

FERROVIÁRIOS, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE 

VÍTIMAS. SÓ ASSIM, PODERÁ A ANTT TER UM 

CONHECIMENTO OFICIAL, TRANSPARENTE DE TODOS OS 

ACIDENTES FERROVIÁRIOS COM CARGA NAS FERROVIAS 

CONCEDIDAS. 
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informativos -, a nota de confidencialidade relativa aos 

registros sigilosos. 

Constitui conduta altamente censurável – com todas as 

conseqüências jurídicas (inclusive aquelas de ordem penal) 

que dela possam resultar – a transgressão, por qualquer 

membro de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, do 

dever jurídico de respeitar e de preservar o sigilo 

concernentes aos dados por ela transmitidos. 

Havendo justa causa, - e, achando-se configurada a 

necessidade de revelar os dados sigilosos, seja no relatório 

final dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito 

(com razão justificadora de medidas a serem 

implementadas pelo Poder Público), seja para efeito das 

comunicações destinadas ao Ministério Público ou a outros 

órgãos do Poder Público, para os fins a que se refere o art. 

58, § 3º, da Constituição, seja, ainda, por razões imperiosas 

ditadas pelo interesse social – a divulgação do segredo, 

precisamente porque legitimada pelos fins que a 

motivaram, não configurará situação de ilicitude, muito 

embora traduza providência de absoluto grau de 

excepcionalidade”. 

 

   Recomenda-se, por fim, o encaminhamento integral deste 

Relatório às seguintes autoridades competentes: 

 

- Excelentíssima Senhora Presidente da República; 

- Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal; 

- Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados; 

- Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República; 

- Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado dos Transportes; 

- Excelentíssimo Senhor Governador do Estado; 

- Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de 

São Paulo; 

- Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça; 

- Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de São 

Paulo; 

- Defensor Público-Geral do Estado de São Paulo; 

- Secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo; 

  

São Paulo, 18 de novembro de 2015. 

  

RICARDO MADALENA 
Deputado Estadual  

 
Relator da CPI constituída com a finalidade de investigar Acidentes no Transporte 

Ferroviário de Cargas no Estado de São Paulo 

 

Aprovado o Relatório Final.  

Plenário D. Pedro I, em 25 de novembro de 2015. 

a) Deputado Chico Sardelli (Presidente) 

a) Deputado Davi Zaia (Vice-Presidente) 

a) Deputado Ricardo Madalena (Relator) 

a) Deputado Delegado Olim 

a) Deputado Barros Munhoz 

a) Deputado Orlando Bolçone 

ESPERA-SE QUE SEJAM IMPLEMENTADAS TODAS AS MEDIDAS 

SUGERIDAS NO SENTIDO DE PREVENIR, COIBIR E REPRIMIR OS 

CONSTANTES ACIDENTES E TRAGÉDIAS ENVOLVENDO O 

TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA E AS CONSTANTES 

VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS DOS CIDADÃOS 

PAULISTAS QUE, DE FORMA DIRETA OU INDIRETA, SOFREM 

COM A FALTA DE INVESTIMENTO EM SEGURANÇA PELAS 

EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS E DA FISCALIZAÇÃO NÃO TÃO 

EFICIENTE DA ANTT. 

 

POR FIM, TEMOS ESPERANÇA DE QUE AS PROMESSAS DE 

INVESTIMENTOS EM SEGURANÇAS NAS FERROVIAS, FEITAS 

PELOS REPRESENTANTES E DIRIGENTES DAS EMPRESAS 

CONCESSIONÁRIAS, SEJAM CUMPRIDAS, PRINCIPALMENTE 

NAQUELAS LOCALIDADES QUE ESTÃO MAIS EXPOSTAS A 

ACIDENTES E NAQUELAS ONDE AS TRAGÉDIAS OCORRERAM, 

CONCLAMANDO QUE ESSAS LOCALIDADES TENHAM 

PRIORIDADE NO ATENDIMENTO, VISANDO TRAZER MAIS 

SEGURANÇA PARA NOSSA POPULAÇÃO! 

 

POIS ALERTAMOS: CASO NÃO SEJA FEITO NADA, OS 

ACIDENTES E AS TRAGÉDIAS CONTINUARÃO E, PASMEM!, 

PODERÃO SER AINDA PIORES E MAIS GRAVES DOS QUE JÁ 

OCORRERAM. 

 

DESDE JÁ, AFIRMAMOS: IREMOS ACOMPANHAR DE PERTO A 

EVOLUÇÃO DAS PROMESSAS E DOS INVESTIMENTOS! AINDA 

MAIS PARA TRAZER MAIS SEGURANÇA À NOSSA POPULAÇÃO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

Anexo, seguem todos os documentos e o material produzido e recolhido 

por esta CPI e que será encaminhado, juntamente com o Relatório 

Final, ao Ministério Público e às autoridades competentes. 

Quanto aos documentos que serviram de substância para os trabalhos 

de investigação da CPI, os mesmos deverão ser encaminhados ao 

Ministério Público ou a outros órgãos competentes para que possam 

tomar as providências que lhe competem. Ressalte-se que somente 

aqueles documentos ora acobertados pelo sigilo e que são extremamente 

relevantes para o deslinde da investigação é que poderão ser 

encaminhados ao Ministério Público, a teor do que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal2[10]: 

 

“A Comissão Parlamentar de Inquérito, embora 

disponha, expropriaauctoritate, de competência para ter 

acesso a dados reservados, não pode, agindo 

arbitrariamente, conferir indevida publicidade a registros 

sobre os quais incide a cláusula de reserva derivada do 

sigilo bancário, do sigilo fiscal e do sigilo telefônico”. 

Com a transmissão das informações pertinentes aos 

dados reservados, transmite-se à Comissão Parlamentar de 

Inquérito – enquanto depositária desses elementos 

                                                 
2[10] Mandado de Segurança nº 23,452-1-RJ, j. 16-09-1999, Tribunal Pleno do STF, Relator: 
Ministro Celso de Mello, DJU de 12-05-2000, Seção 1, p. 20. 
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VII - PROJETO DE LEI A SER OFERECIDO PELA CPI 

Projeto de Lei nº     , de 2015 

Dispõe sobre o envio de relatórios de atendimento a 
ocorrências de acidentes ferroviários de cargas no 
Estado de São Paulo. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA: 

 

Artigo 1º - Fica determinado ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros do 
Estado de São Paulo que envie, mensalmente, ao Ministro de Estado dos 
Transportes e ao Diretor Geral da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) cópia de todos os relatórios de atendimento de 
ocorrências envolvendo acidentes ferroviários de cargas, independentemente 
da existência de vítimas.  

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 

JUSTIFICATIVA 

Este Projeto de Lei visa municiar o Ministério dos Transportes e a Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre os verdadeiros e reais 
números de acidentes no transporte ferroviário de cargas ocorridos no Estado 
de São Paulo, envolvendo ou não vítimas, colaborando, assim, com aqueles 
órgãos federais na fiscalização ao setor ferroviário de cargas, de modo que 
não fiquem à mercê unilateral das informações prestadas pelas 
concessionárias. Para isso, contamos com o apoio dos nobres pares. 
 

Sala das Sessões, em 

 

a) Comissão Parlamentar de Inquérito criada com a finalidade de 
"investigar os acidentes no transporte ferroviário de cargas no Estado 

de São Paulo.”  

VIII – ANEXOS 

8.1 – VÍDEOS E ÁUDIOS 

Os seguintes arquivos, em razão de sua natureza, encontram-se disponíveis para 
consulta no CD DE ANEXOS, encartado no Volume VIII do Processo RGL 0732/2015: 

i. Vídeo institucional de divulgação da CPI; 
ii. Notícia de acidente com trem em Guarantã-SP; 

iii. Vídeo produzido pela Câmara de Guarantã-SP. 

8.2 – DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA E RECEBIDA PELA CPI  

A documentação solicitada e recebida pela CPI, assim como aquela mencionada 
ao longo do relatório, encontra-se integralmente encartada nos volumes VI e VII dos 
autos da CPI (Processo RGL 00732/2015). As informações recebidas por meio digital, os 
documentos digitalizados pela Secretaria da CPI e os materiais tais como áudios e vídeos 
estão gravados no CD DE ANEXOS, que acompanha o volume final (nº. VIII) dos autos 
da CPI. 

Tendo em vista a extensão do material em questão e objetivando a redução de 
gastos com a impressão de papéis, acompanham a publicação do relatório apenas ofícios 
remetidos à CPI, apresentações e informações a elas prestadas. Os demais documentos 
podem ser acessados através de consulta presencial e por meio do portal da Assembleia 
Legislativa (www.al.sp.gov.br), em "Comissões/CPIs/CPI Acidentes no Transporte 
Ferroviário de Cargas". 

Lista dos documentos reproduzidos na publicação: 
 
1.1 - Ofício 9940, de 2015, do Ministério Público Federal 
1.2 - Ofício da Superintendência de Polícia Técnico Científica 
1.3  - 1.3. Lista de Acidentes – CETESB 
1.4  - Ofício 3325, de 2015, do Ministério Público Estadual – SP 
1.5  - Ofício 13776, de 2015, do Ministério Público Federal em São Paulo 
1.6  - Ofício 172, de 2015, da ANTT – SUFER 
1.7  - Comunicação da empresa FCA-VLI 
1.8  - Apresentação Sindicato dos Trabalhadores 
1.9  - Informações prestadas pela empresa Rumo ALL 
1.10 - Informações prestadas pelo Ministério dos Transportes 
1.11 – Informações complementares prestadas pela empresa Rumo ALL 
1.12 – Informações prestadas pelo Delegado Geral de Polícia 
1.13 – Apresentação da empresa Rumo ALL em reunião de 11 de novembro de 

2015 
1.14 – Apresentação da empresa MRS em reunião de 06 de outubro de 2015 
1.15 – Relatório Final - CPI Câmara de São José do Rio Preto 
1.16 – Apresentação da empresa VLI - São Paulo em reunião de 06 de outubro 

de 2015 
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8.3 – FOTOGRAFIAS  

 
1- Dr. Aureo Marcus Makiyama Lopes, Procurador da República na Procuradoria da 

República em Campinas, ao lado direito do Presidente Chico Sardelli, em 
05.08.2015. 

2.1- Major do Corpo de Bombeiros Jefferson de Mello, ao lado direito do Vice-
Presidente Davi Zaia, em 12.08.2015. 
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4- Vereadores de Guarantã/SP: Edvaldo Jerônimo, à esquerda do Presidente 
Chico Sardelli, Cléber Baraldi Viana, primeiro à direita, e Pedro Vaz da Silva 
Filho, segundo à direita, em 02.09.2015.  

5- Vereadores de Guarantã/SP: Edvaldo Jerônimo, Cléber Baraldi Viana, e Pedro Vaz da 
Silva Filho, ao lado dos deputados Chico Sardelli, Davi Zaia, Ricardo Madalena e 
Orlando Bolçone, 02.09.2015. 

 
6 - À mesa, da direita para a esquerda de quem vê, o Prefeito de Valparaíso/SP, Senhor 
Marcos Yukio Higuchi , e os Deputados Orlando Bolçone, Barros Munhoz, Chico 
Sardelli e Ricardo Madalena, em 30.09.2015.

7.1- Senhor Gustavo Bambini, primeiro à direita do Presidente Chico Sardelli, 
Diretor de Relações Institucionais da empresa MRS, e Senhor José Roberto 
Lourenço, Gerente Geral de Relações Institucionais da empresa MRS, em 
07.10.2015. 

2.2- Major do Corpo de Bombeiros Jefferson de Mello, ao lado direito do Vice-
Presidente Davi Zaia, em  12.08.2015. 

 

3.1- Senhor Rogério Pinto dos Santos, Secretário Geral do Sindicato em Empresas 
Ferroviárias da Zona Sorocabana, à direita do Presidente Chico Sardelli, em 
26.08.2015. 

3.2- Senhor Rogério Pinto dos Santos, Secretário Geral do Sindicato em Empresas 
Ferroviárias da Zona Sorocabana, à direita do Presidente Chico Sardelli, em 
26.08.2015. 

3.3- Senhor Rogério Pinto dos Santos, Secretário Geral do Sindicato em Empresas 
Ferroviárias da Zona Sorocabana, à direita do Presidente Chico Sardelli, em 
26.08.2015. 



302 – São Paulo, 126 (44) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo quarta-feira, 9 de março de 2016

9.2- Ex-maquinistas ligados ao SINDPAULISTA (Sindicato dos Trabalhadores em 
Empresas Ferroviárias Paulistas), em reunião de 21.10.2015. 

10.1- Senhor Alexandre Porto M. de Souza, Superintendente de Infraestrutura e 
Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas da ANTT (Agência Nacional de 
Transportes Terrestres), à esquerda do Presidente Chico Sardelli, em 
10.11.2015.  

10.2- Senhor Alexandre Porto M. de Souza, Superintendente de Infraestrutura e Serviços de 
Transporte Ferroviário de Cargas da ANTT (Agência Nacional de Transportes 
Terrestres), à direita do Presidente Chico Sardelli, em 10.11.2015.  

11.1- Senhor Daniel Rockenbach, Vice-Presidente da empresa Rumo-ALL, à 
esquerda do presidente Chico Sardelli, em 11.11.2015.  

7.2- Senhor Gustavo Bambini, primeiro à direita do Presidente Chico Sardelli, Diretor 
de Relações Institucionais da empresa MRS, e Senhor José Roberto Lourenço, 
Gerente Geral de Relações Institucionais da empresa MRS, em 07.10.2015. 

8.1- Senhor Marcel Augusto Ferreira, primeiro à direita do Presidente Chico 
Sardelli, Gerente Geral de Gestão Integrada e Segurança da empresa FCA, e 
Senhor Fabrício Rezen.de de Oliveira, Gerente Geral de Operações da 
empresa MRS, em 07.10.2015. 

 

8.2- Senhor Marcel Augusto Ferreira, primeiro à direita do Presidente Chico Sardelli, 
Gerente Geral de Gestão Integrada e Segurança da empresa FCA, e Senhor 
Fabrício Rezende de Oliveira, Gerente Geral de Operações da empresa MRS, em 
07.10.2015. 

9.1- Ex-maquinistas ligados ao SINDPAULISTA (Sindicato dos Trabalhadores 
em Empresas Ferroviárias Paulistas), em reunião de 21.10.2015.  
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12.4- Deputados Chico Sardelli, Delegado Olim e Ricardo Madalena, em diligência à 
Câmara Municipal de Americana/SP, em 17.09.2015.  

12.5- Deputados Chico Sardelli, Delegado Olim e Ricardo Madalena, vistoriando 
instalações, em diligência à cidade de Americana/SP, em 17.09.2015.  

 

12.6- Composição ferroviária, Americana, 17.09.2015.  

12.7- Composição ferroviária, Americana, 17.09.2015.  

11.2- Senhor Daniel Rockenbach, Vice-Presidente da empresa Rumo-ALL, à esquerda 
do presidente Chico Sardelli, em 11.11.2015.  

12.1- Deputados Chico Sardelli, Delegado Olim e Ricardo Madalena, em diligência à 
Câmara Municipal de Americana/SP, em 17.09.2015.  

12.2- Deputados Chico Sardelli, Delegado Olim e Ricardo Madalena, em diligência à 
Câmara Municipal de Americana/SP, em 17.09.2015. 

12.3- Deputados Chico Sardelli e Ricardo Madalena, vistoriando estado dos trilhos, em 
diligência à cidade de Americana/SP, em 17.09.2015.  



13.4- Deputados Chico Sardelli, Orlando Bolçone, Ricardo Madalena e Abelardo 
Camarinha, na Câmara Municipal de São José do Rio Preto, em 24.09.2015.  
 

13.5- Deputados Chico Sardelli, Delegado Olim, Orlando Bolçone e Ricardo 
Madalena, vistoriando estado dos trilhos, em diligência à cidade de São José do Rio 
Preto/SP, em 17.09.2015.  
 

13.6- Imagem de trilhos, cidade de São José do Rio Preto/SP, em 17.09.2015.  
 

13.7- Deputados Chico Sardelli, Delegado Olim, Orlando Bolçone e Ricardo 
Madalena, vistoriando estado dos trilhos, em diligência à cidade de São José do 
Rio Preto/SP, em 17.09.2015. 

12.8- Deputados Chico Sardelli, Delegado Olim e Ricardo Madalena, vistoriando estado 
dos trilhos, em diligência à cidade de Americana/SP, em 17.09.2015.  

 

13.1- Deputados Chico Sardelli, Orlando Bolçone, Ricardo Madalena e Delegado 
Olim, em vistoria aos trilhos de ferrovias, em diligência à cidade de São 
José do Rio Preto, em 24.09.2015.  

13-2 Deputados Chico Sardelli, Orlando Bolçone, Delegado Olim, Ricardo Madalena, 
Abelardo Camarinha e João Paulo Rillo, na Câmara Municipal de São José do Rio 
Preto, em 24.09.2015.  

13.3- Deputados Chico Sardelli, Orlando Bolçone, Delegado Olim, Ricardo Madalena, 
Abelardo Camarinha e João Paulo Rillo, na Câmara Municipal de São José do Rio 
Preto, em 24.09.2015. 

Volume 126 • Número 44 • São Paulo, quarta-feira, 9 de março de 2016

Diário Oficial
Estado de São Paulo


