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CTC 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

10/11/2015 

 

 

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

11
a
 reunião ordinária da Comissão de Transportes e Comunicações da 1

a
 Sessão da 

18
a
 Legislatura.  

Gostaria de registrar a presença dos senhores deputados: Roberto Engler, 

deputado Massafera justificou por motivo de saúde a sua ausência, deputado José 

Zico Prado, deputado Luiz Fernando Teixeira, deputado Aldo Demarchi, deputado 

Rogério Nogueira, deputado Itamar Borges também justificou sua ausência, deputado 

Roberto Morais, deputado Ricardo Madalena. 

Solicito ao secretário a leitura da ata da reunião anterior. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS – PSS – Pela ordem, senhor presidente. 

 

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

deputado Roberto Morais. 

 

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

 

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

pedido de Vossa Excelência, estando todos os deputados de acordo, está dado como 

lida a ata da reunião anterior. 

Apreciação da ordem do dia. Item número 1. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Pela ordem, 

deputado Aldo Demarchi. 
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O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Gostaria de pedir vista do item 15. 

 

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

pedido de Vossa Excelência. Concedido vistas no item número 15 ao deputado Aldo 

Demarchi. Com a palavra, o deputado Rogério Nogueira. 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Queria pedir vista do item 1 e 

item 18. 

 

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

pedido de Vossa Excelência, está concedido o pedido de vistas. 

 

O SR. RICARDO MADALENA –PR – Pedir vistas do item 17. 

 

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

pedido de Vossa Excelência, está concedido o pedido de vistas. Com a palavra, o 

deputado Luiz Fernando Teixeira. 

 

O SR. LUIZ  FERNANDO  – PT – Eu queria pedir também o item 17, em 

conjunto. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – É regimental, 

concedido o pedido de vistas conjunta. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS – PPS – Vistas do item 19. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO– PT – Eu queria vistas conjunta do item 19. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Também é 

regimental. Concedido o pedido de vistas conjunta. Além, porém, quero registrar a 

presença do deputado Chico Sardelli, membro dessa Comissão. Com a palavra, 

deputado Roberto Engler. 
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O SR. ROBERTO ENGLER –PSDB – Solicitar vistas dos itens número 4 e 

8. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Regimental o 

pedido de Vossa Excelência. 

Item número 2. Projeto de lei 562/2010, de autoria do deputado Waldir 

Agnello, isenta os integrantes da Polícia Civil do estado de São Paulo de pagamento 

de imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA, bem como taxa de 

licenciamento de seus automóveis particulares.  

O relator foi o deputado Roberto Engler... suspender por 30 segundos os 

trabalhos. 

 

*** 

Reunião suspensa por 30 segundos 

*** 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Reabertos os 

nossos trabalhos. Aqui apenas para dar ciência do voto do vencedor. O projeto já foi 

apreciado. O projeto foi rejeitado. 

Item número 3, projeto de lei 665/2014, juntado ao projeto de lei 727/2015, de 

autoria do deputado José Bittencourt. Dispõe sobre o transporte de animais 

domésticos vivos de pequeno porte no serviço de transporte coletivo intermunicipais 

prestado pela Empresa Metropolitana de Transporte Urbano de São Paulo, a EMTU e 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos , CPTM.  

O deputado Chico Sardelli foi o relator, foi favorável aos projetos de lei 

727/2015, 665/2015, o projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, o 

projeto está em votação. Os senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam 

como se encontram. Aprovado.  

 

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

 

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

o deputado José Zico Prado. 
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O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Para pedir vistas conjunta do item 

número 4. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Regimental o 

pedido de Vossa Excelência, está concedida a vistas conjunta.  

Item número 5. Projeto de lei 128, de 2015, de autoria do deputado Itamar 

Borges. Dá denominação de Emília Mendes Neves ao dispositivo de acesso SPD – 

509, mais 310 metros, situado no Km 509, mais 480 metros, da rodovia Feliciano 

Sales da Cunha, SP-310, na cidade de Nhandeara.  

O relator foi o deputado Ricardo Madalena, favorável ao projeto na forma do 

substitutivo, projeto proposto pela Comissão de Constituição, Justiça e Discussão.  

O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, o projeto está 

em votação. Os senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se 

encontram. Aprovado. 

Item número 6. Projeto de lei 253/2015, de autoria do deputado Edson 

Giriboni. Dá a denominação de "Helio Iglesias de Lima" ao viaduto localizado no km 

146 da Rodovia Raposo Tavares - SP 270, em Alambari. 

O deputado Chico Sardelli foi o relator, favorável ao projeto na forma de 

substitutivo proposto pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  

Projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, o projeto está em 

votação. Os senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se 

encontram. Aprovado. 

Essa presidência gostaria de registrar a presença do líder do PSDB, deputado 

Carlão Pignatari, do deputado Marcos Neves e também do sempre presidente dessa 

Comissão, deputado Edmir Chedid. Muito nos honram com suas presenças. 

Item número 7. Projeto de lei 452/2015, de autoria do deputado Marcos 

Zerbini. Dá a denominação de "Elia Eid" à rotatória construída na Rodovia SP 304, 

Jornalista José Willibaldo de Freitas, que dá acesso à Avenida Guido Della Togna, em 

Novo Horizonte. 

O relator foi o deputado Ricardo Madalena, favorável ao projeto na forma do 

substitutivo proposto pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  

O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, está em votação. 

Os senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. 

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

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Pela ordem, 

deputado Carlão Pignatari. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB –Eu queria pedir vistas conjuntas 

com o deputado Rogério Nogueira, no projeto de lei da deputada Célia Leão, item 1.  

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – É regimental. 

Justificando que Vossa Excelência, como líder, substitui o deputado Roberto 

Massafera. Pedido de vistas está concedido, conjunta. 

Item número 9. Projeto de lei 1076/2015, da deputado Vanessa Damo. Dá a 

denominação de "Henrique Bertin" ao túnel localizado no km 96,5 do Rodoanel 

Mario Covas - SP 021, em Ribeirão Pires. 

O relator foi o deputado Luiz Fernando que foi favorável ao projeto na forma 

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

está em discussão. 

Esse presidente gostaria de passar a palavra ao vice-presidente da Comissão, 

deputado Rogério Nogueira. Eu gostaria apenas de fazer uma justificativa antes da 

votação desse projeto. Vossa Excelência preside. Está em discussão, eu me inscrevo 

para discussão. 

 

*      *      * 

ASSUME A PRESIDENCIA  O SR. ROGERIO NOGUEIRA - DEM 

*      *      * 

 

O SR. PRESIDENTE ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Ok. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Eu gostaria apenas de sustentar 

que possivelmente Henrique Bertin deve ser um parente que faleceu, do qual eu não 

conheço, e não quero tirar a honraria. Mas lembrar que essa importante obra, 

infelizmente, foi fruto de denúncia no Ministério Público por esse deputado, 

considerando que a SPMar, que tem como a família Bertin acionista, entregou essa 
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obra com um ano e meio de atraso. Razão pela qual eu não acredito, sem tirar a honra 

do homenageado, que uma obra tão importante como essa, tenha chegado com um 

ano e meio de atraso, está entregue, apesar de ainda não contar com iluminação 

pública, possa valer que um parente dessa família possa ser homenageado. 

Razão pela qual é muito ruim, mas eu vou pedir uma verificação nominal 

porque esse deputado votará contra. Eu não posso, depois de ter denunciado o atraso 

dessa obra no Ministério Público, ainda votar favorável a uma honraria de um 

membro dessa família que não cumpriu o prazo com o povo do estado de São Paulo. 

Está feita a minha justifica, deputado Rogério Nogueira. 

 

O SR. PRESIDENTE ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Devolvo a 

palavra ao presidente Orlando Morando. 

*      *      * 

 

REASSUME A PRESIDENCIA O SR. ORLANDO MORANDO  - PSDB 

 

*      *      * 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – O projeto 

continua em discussão. Não havendo mais oradores inscritos, o projeto está em 

votação. Esse presidente requer uma votação nominal. Como vota o deputado Roberto 

Morais? 

 

O SR. ROBERTO MORAIS – PPS – Contra. 

 

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

deputado Roberto Engler? 

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB – A favor. 

 

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

deputado Carlão Pignatari? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Contra. 
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O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Como vota o 

deputado Aldo Demarchi? 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – A favor. 

 

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

deputado Chico Sardelli? 

 

O SR. CHICO SARDELLI – PV – Contra. 

 

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

deputado Marcos Neves? 

 

O SR. MARCOS NEVES – PV – Contra. 

 

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

deputado Ricardo Madalena? 

 

O SR. RICARDO MADALENA –PR – A favor. 

 

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

deputado Rogério Nogueira? 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Contra. 

 

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

deputado Luiz Fernando Teixeira? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT – A favor. 

 

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

deputado José Zico? 
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O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – A favor. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Este presidente 

vota contra o projeto. Qual a votação? Projeto foi rejeitado por 6 votos a 5.  

Item número 10. Esta presidência gostaria de sugerir a este plenário, o 

requerimento é de autoria do deputado Rogério Nogueira, a quem consulto se pode 

ser transferida a convocação por um convite, com data pré-definida, para que o senhor 

presidente da Dersa possa comparecer a esta Comissão. 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Pode, sim, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – O item número 9 

eu preciso designar um deputado  para redigir o voto vencedor. Eu vou designar o 

deputado Carlão Pignatari. Não, tem que ser um deputado efeito, deputado Marcos 

Neves.  

Com anuência do deputado que requereu a convocação transferida para 

convite, o item número 10 requer o convite do senhor Laurence Casagrande 

Lourenço, presidente da Dersa, com o objetivo de prestar esclarecimento e apresentar 

o cronograma físico e financeiro do trecho do rodoanel Mário Covas, e valores das 

desapropriações, com tamanhos de áreas detalhadas. 

O requerimento está em discussão. Não havendo oradores inscritos, está em 

votação. Senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, 

aprovado o convite. 

Item número 11, de autoria do deputado Marcos Neves. Recomenda o mesmo 

pedido, que no lugar da convocação possa ser transferido por um convite, com data já 

definida para que o senhor Giovanni Pengue Filho possa comparecer.  

 

O SR. MARCOS NEVES – PV – Eu concordo com Vossa Excelência, a 

questão do convite. O senhor já teria uma data? 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Na próxima 

reunião. 

 

O SR. MARCOS NEVES – PV – Na terça-feira? 



9 
 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Próxima terça-

feira. Com a palavra, deputado Luiz Fernando. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT – Eu queria sugerir, senhor presidente, o 

posto que é tão difícil a gente convidar autoridades desse nível, Artesp, Dersa, que o 

senhor pudesse pensar, presidente, em um horário alternativo, ou em um dia 

alternativo para gente estender, porque são muitas as indagações que todos os 

deputados gostariam de fazer, especialmente em relação a todo o rodoanel e demais 

estradas do nosso estado. Se pudesse se pensar... 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Eu já tinha 

combinado com o senhor Giovanni para vir para a próxima reunião. Se fosse de 

comum acordo, a gente faz uma reunião extraordinária exclusivamente para ouvi-lo. 

 

O SR. – Mas que dia isso? 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Nós podemos 

fazer no mesmo dia, uma hora antes. Ao invés de começar a reunião às 15, só preciso 

ver se tem disponibilidade de plenário, e faremos a reunião às 13h:30, 14h:00. Aí 

depende da vontade.  

Lembrando que sempre tem um conflito de plenário de outros deputados que 

estão em outras comissões. 

 

O SR. – Teve reunião hoje aqui antes? 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Eu cheguei aqui 

às 14h:45min, estava vazio. 

 

O SR. – É a reunião da Comissão de Trabalho.  

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Teve meio 

ambiente. Acabei de ser informado. Do lado tem Saúde. 
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O SR. – Teve a Comissão do Trabalho, começou às 13 e a partir da semana 

que vem será às 13h:30, a Letícia estava presente e ela confirmou que tem plenário. 

Então é também na terça, às 13h:30. É uma reunião rápida. Eu não sei se poderia ser 

no mesmo plenário ou não. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Infelizmente 

exercendo o papel de presidente, dificilmente aqui nós vamos achar o consenso de 

horário. Eu vou buscar o melhor horário com disponibilidade para que possamos 

exaurir todas as dúvidas. 

 

O SR. – Talvez uma sugestão, senhor presidente, é que talvez pudesse pensar 

na reunião que for estar presente, que pudesse esvaziar a pauta para que a gente 

pudesse ter mais tempo na semana que vem. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Avaliamos e 

consideramos que a pauta é sempre muito rápida. Não gostamos mais do que 15 

minutos, pela razão pela qual a gente sempre traz o convocado ou o convidado na 

mesma reunião.  

O requerimento de autoria do deputado Marcos Neves, que requer o convite ao 

senhor Giovanni Pengue Filho, diretor geral da Artesp, com o objetivo de prestar 

esclarecimento sobre as 50 horas de congestionamento nos trechos das marginais 

Castelo Branco e também do trecho oeste do rodoanel e quais atitudes estão sendo 

tomadas referentes ao contrato com a concessionária.  

Requerimento está em discussão. Com a palavra, deputado Luiz Fernando. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT – É uma pergunta, gostaria de saber, nós 

poderíamos também nessa data perguntar coisas que não estejam relacionadas nesse 

requerimento? Todos os assuntos?  

Eu acho que a presença do presidente da Artesp até para nos esclarecer sobre o 

rodoanel que também tem tudo a ver.  

 

O SR. – Aqui está falando sobre o rodoanel oeste, que é o problema da 

Raposo até a Castelo. Acaba atingindo quem vai da Raposo para Anhanguera, 

Bandeirantes, você tem esse problema do congestionamento.  
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O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Eu consultaria o 

plenário se poderíamos unir aqui os dois itens, o item 11 e 12 e a gente faria este 

convite combinado que ele viria pelo 52, razão pela qual ele estaria disposto a 

responder qualquer questionamento sobre o exercício do ano que ele cumpre como 

diretor da Artesp. 

 

 

O SR. ROBERTO MORAIS – PPS – Eu entendo que é a melhor medida a 

ser tomadas, junta-se os dois itens e ele vem aqui para falar. 

Eu não moro na região do rodoanel, mas eu tenho um problema do rodoanel 

que está servindo a minha cidade, que é Piracicaba, e nós temos uma outra grande 

obra, que é a alça do rodoanel, que até agora não foi definida. 

Tem a questão da antecipação da duplicação da rodovia do açúcar. Tudo isso 

passa na Artesp. São obras concedidas. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Deputado 

Roberto Morais, sabendo, e como eu consultei o senhor Giovanni, então nós faremos 

aqui o convite a ele, que venha pelo artigo 52, razão pela qual todos os deputados 

membros dessa Comissão e da Assembleia Legislativa, terão oportunidade de fazer 

qualquer questionamento sem restrição de assunto.  

De toda forma, como o item está na pauta nós teremos que fazer a votação 

duas vezes. Pois não, deputado Roberto Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB – Portanto, o item 12 também se 

transforma em convite? 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Também se 

transformará em convite. 

Então estará em votação o item número 11. Senhores deputados que forem 

favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o item número 11. Como 

convite, o item número 12 é de autoria do deputado Ricardo Madalena, a quem eu 

consulto também, com sua prerrogativa de alterar a convocação para convite.  

Podemos fazer alteração, senhor deputado? 



12 
 

 

O SR. RICARDO MADALENA –PR – Podemos. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Requerimento 

do deputado Ricardo Madalena, que requer o convite ao senhor Giovanni Pengue 

Filho, diretor-geral da Artesp com o objetivo de prestar esclarecimento sobre o 

processo interpelado pela Artesp relacionado aos aditivos concedidos pelo secretário 

Dario Rais, para as concessionárias de rodovias de São Paulo no ano de 2006. O 

requerimento está em discussão. 

Não havendo oradores inscritos, o requerimento está em votação. Senhores 

deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado.  

Item número 13. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Não estou entendendo, esse 

requerimento também vai ser contemplado na próxima reunião? 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Perfeitamente, 

senhor deputado. Mais uma vez lembrando que o senhor Giovanni estará aqui à 

disposição para responder qualquer questionamento pela qual ele tenha conhecimento 

no momento da audiência pela qual iremos fazer uma audiência com horário mais 

amplo para buscar exaurir todas as dúvidas. 

Item número 13. Requerimento do deputado Alencar Santana, que requer a 

convocação do diretor de licitações da CPTM, com o objetivo de prestar 

esclarecimentos sobre o modelo de desconto e solicitações de serviços de limpeza, 

segurança e demais serviços de mão-de-obra terceirizada. Requerimento está em 

discussão. Não havendo oradores inscritos, requerimento está em votação. Essa 

presidência requer uma verificação nominal.  

Como vota o deputado Roberto Morais? 

 

O SR. ROBERTO MORAIS – PPS – Pela derrubada. 

 

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

deputado Roberto Engler? 
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O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB – Contrário. 

 

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

deputado Marcos Neves? 

 

O SR. MARCOS NEVES – PV – Contrário. 

 

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

deputado, Aldo Demarchi? 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Contra. 

 

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

deputado Chico Sardelli? 

 

O SR. CHICO SARDELLI – PV – Contra.  

 

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

deputado Ricardo Madalena? 

 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Contra.  

 

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

deputado Rogério Nogueira? 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Contra. 

 

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

deputado Luiz Fernando Teixeira? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT – A favor.  

 

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

deputado José Zico Prado? 



14 
 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – A favor. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB –Requerimento foi 

rejeitado com sete votos contra e dois favoráveis. 

Item número 14. Requerimento do deputado Roberto Morais, que requer a 

convocação do senhor Joaquim Lopes da Silva Júnior, diretor presidente da empresa 

EMTU, com o objetivo de prestar esclarecimento sobre o cronograma de obras, com o 

custo e desconto no corredor noroeste metropolitano de Campinas.  

Requerimento está em discussão. Não havendo oradores inscritos, o 

requerimento está em votação.  

 

O SR. ROBERTO MORAIS – PPS – Solicito a votação nominal, senhor 

presidente.  

 

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

pedido de Vossa Excelência, faremos uma votação nominal do item 14. Como vota o 

deputado Roberto Morais? 

 

O SR. ROBERTO MORAIS – PPS – A favor. 

 

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

deputado Roberto Engler? 

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB – Contrário. 

 

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

deputado Marcos Neves? 

 

O SR. MARCOS NEVES – PV – Contrário.  

 

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

deputado Aldo Demarchi? 
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O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Contra. 

 

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

deputado Chico Sardelli? 

 

O SR. CHICO SARDELLI – PV – Contra. 

 

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

deputado Ricardo Madalena? 

 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Contra. 

 

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

deputado Rogério Nogueira? 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA -  DEM – Contra. 

 

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

deputado Luiz Fernando Teixeira? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT – Favorável. 

 

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

deputado José Zico Prado? 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Favorável.  

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Este deputado 

vota também contra o requerimento. Requerimento foi rejeitado com três votos 

favoráveis e sete votos contra. Rejeitado. 

O item número 15 já foi feito pedido de vistas. E tem número 16. 

Requerimento do deputado Itamar Borges que requer a convocação do senhor Sílvio 

Ciampaglia, presidente do Sinicesp, com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre  

os contratos firmados com o DER – Departamento de Estradas de Rodagem, pelas 
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empresas associadas a este sindicato, no período de 2010 até 2014. O requerimento 

está em discussão.  

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB – Queria solicitar após a discussão, a 

votação nominal. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Não havendo 

oradores inscritos, está encerrada a discussão. A partir de agora, o requerimento está 

em votação. O senhor deputado Roberto Engler requer votação nominal, é isso? 

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB – Exatamente. 

 

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

pedido de Vossa Excelência, a partir de agora iremos fazer a votação nominal. Como 

vota o deputado Roberto Morais? 

 

O SR. ROBERTO MORAIS – PPS – Contra. 

 

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

deputado Roberto Engler? 

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB – Contra. 

 

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

deputado Marcos Neves? 

 

O SR. MARCOS NEVES – PV – Contra. 

 

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

deputado Aldo Demarchi. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Contra, senhor presidente. 
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O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Como vota o 

deputado Chico Sardelli? 

 

O SR. CHICO SARDELLI – PV – Contra. 

 

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

deputado Ricardo Madalena? 

 

O SR. RICARDO MADALENA –PR – Contra. 

 

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

deputado Rogério Nogueira? 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Contra. 

 

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

deputado Luiz Fernando Teixeira? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT – Em defesa do direito do deputado de 

fiscalizar, a favor. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – A favor. Como 

vota o deputado Zico Prado? 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – O requerimento 

foi rejeitado com dois votos favoráveis e sete votos contrários. Rejeitado o item 

número 16. Antes de dar sequência à pauta, essa presidência quer saudar o presidente 

do Sindicato dos Panificadores do grande ABC, o meu amigo Antônio Carlos 

Rodrigues que aqui se faz presente, sempre ativo, um grande defensor da panificação 

de São Paulo e principalmente aonde se encontram as melhores padarias de São 

Paulo, que é no grande ABC, em especial, em São Bernardo, eu acho. 

 



18 
 

O SR. – Se não for a melhor padaria, é o melhor pão, com certeza. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Com muita 

alegria o recebemos aqui, provavelmente veio participar da audiência pública que terá 

um debate aqui na Casa a partir das 16 horas, aonde discutiremos alíquotas de ICMS, 

lembrando que Vossa Excelência foi um dos grandes vitoriosos quando tive a alegria 

de ser relator do projeto de lei que isentamos o trigo, biscoito, macarrão, e diversos 

produtos que compõem a mesa do brasileiro, principalmente os brasileiros de São 

Paulo. Muito bem-vindo à Assembleia Legislativa. 

Item número 17 foi pedido vistas, 18 foi pedido vistas. Item número 20. Passo 

a presidência ao deputado Rogério Nogueira, considerando que esse item é de autoria 

desse deputado. 

*      *      * 

ASSUME A PRESIDENCIA  O SR. ROGERIO NOGUEIRA - DEM 

*      *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Item 20. 

Requerimento do deputado Orlando Morando, solicitando a convocação do presidente 

da empresa RodocredDBTrans, com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre a 

proposta de serviço apresentado ao departamento de serviços gerais da Alesp com 

relação ao fornecimento de tags para veículos da Casa. Em discussão. Não havendo 

oradores inscritos. Em votação. 

 

O SR. – Eu queria pedir, senhor presidente, que fosse também por votação 

nominal. 

 

O SR. PRESIDENTE ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Gostaria de pedir 

a votação nominal aos senhores deputados aqui presentes. Começando como vota aí o 

deputado Roberto Morais. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS – PPS – A favor. 
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O SR. PRESIDENTE ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Como vota o 

deputado Engler? 

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB – A favor. 

 

O SR. PRESIDENTE ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Como vota o 

deputado Marcos Neves? 

 

O SR. MARCOS NEVES – PV –A favor. 

 

O SR. PRESIDENTE ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Como vota o 

Aldo Demarchi? 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – A favor. 

 

O SR. PRESIDENTE ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Onde vota o 

deputado Chico Sardelli? 

 

O SR. CHICO SARDELLI – PV – A favor. 

 

O SR. PRESIDENTE ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Como vota o 

deputado Ricardo? 

 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – A favor. 

 

O SR. PRESIDENTE ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Como vota o 

deputado Luiz Fernando? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT – Da mesma forma que votei a favor de um 

requerimento convocando, do deputado Itamar Borges e os demais, eu voto a favor. 

 

O SR. PRESIDENTE ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Como vota o 

deputado Zico? 
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O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Como vota o 

deputado Orlando Morando? 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Favorável ao meu requerimento. 

 

O SR. PRESIDENTE ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Eu aqui como 

vice-presidente, voto favorável também ao requerimento. Aprovado o requerimento.  

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Declaração de voto, senhor 

presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Votos unânimes, 

10 votos a favor. Então está aprovado o requerimento. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Declaração de 

voto, fazendo valer aqui a importância. Nós recebemos aqui do segundo secretário da 

Casa, deputado Edmir Chedid, aqui considero quase uma denúncia. Porque essa 

mesma empresa, quando cotada pelo serviço, ofereceu uma proposta e quando da 

licitação, o valor veio três vezes o da proposta. Então razão pela qual estamos aqui 

convocando o presidente da empresa para que ele venha prestar esclarecimentos. 

Até onde me constava, inclusive, na Assembleia, os veículos oficiais, estão 

sem serviços de tags, não é isso? 

Deputado Edmir Chedid, eu abro a palavra, inclusive para que se possa fazer a 

sustentação da onde veio essa informação. 

 

O SR. EDMIR CHEDID –DEM – Agradecer Vossa Excelência, 

cumprimentá-lo, cumprimentar a todos os senhores deputados, assessoria presentes 

aqui. 

Nobre deputado, nobre presidente, é um processo licitatório de contratação, a 

Artesp definiu no ano passado, através de uma medida técnica, que todo serviço de 

tag deveria ser contratado e pago. A Assembleia tem seus carros com a passagem 
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livre, liberada, como outros órgãos do governo também o tem. E o tag se dizia que era 

uma gentileza do prestador de serviços ao poder público. 

Então a Artesp defendendo os interesses comuns, principalmente o dos 

empresários. Obrigaram a que todos nós contratássemos o serviço de tag para ter o 

serviço eletrônico de passagem pelo pedágio, que é mais rápido.  

Alguns tags ainda funcionam, outros, não. É necessário apresentar uma 

cartolina na praça de pedágio para poder passar com o carro. A Assembleia abriu 

processo licitatório e em três oportunidades isso aconteceu, e uma delas, a DBTrans 

entrou com três vezes o valor do preço que ela mesma cotou para a Assembleia 

Legislativa. A Assembleia tem o setor financeiro que tudo que vai licitar, primeiro 

cota o serviço em vários fornecedores para ter uma noção de um preço médio.  

Ela cotou um preço, e ela foi a única que participou do processo licitatório e 

apresentou três vezes o valor que ela não orçou. Um super faturamento realmente 

muito claro, explícito.  

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT – E aí na licitação ele apresentou um preço 

que é o triplo do preço. E foi assim mesmo? 

 

 

O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Não, não. Nós suspendemos o processo 

licitatório, arquivamos e o setor da Casa que cuida disso está junto com a 

Procuradoria, vai fazer a compra direta pelo menor preço, que é menos de um terço do 

valor ofertado, quer dizer, é um absurdo. Três licitações, inclusive, senhores 

presidentes, senhores deputados, era bom levantar essa questão também com o 

presidente da Artesp. Eu vi que ele vem aqui, os senhores aprovaram o requerimento 

de convite até porque ele é uma pessoa que gosta de conversar, de explanar, muito 

diferente da diretora anterior, que não gostava de conversar muito com os senhores 

deputados. Vai aqui um abraço à Dra. Carla, que presta grande serviço lá no Palácio 

agora. 

Por que as outras empresas que prestam serviços, senhores deputados, não 

participaram do processo licitatório? Porque elas não tinham documento para 

participar? Se elas não tinham documento para participar, elas não podem prestar 

serviço ao estado. Elas não poderiam estar operando. E se elas não vieram, por que 

elas não tem interesse? Elas estavam dando cobertura para essa outra empresa? Então 
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eu deixo também no ar os questionamentos para os senhores, que é algo que deixa a 

gente meio... a Assembleia tem um custo para colocar licitação na rua, tem todo um 

trabalho, os carros dos deputados não passam na cancela. Tem um projeto de lei aqui, 

que é tirar essas cancelas. Hoje mesmo na Bandeirantes, de novo, trânsito parado, 

porque as cancelas não abrem. 

Então é esse o questionamento, pedir para essa Comissão fazer esse 

levantamento, que é o do super faturamento, da cobertura das outras para essa 

empresa, porque elas não participaram e foram comunicadas. Tanto que cotaram 

preço aqui e também se elas tem documento para continuar operando e servindo o 

estado de São Paulo. Explorando, ganhando dinheiro sem ter documentação para 

prestar esse serviço.  

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB – Um aparte ao deputado Edmir 

Chedid. Embora a licitação tenha sido arquivada pelo sobrepreço apresentado, e é a 

única participante do processo, isso não dispensou a preocupação do deputado 

Orlando Morando de convocar a empresa que apresentou, a única participante, a vir 

esclarecer o porquê do outro preço.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Só pela oportunidade, presidente. 

Presidente, eu fiz um requerimento, o item 18 que foi pedido vistas pelo deputado 

Roberto Morais, do item 19, exatamente, que vai na mesma direção sobre essa 

questão dos tags, e principalmente sobre a questão... não é o mesmo senhor, não é o 

mesmo que está sendo convocado? 

 

O SR.  PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Não. Esse aqui 

tem a finalidade. Até porque eu estou convocando o presidente da empresa para vir 

esclarecer. Aqui não envolveu a Artesp porque a Assembleia estava fazendo uma 

contratação direto com a empresa. Então nós queremos saber por que desse eventual 

sobrepreço que ele aplicou. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Isso está claro, presidente. O que eu 

quero saber é se esse outro que é ligado à Artesp não tinha, como é que a Artesp 

autoriza tudo isso? 
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O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Aí o senhor 

pode esclarecer com a Artesp no momento oportuno. Inclusive o senhor Giovanni, o 

presidente da Artesp, pode esclarecer Vossa Excelência no dia que ele estiver aqui. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – É isso. Já que  estamos fazendo tudo 

isso, aí deixa de ter... 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Eu volto a 

insistir, eu estou usando do expediente da palavra. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Foi por isso que eu perguntei se nesse 

dia, pelo Artigo 52, nós podemos esclarecer todos. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Com certeza.  

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT – Eu queria cumprimentar o deputado 

Orlando, queria cumprimentar o deputado Edmir Chedid. E eu acho que fica um bom 

momento, porque está claro, salvo magia que ele nos apresente, que foi a tentativa de 

um cartel, precisamos de ver como é que se dá isso na Artesp, se ela está fiscalizando 

lá também, acho que vem de bom alvitre a sua convocação, eu acho fantástico essa 

lógica porque na Casa, isso é cartel. O que tentaram fazer, jogar três vezes, eu creio, e 

aí eu queria até oportunamente, depois de ouvirmos, acho que vale a pena, deputado 

Orlando, encaminharmos isso para o Ministério Público. A tentativa que fizeram aqui 

é um absurdo. O Ministério Público, depois, poderia nos auxiliar. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – O diretor-geral 

da Casa é um promotor de justiça que está hoje a serviço. A intenção era convidá-lo 

para o dia da audiência ouvir aqui o depoimento, como ele está vinco como 

convocado, o depoimento do presidente dessa empresa, para gente já tirar aqui razões 

e eventualmente encaminhar sim esse relatório para o poder judiciário para que 

medidas possam ser para desabilitar essa empresa, e se existir um cartel, que ele seja 

punido. Quer dizer, nós vamos levar aqui ao limite e exaustão do que nos compete da 

lei, porque não é possível uma empresa tentar dar um golpe, eu não estou acusando, 
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mas estamos interrogando, no poder pela qual tem a obrigação de fiscalizar, quer 

dizer, isso chega a um ponto de deboche. 

Se tentam fazer isso com a Assembleia, imagina o que fazem com as outras 

repartições públicas do estado. Então a intenção é convidar aqui o diretor-geral da 

Assembleia, eu não me recordo o nome dele, o Dr. Zakir para acompanhar no dia o 

depoimento. 

 

O SR. – Ele é chefe de gabinete. 

 

O SR – Nós temos um novo agora, que é promotor de justiça. E ele também 

responder pelo NAI, nós poderíamos, o NAI é o Núcleo que foi criado, isso é 

importante também para que eles possam estar presente aqui, acompanhando e etc. 

 

O SR. PRESIDENTE ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Aprovado o item 

número 20. Eu quero parabenizar o nosso presidente Orlando Morando pela 

convocação e também pela explanação do segundo secretário Edmir Chedid, nosso 

amigo que sempre fez parte da Comissão de Transporte. 

Item número 21. Requerimento do deputado Orlando Morando, solicitando 

convite ao senhores Clodoaldo Pelissioni, secretário de transportes metropolitanos do 

estado de São Paulo; Dario Rais Lopes, secretario nacional de mobilidade urbana e 

Paulo Sérgio Amalfi Meca, diretor de engenharia e construções do metrô de São 

Paulo, para que compareçam à audiência pública com a finalidade de esclarecer o 

atraso no início das obras da linha 18 bronze do metrô de São Paulo.  

Está em discussão. Com a palavra, o deputado Luiz Fernando. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT – Eu acho que falta aqui também ser 

convocado o convidado, eu queria aditar o requerimento do deputado Orlando 

Morando para também convidar o senhor Marcos Monteiro, porque o atraso, pelo 

menos na última conversa que tive, o secretário Marcos Monteiro esteve semana 

passada na Casa e nos disse das dificuldades que o estado está para fazer a 

desapropriação.  

Segundo informação do governo do estado, oficial, é que as desapropriações 

necessárias para que possa se dar andamento na linha 18, que é de responsabilidade 
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do estado de São Paulo, não se dão em virtude da dificuldade que o estado está tendo 

para fazer um financiamento que viesse bancar essas desapropriações. 

Talvez fosse, deputado Orlando, é uma sugestão, de que a gente pudesse 

eventualmente convidá-lo para ver, como é convite, de repente ele até nem pode, mas 

seria importante, eu sei da preocupação de toda a Casa com o metrô, especialmente a 

nossa do ABC, com a linha 18 e para que a gente pudesse esclarecer, eu tenho visto lá 

no ABC um rapaz que está em Brasília, fazendo muito oba oba a respeito do tema, 

pautando a imprensa de uma forma equivocada, e eu acho que vale a pena esclarecer, 

elucidar, na medida que todos pudéssemos aí e aí fica um sugestão da gente aditar o 

seu requerimento com o convite ao secretário Marcos Monteiro. 

 

O SR. PRESIDENTE ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Passo a palavra 

ao deputado Orlando Morando para dar uma sugestão, porque o projeto é seu. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Na verdade, o requerimento, até 

onde eu conheço regimentalmente, não pode ser aditado. Teria que apresentar um 

novo requerimento convidando o Marcos Monteiro. 

Informalmente eu acredito que eu possa fazer isso como presidente da 

Comissão. Mas informalmente. Regimentalmente, não cabe aditar o requerimento de 

convite. 

De minha parte, como é convite, não há problema.  

 

O SR. PRESIDENTE ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Os senhores 

deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o 

requerimento. Devolvo a palavra ao presidente Orlando Morando. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB –A intenção, nós 

vamos buscar aqui o entendimento. Eu já falei com o secretário Clodoaldo, ele está 

disposto. E se for possível com os demais integrantes fazer essa audiência pública já 

nesta quarta-feira. Porém, eu considero fundamental ter a presença do Dario Rais, 

porque tem duas partes envolvidas aí, o governo do estado e o governo federal. 

Confesso que até eu passei a ter dúvida de quem está mentindo e de quem está 

falando a verdade. Então é uma audiência que vai ter um caráter de transparência, 

todos entendem a crise financeira que passa o país, agora a gente não pode ficar 
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utilizando de mecanismos para ludibriar a população e não levar a verdadeira verdade 

a eles. Então eu já quero deixar todos os deputados membros dessa Comissão de 

sobreaviso que possivelmente, depois de amanhã, se tiver o entendimento com o 

Dario Rais, a gente quer fazer essa audiência na próxima quinta-feira, às 15 horas. 

Então é só uma preliminar. 

 

O SR. MARCOS NEVES – PV – Mas na quinta-feira os deputados estariam 

aqui? 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Essa Casa não 

para de trabalhar nunca.  

 

O SR. MARCOS NEVES – PV – Eu sei disso, mas eu digo na questão da 

comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Como vai ser 

uma audiência pública, ela não precisa ser no dia da reunião ordinária da Comissão. É 

uma audiência pública específica para tratar do tema. Tanto que vamos chamar a 

sociedade civil. É uma audiência pública, está certo? Então aqueles que virão aqui 

serão sabatinados, inclusive, pelos deputados e membros da sociedade. É uma 

audiência, não é uma reunião da Comissão.  

Por isso que o caráter aqui é audiência pública. Dar ciência ao item 22, que já 

está em mão de todos os senhores. O item número 2 da nossa pauta, tinha como 

objetivo ouvir o senhor José Barbosa, diretor-presidente da Jofege Pavimentação 

Construção, acerca de problemas verificados por usuários da rodovia José Roberto 

Magalhães Teixeira, que relatam a queda de pedaços de pontilhão no anel viário 

Magalhães Teixeira. Especialmente sobre a rodovia dos Bandeirantes. 

Lembrando que uma das vítimas foi o deputado Roberto Morais. Porém, esta 

presidência recebeu o ofício, 18/2015, da empresa Jofege, pela qual eu farei a leitura 

aos senhores deputados, e aí faremos aqui uma consideração, se por razão este 

requerimento não foi apresentado à empresa equivocada. “Cumprindo 

respeitosamente, sirvo desta para informar a esta digna Comissão de Transportes e 

Comunicação, de que a empresa Jofege Pavimentação e Construção Ltda, não está 

executando nenhuma obra nos locais indicados, e objetivamente no anel viário 
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Magalhães Teixeira, cuja rodovias estão sob responsabilidade da concessionária CCR 

e Rota das Bandeiras, o que nos impede de emitir quaisquer esclarecimentos sobre os 

fatos informados no referido ofício oriundo desta Comissão. 

Salientamos, por outro lado, que quando efetuamos as obras por nossa 

responsabilidade, que não é o caso daquela mencionada, no ofício temos por princípio 

fundamental cumprir todas as exigências legais e no tocante à segurança de pessoas 

de bem, buscando sempre preservar a integralidade física dos usuários da rodovia e 

outras. 

Não bastante a isso, considerando a data exígua que fomos informados da 

pretensão desta Comissão, e tendo em vista que o senhor José Alves Barbosa, 

integrante desta Diretoria Executiva, já possuía compromisso agendado, colocamos à 

disposição para outra oportunidade, desde que pré-agendada com maior antecedência, 

mas reafirmo que no caso concreto, entendemos que se deva oficiar as referidas 

concessionárias para que indiquem eventuais empresas ou empresas que estão 

executando o serviço no anel viário Magalhães Teixeira, já, repito, nossa empresa não 

está executando nenhum serviço no referido local. Restrito ao exposto, 

subscrevemos” Assina esse ofício o senhor José Edson Seste, diretor técnico.  

Consulto ao autor do requerimento, o deputado Luiz Fernando Teixeira, antes, 

alegando que se for procedente a justificativa, está mais do que claro que não compete 

a ele vir falar desta obra, porém, se isso for entendimento, é muito importante que 

essa empresa, eu não sei se tem representante, que quando convocado, a conveniência 

da presença não é da empresa, e sim, a conveniência é dessa presidência, que em duas 

convocações ausentes, nós faremos as medidas cabíveis judicialmente. Então, é 

importante ter isso. 

Porém, dou aqui valor, é possível que existiu algum contratempo de 

comunicação e ele aqui afirma que não faz esta obra. Então é possível que existiu 

alguma orientação equivocada, o que é plenamente possível. Então deixo aí, na 

verdade, a resposta do ofício em discussão aos senhores deputados.  

 

O SR. ROBERTO MORAIS – PPS – Senhor presidente, esse assunto foi 

trazido por esse deputado, uma segunda-feira, vindo à uma audiência no Palácio, 

voltando para Piracicaba, ao passar pelo viaduto, caiu massa de concreto em cima do 

meu carro, carro oficial, AL18, eu relatei aqui, todos vocês foram solidários, e 

naquele exato momento, eu fiz o contato com a Artesp, que é a agência reguladora, ao 
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qual deve fiscalizar a obra, comanda aquela obra, e lá o senhor Teodoro me informou 

que a empresa que estava fazendo a obra era a Jofege.  

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – O senhor 

Teodoro a quem o senhor se refere é o diretor de operações da Artesp. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS – PPS – Eu fui buscar informação. O Mauriti 

que está aqui presente, não sabia, não soube me responder na hora, é natural. Liguei 

na Artesp, ele, prontamente me atendeu, me retornou depois dizendo que é essa 

empresa. O deputado Luiz Fernando fez o requerimento, convocando alguém 

responsável pela empresa para que viesse aqui, não é questão do carro do deputado, 

me ligaram da concessionária “quanto ficou”, “não vai ficar nada, já está arrumando o 

carro. E a Assembleia não vai pagar, eu vou pagar. Não quero nada da concessionária, 

absolutamente nada. Assumi toda responsabilidade. Eu quero minha vida”. Mas como 

caiu no meu carro, podia ter caído em cima de uma moto passando no local, de um 

outro carro, o cidadão se perder, bater o carro, acontecer uma fatalidade, poderia ter 

acontecido. 

Então nós trouxemos aqui, nós somos fiscais, a gente está eleito para 

fiscalizar, para trabalhar. Eu trouxe esse assunto. Ontem, querido amigo, deputado 

Edmir Chedid, ao telefone me informava, passando pelo local, lá parece-me que tem 

uma placa Jofege, mas tem da Estrutural, que é uma outra empresa que faz serviços de 

rodovias no estado, uma empresa de Campinas. 

A Jofege faz o trecho que eles colocaram e o trecho da ponte, em direção ao 

aeroporto, se eu tiver enganado vocês me corrijam, é de outra empresa contratada, que 

é a empresa Estrutural. 

Então eu vejo aqui, deputado, eu liguei para o deputado Luiz Fernando, 

ontem, me desculpando a ele, ele só fez a convocação, e essa Comissão só votou 

porque nós trouxemos o problema aqui, mas quem me deu o nome da empresa foi a 

Artesp. 

 

O SR. – O senhor viu o quanto do valor da sua vida. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS – PPS – Eu fico agradecido, extremamente 

grato, ao querido amigo Luiz Fernando.  
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Então foi exatamente isso que aconteceu, se não é essa empresa, é uma outra 

empresa, mas o fato está aí, foi colocado. E na hora do fato, aliás, o dia depois, várias 

pessoas me ligaram, pessoas ligadas ao transporte do estado de São Paulo, sendo 

solidários, “não preciso de nada”. Apenas esse esclarecimento, que não foi o erro 

desse deputado, do deputado Luiz Fernando e nem da Comissão de Transporte, foi 

uma informação prestada pela Artesp, que essa era a empresa que está fazendo a obra 

desse viaduto que passa pela rodovia dos Bandeirantes. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT – Senhor presidente, me preocupa, imagina 

se a Artesp, que é responsável por isso, não sabe quem está fazendo a obra. Eu 

imagino as pessoas que estão aqui nos acompanhando o quanto devem estar 

pensando. Essa tem sido a Artesp e espero, deputado, que Artesp esteja fiscalizando, 

porque é competência dela fiscalizar. Não nossa. Ela primeiro, e depois a gente.  

Eu quero dizer ao senhor presidente, aos nobres pares, que dado ao teor, é fato 

que eu me sinto contemplado, até porque ficou claro que se houve algum erro aqui 

nessa Comissão, foi da Artesp, que deu ao deputado uma informação equivocada. É 

importante ficar registrado que a Artesp ainda não sabe sequer quem faz as obras que 

ela deveria fiscalizar. 

Eu me preocupo que tipo de fiscalização que a Artesp está fazendo. Agora 

estou indo para o conselho da Artesp junto com o deputado Ricardo Madalena, e acho 

que a gente precisa, deputado, parece que tem mais trabalho do que a gente 

imaginava, porque você imagina que uma obra feita em uma rodovia estadual, 

fiscalizada por ela, ela não sabe quem está fazendo, e coloca essa Comissão, coloca 

esses deputados e a mim, que subscrevi o requerimento, em uma situação de saia 

justa, a gente convocando quem não tem absolutamente nada com isso. 

Então eu queria, senhor presidente, dizer à Vossa Excelência que eu me sinto 

plenamente atendido e contemplado em virtude disso, esperando que a Artesp cumpra 

com a sua função, que é fiscalizar e se aproprie o nome dos seus contratados. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Pela ordem, 

deputado Ricardo Madalena. 
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O SR. RICARDO MADALENA – PR –Gostaria de saber se Artesp já fez 

algum contato para que os dois conselheiros que foram definidos por esta Comissão 

participar de alguma reunião, que já já nós estamos no recesso e até o momento não 

obtive nada. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Essa presidência 

acompanhou até que fosse feita a publicação do ato oficial. 

 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – Agradeço à sua pessoa, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Não, é uma 

obrigação da eminência do cargo que eu ocupo como presidente. Porém, à presidência 

da Comissão de Transportes, nada foi notificado até agora acerca de alguma reunião.  

 

O SR. RICARDO MADALENA – PR – O senhor poderia oficializar? 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Posso oficializar 

requerendo, já peço à secretaria que oficialize a superintendência da Artesp, razão 

pela qual não foi chamado nenhum membro desta comissão do conselho consultivo 

para participar, se foi por falta de agenda ou por falta de reuniões ordinárias. 

Com a palavra, o deputado Roberto Morais. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS – PPS – Senhor presidente, durante quatro anos 

eu fiz parte do conselho da Artesp, e salvo algum engano, nós tínhamos reuniões a 

cada dois meses, os meses pares. Então eu imagino que deve ter sido em outubro, eu 

não sei se vai ter em dezembro, eu não sei se ainda continua como era antes, embora 

não temos ninguém hoje indicado, desde o ano passado nós nos afastamos em função 

do processo eleitoral ao qual a legislação obriga o afastamento e aí nenhum deputado 

mais foi indicado para o conselho da Artesp. 

Não sei se mantém ainda essa mesma determinação de reuniões a cada dois 

meses. Eu entendo que era nos meses pares, se eu não estiver enganado, pode ser 

corrigido aqui, mas eram seis reuniões por ano. 
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O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – De toda forma 

será encaminhado ofício à Artesp. Não havendo nada, eu acho que o ofício foi dado 

por entendido e compreendido, razão pela qual a empresa, de toda forma, nós 

pediríamos que esse ofício fique arquivado, até porque se eventualmente existir um 

novo problema, a gente tem provas em mãos um documento que esta empresa se 

eximiu de qualquer responsabilidade.  

De toda forma, esse presidente despertou bastante interesse até porque parece 

que é uma empresa que não tem absolutamente nada a esconder. Eu vou verificar se 

ela tem outras obras rodoviárias no estado e aí farei, com prazer, uma convocação 

para deixar claro à direção dessa empresa que não é pela conveniência deles que eles 

participam da Comissão de Transporte. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS – PPS – O senhor me permite um aparte, 

senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Sempre. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS – PPS – Ela não tem responsabilidade 

nenhuma por essa obra, conforme ela mesma atestou, mas quero lhe dizer que essa 

empresa ela foi extremamente beneficiada nos contratos sem licitação da Sabesp. 

Nessa crise hídrica que nós passamos, todas as grandes obras que a Sabesp realizou 

sem licitação, a grande beneficiária chama-se Jofege, por isso até quando eu vi a 

oportunidade de saber que além das obras, eu falei, “olha, é importante convidá-los 

até para nos explicar a respeito de como é que faz para entrar assim com tanta 

facilidade”. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Deputado, eu me 

recordo de quando eu fiz a faculdade de administração, que foi há bastante tempo, eu 

fui jovem para a faculdade, que dutos é considerado um meio de transporte. Quando 

você fala de dutos da Petrobrás e tal, e hoje nós temos muitos dutos de água, se está 

envolvido legalmente com o meio de transporte, nós teríamos prerrogativa, se o 

senhor se sentir à vontade, apresentar um requerimento para que ele venha até porque 

explicar acerca desses assuntos. Sem nenhum problema. Fica totalmente aberta a 

transparência do fato. 



32 
 

Com a palavra, deputado Edmir Chedid. 

 

O SR. EDMIR CHEDID – DEM – É para falar de outro assunto. A 

Comissão de Transportes é uma comissão que funciona sob a sua presidência, pelos 

senhores deputados aqui, tomam as providências cabíveis na hora, não deixa passar, 

com a gente vê em algumas outras comissões, aonde, muitas vezes, a briga política é 

grande e não se toma decisão em função do cidadão.  

Senhores deputados, senhor presidente, a ponte do terminal da balsa de Ilha 

Bela caiu. Despencou. Foi passar um caminhão e caiu a ponte que dá acesso à balsa. 

Tem uma foto aqui em cima, pedir para trazer, lá do lado esquerdo, então quem vem 

de lá para cá, na mão contrária do caminhão, está saindo de São Sebastião para tomar 

a balsa para Ilha Bela, e o caminhão está saindo da balsa com direção a São Sebastião.  

Do lado de lá não tem mais as madeiras, caiu. O lado de cá foi reformado há 

pouco tempo, só que o prefeito Antônio Colucci, que é do partido do Roberto Morais, 

se comunicou com o meu gabinete, ele vem encaminhando ofícios desde agosto à 

Secretaria dos Transportes, à Dersa, notificando esse problema e outros, inclusive das 

duas balsas que deveriam ter sido retiradas para recuperação, a FB25 e a Valda 2. A 

Dersa, talvez por falta de recursos, não retirou para reforma. 

E no feriado, Excelência, tinha uma balsa só funcionando. Uma balsa, das seis 

que deveriam funcionar lá. É motor fundido, é balsa com problema de casco, é outra 

que não tem mais autorização da Marinha para funcionar. E o único meio de 

locomoção que tem em Ilha Bela são as balsas, por lá passam cinco pedestres por dia 

que se utilizam dessas balsas de forma que não tem segurança nenhuma. 

Tem um horário lá previsto, que é o horário de entrada das escolas, 500 

pessoas passam pela balsa e não tem nem colete salva vida para todas essas pessoas 

lá. Mas o que importa agora, o que é importante, secretário de transportes, Duarte 

Nogueira, atendeu por telefone o prefeito antes de ontem, só que ontem caiu essa 

ponte aí. E o diretor da Dersa desceu para lá, viu a ponte caída, foi tomar as 

providencias cabíveis. E a providência que está se tomando agora é a seguinte, como 

o serviço feito na ponte do lado de cá não foi feito de boa qualidade, está proibida a 

passagem de caminhões com mais de cinco toneladas entre Ilha Bela e São Sebastião, 

em função dessa outra pontezinha que tem aí.  

Então a preocupação, senhor presidente, senhores deputados, cinco toneladas 

não vai entrar carro-forte em Ilha Bela, não vai entrar caminhão de combustível em 
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Ilha Bela, transporte de carga nenhum, porque qualquer caminhãozinho, hoje, pesa 

cinco toneladas. Ou seja, Ilha Bela está ilhada em função dos serviços aí prestados 

pela Dersa.  

Então eu venho aqui, solicito à Vossas Excelências uma providência urgente 

lá para que esse serviço seja feito emergencial, sei que o governo não gosta de fazer 

serviço emergencial, só de tubo, de repente chama a Jofege lá e faz esse serviço, que 

faz em uma noite isso aí, querendo, faz em uma noite, duas noites, resolve o 

problema. Agora Ilha Bela vai ficar sem dinheiro no banco e lá só vai gente, muitas 

vezes, que tem muito dinheiro, tem vários donos de banco que tem casas lá, não vai 

chegar o carro-forte, não vai chegar lá o combustível, inclusive para empresa que eu 

sou sócio, de ônibus lá, eu vou deixar claro, porque tem interesses também nisso, lá o 

transporte coletivo, a empresa que eu sou acionista, ganhou o processo licitatório pelo 

menor preço, e não vai ter combustível nos próximos dias lá. Vai comprar em posto 

de gasolina, a hora que acabar, acabou.  

Mas e os postos de gasolina, as pessoas que vão para lá, material de 

construção que entra na ilha, fica como? O comércio inteiro fica parado. Eu vou trazer 

até um filme na próxima reunião, se os senhores me permitirem, de como é que é o 

terminal para o pedestre, que a Dersa dá aos usuários lá. É banheiro fechado, uma 

sujeira, nojento. 

A balsa, senhor presidente, se os senhores verem a sujeira das balsas que 

transitam nesse percurso, eu não sei se lá entre Santos e Guarujá é a mesma coisa, 

mas eu vou trazer para os senhores darem uma olhada. 

Mas o que eu gostaria de solicitar aqui é pedir um telefone do senhor 

presidente, dos senhores deputados, para o presidente da Dersa, para o secretário, é 

uma obra importantíssima. Talvez se ele pedir ajuda lá para o prefeito de São 

Sebastião, Ilha Bela, talvez até eles mesmos façam o serviço em função da urgência. 

Se autorizarem aos prefeitos, acho que fazem, porque o estado está passando 

dificuldade, não tem recurso, não tem dinheiro para nada, é uma carência, você vai 

falar com todo o secretário, parece que não tem dinheiro nem para o cafezinho. Mas 

os prefeitos lá talvez façam a obra se eles tiverem autorização da Dersa. Obrigado, 

senhor presidente, senhores deputados, por me atenderem nessa solicitação. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Deputado Edmir 

Chedid, como não existiu nenhum requerimento por escrito, tem o compromisso desse 
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presidente de ainda hoje falar com o secretário Duarte Nogueira e registrar as 

preocupações que eram suas e passar para ser nossas agora, considerando que não é 

um problema político, é um problema da população que vive e utiliza o sistema 

diariamente. Então eu farei, eu não sei quanto eu posso interferir com uma ligação, 

mas vou registrar a preocupação dessa Comissão em meu nome e em nome de todos 

os deputados. 

 

O SR. EDMIR CHEDID – DEM – Uma ligação em nome de Vossa 

Excelência, dos deputados, é o que basta. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Será feito, com 

certeza. 

 

O SR. EDMIR CHEDID – DEM – E eu gostaria de sugerir, depois, um 

estudo da Comissão quanto a esse serviço de balsas que a Dersa contrata o serviço 

terceirizado para operação, a balsa é do estado, mas a operação é terceirizada, se não é 

o caso de fazer um processo licitatório com balsa, porque aonde a gente não tem 

competência para administrar, ou muitas vezes a competência se traduzem em 

recursos, é melhor passar para a iniciativa privada, que é muito mais rápida, talvez o 

custo seja menor, inclusive compra das balsas, dos motores, e etc. 

 

O SR. PRESIDENTE ORLANDO MORANDO – PSDB – Momento 

oportuno será tratado. 

Nada mais havendo a se tratar, eu quero agradecer a presença dos senhores 

deputados. Registrando a chegada, nesse momento, do deputado Trípoli, nada mais a 

se tratar, está encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos senhores 

deputados. 

 

*      *      * 
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