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DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

 

COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

23.11.2015 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Boa tarde a todos. 

Havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião extraordinária da 

Comissão de Transportes e Comunicações da 1ª Sessão da 18ª Legislatura. 

Gostaria de registrar a presença dos senhores deputados Roberto Morais, Rogério 

Nogueira, Ricardo Madalena, Marcos Neves, Itamar Borges e Luiz Fernando, todos 

membros da Comissão de Transportes. 

Solicito ao secretário a leitura da ata da reunião anterior. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Senhor Presidente, solicito a dispensa da 

leitura da ata. 

 

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

pedido de Vossa Excelência. Em estando todos os senhores deputados de acordo, a ata é 

dada como lida e aprovada. 

A presente reunião foi convocada com a finalidade de realizar audiência pública 

para esclarecer o atraso no início das obras da Linha 18 - Bronze do Metrô de São 

Paulo, tendo como convidados o senhor Clodoaldo Pelissioni, secretário dos 

Transportes Metropolitanos, a quem já convido para tomar lugar ao meu lado; e o 

secretário nacional de Mobilidade Urbana, sempre secretário do governo de São Paulo, 

Dario Rais Lopes, que também convido a tomar lugar ao meu lado. Foram ainda 

convidados o senhor Paulo Sérgio Amalfi Meca, diretor de engenharia e construções do 

Metrô de São Paulo; o senhor Celso Caldeira, presidente da Comissão de 

Monitoramento de Concessões e Permissões - CMCP; e o senhor Rui Stefanelli, 

assessor da CMCP. Em comum acordo, tanto o Dario Rais quanto o Clodoaldo 

Pelissioni poderão se servir de seus assessores em qualquer momento que considerarem 

oportuno. 

Combinei com ambos. O Dario está com a agenda um pouco mais apertada. Ele 

fará uma apresentação. O objetivo está muito claro e é o objeto da reunião - não é nem o 

atraso, mas sim o não início das obras da Linha 18 - Bronze do Metrô. O contrato foi 
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assinado no ano passado. Era para ter sido iniciado o procedimento desapropriatório em 

janeiro. Ele não ocorreu, razão pela qual estamos reunidos.  

Quero registrar a presença e convidar para tomar assento na mesa principal o 

presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Gabriel Maranhão, prefeito de 

Rio Grande da Serra. Convido também o vereador Fábio Palácio, de São Caetano do 

Sul, para que possa ocupar o nosso plenário, o vereador Hiroyuki Minami, de São 

Bernardo do Campo e o ex-secretário de Mobilidade da cidade de Santo André, 

Paulinho Serra. Está aqui conosco e convido para estar na mesa conosco o presidente do 

consórcio VemABC, senhor Maciel Paiva. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Senhor Presidente, chegou também o 

secretário de Transportes de São Bernardo do Campo, Oscar Gameiro. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O cerimonial não 

avisou ainda, mas Oscar, por favor, tem um lugar aqui ao lado do Luiz Fernando. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Oscar, sente ao meu lado. Eu me sinto mais 

seguro. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Essa coisa de 

segurança não é regimental. Fica à exclusividade de Vossa Excelência. 

Se tiver mais algum secretário, parlamentar, mais alguma autoridade, a Mônica, 

que está aí atrás, eu pediria que fosse comunicado para que possamos fazer a saudação e 

convidar para que possa tomar lugar de destaque conosco. 

Passo a palavra ao secretário nacional de Mobilidade Urbana, Dario Rais, para 

fazer suas considerações. Ele aqui representa o Ministério das Cidades, parte desse 

processo que tem a contribuição do Governo Federal. 

Por favor, arrumem o microfone sem fio, para deixar à disposição de quem 

precisar também. 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES - Boa tarde a todos. Primeiramente quero 

agradecer o convite. É uma satisfação reencontrar colegas, ex-prefeitos e hoje deputados 

e tantos deputados hoje prefeitos.  
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Rapidamente, a Linha 18 é um dos empreendimentos que faz parte da carteira de 

mobilidade urbana que é apoiada pelo Governo Federal. Ela tem recursos do ente 

federado, tem recursos federais e tem recursos privados. Objetivamente, o ente federado 

tem um pedido de financiamento que está tramitando no BNDES. Esse pedido ainda 

não está concluído. O privado tem um pedido de financiamento que está tramitando na 

Secretaria de Mobilidade.  

Para que vocês entendam, a Secretaria de Mobilidade tem uma linha de 

financiamento para concessionários. Dentro do próprio transporte, que é o dinheiro do 

fundo de garantia, você financia o ente federado, o município ou o estado, mas você 

financia o concessionário. É o concessionário explorador da infraestrutura ou 

explorador do serviço. Financiamos a Supervia no Rio de Janeiro, a CCR, que explora o 

metrô da Bahia, o VLT carioca, a Linha 6 em São Paulo e existe um pedido de 

financiamento para a Linha 18, também em São Paulo. Existe uma série de solicitações. 

De concreto, em termos de recurso, foi aprovado o enquadramento no Reidi - regime 

especial tributário - pela secretaria e o ministro Kassab já assinou a portaria de 

enquadramento.  

O que temos hoje em termos de posição? Causa-nos um pouco de preocupação 

não o processo em si, mas a própria forma pela qual você trabalha a solução. Nós ainda 

não estamos perfeitamente convencidos de que essa é uma solução que seria a mais 

adequada para o caso em questão, embora, como acabei de falar, em nenhum instante 

obstamos qualquer ação, tanto é que, concretamente, a única ação assinada até hoje foi o 

Reidi. Só para deixar claro que não boicotamos nada. Estou trabalhando e fazendo 

andar, mas quero deixar claro que ainda estamos encontrando uma série de desconfortos 

ao longo do processo.  

De onde vem o desconforto? Estamos acompanhando casos concretos, até porque 

a Linha 17 é também um empreendimento apoiado por recursos nossos. Na última 

reunião que fizemos em conjunto com o ente federado - a ata está aqui, não sei se o 

presidente quer. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Eu gostaria, se 

puder. Dou o recebimento oficial dela. 
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O SR. DARIO RAIS LOPES - Foi comunicado que o início da operação 

assistida passou para dezembro de 2017, ou seja, a expectativa de operação da linha 

passa para 2018.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Isso que o senhor 

está colocando é para a linha 17? 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES - Sim, para a linha 17.  

Por que nos causa desconforto? É uma tecnologia nova, mas é uma tecnologia que 

vai ser utilizada. O mesmo material rodante, que caracteriza a linha 18, é o fornecedor 

da linha 17. Gostaríamos de aprender mais, existe uma curva de aprendizado. Quanto 

mais você posterga essa curva de aprendizado, maior a probabilidade de você demorar a 

aprender.  

Está aqui a ata. 

Temos acompanhado ao longo do mundo... 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Este documento 

não é sigiloso? Posso tirar cópia para os demais deputados? 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES - Não, senhor. Pode tirar.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Eu estou 

perguntando porque não sei. Foi uma reunião entre o Ministério e a Secretaria de 

Transportes de São Paulo. Não sei do que se trata, pois estou recebendo agora o 

documento. 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES - Só para esclarecer, existe um acordo entre as 

duas estruturas, a estrutura da Secretaria Nacional de Mobilidade e a administrada pelo 

Clodoaldo, para que façamos as videoconferências, utilizando a estrutura da Caixa 

Econômica, uma das melhores que existe no Brasil. 

Então, usamos a estrutura da Caixa e é ela que acaba fazendo a transcrição. 

Recebemos o papel timbrado da Caixa. É apenas isso, não há problema nenhum. Temos 

acompanhado alguns casos. O monotrilho é um caso bastante interessante. No caso do 
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Riade, está acontecendo algo muito parecido com a Linha 15. Verifica-se o mesmo 

problema de início de operação ocorrido na Linha 15. 

Estamos acompanhando no mundo inteiro o que está acontecendo com as 

operações de monotrilho. Pensamos que é importante consolidar as operações que 

temos hoje, tanto na Linha 15 como na Linha 17, antes de dar um passo adicional. Em 

nenhum instante estamos procurando abrir mão dessa ou daquela solução. Estamos 

procurando um pouco mais de certeza para dar o próximo passo. 

Por que estou trazendo isso para os senhores? Alguém já falou que eu estou 

sempre secretário aqui. Eu fui secretário aqui, hoje sou secretário nacional e já fui 

secretário municipal. Hoje, como secretário nacional, dentre as minhas funções, eu 

administro o esqueleto em Porto Alegre, Cuiabá, Fortaleza e Manaus. Acho que uma 

das maiores vergonhas da minha vida seria contribuir para administrar um esqueleto na 

minha terra. 

É por isso que falei, em Brasília, para termos um pouco de prudência antes de dar 

o próximo passo. É uma vergonha que, em um país onde os recursos são escassos tanto 

no poder público como na iniciativa privada, possamos correr o risco de criar mais um 

esqueleto. É só isto: prudência. Não é deixar de fazer ou não fazer. Só não podemos 

jogar fora um dinheiro que não é nosso. É por isso que falei aquilo, deputado. Era só 

isso que eu queria falar. 

Gostaria de agradecer e pedir desculpas. Como eu sou o mais vagabundo no 

Ministério, sou o presidente do Conselho de Administração da CBTU e da Trensurb. 

Haverá uma reunião no Conselho da Trensurb em Porto Alegre e eu terei de ir para lá, 

mas posso ficar mais um pouco se o senhor quiser. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Gostaria de 

agradecer a vinda do secretário Dario. Tanto ele quanto o Clodoaldo não questionaram 

ou criaram óbices para estarem aqui. É importante registrar que nenhuma das partes teve 

algum questionamento extra quando o assunto foi a Linha 18. Ambos, de pronto, 

aceitaram. 

Por se tratar de uma audiência pública, não podemos ter um monólogo. Assim, 

iremos franquear, primeiramente, a palavra aos deputados que são membros da 

Comissão, como estipula o Regimento. 

Estão inscritos os deputados Marcos Neves e Luiz Fernando. O ideal seria que 

ambos pudessem fazer considerações e pegarmos um apanhado, mas como o Dario tem 
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que se deslocar, pois tem um voo marcado, iremos exaurir as dúvidas que existirem em 

relação ao Ministério das Cidades e à Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana. Na 

sequência, iremos ouvir o secretário Clodoaldo.  

Tem a palavra o deputado Marcos Neves. 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Senhor Presidente, muito obrigado. Gostaria de 

cumprimentar todos os deputados, o Clodoaldo Pelissioni, com quem eu tinha uma 

audiência hoje, mas que ficou marcada para a próxima semana, e o secretário Dario Rais 

Lopes. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Isso é a prova de 

que o secretário de São Paulo atende o deputado, estava marcado.  

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Com certeza, ele tem atendido. Gostaria de 

fazer três questionamentos. Na verdade, são dois, porque o terceiro até não é da pauta. 

O primeiro seria sobre a questão da Linha 17 e 18 que o senhor falou. O senhor poderia 

citar pelo menos mais quatro grandes obras de mobilidade urbana que existem hoje em 

São Paulo, nas quais o governo federal está ajudando com recursos? Houve alguma 

retenção de recursos por conta da crise? Se houve, qual foi o montante em percentual da 

perda disso?  

Senhor Presidente, a terceira pergunta - e eu sei que não é da pauta - é para ver a 

possibilidade de o secretário Dario Rais Lopes vir um dia à Comissão de Transportes 

para nos explicar, pelo menos, um pouco daquele aditamento de 2006. Há um processo 

do Governo do Estado contra as concessionárias. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Deputado Marcos 

Neves, hoje a reunião tem pauta específica. Não tenho dúvidas de que o secretário Dario 

virá, mas pediria que focássemos no tema da Linha 18 - Bronze. 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Eu só queria aproveitar para convidá-lo a vir 

um dia aqui. Deixo o nosso pedido e quero agradecer os trabalhos prestados por ele e 

pelo secretário Clodoaldo. Esses são os meus questionamentos. Muito obrigado. 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES - Eu virei. Quatro que tenha dinheiro federal? 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É bom separar, no 

federal, o que é PAC mobilidade e o que é empréstimo.  

 

O SR. MARCOS NEVES  - PV - Empréstimos o governo irá pagar. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O povo vai pagar. 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES - Todo mundo vai pagar. Na cidade de São Paulo, 

foram selecionados os sete corredores. Só aí já dá mais que quatro. Eu não vou ser 

cretino em dizer nome por nome, porque dá mais de quatro. Isso é sacanagem.  

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Os corredores seriam uma obra completa da 

Capital de São Paulo. Seria uma obra. 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES - São os sete corredores e há os terminais. Qual é o 

problema da cidade de São Paulo? Todo o dinheiro que foi acertado para a cidade de 

São Paulo é OGU. Lá nós temos duas fontes: o OGU e o fundo de garantia. Neste ano, 

eu poderia ter comprometido até 12 bilhões do fundo de garantia. O OGU está cortado. 

Eu comecei o ano com 3,6 bilhões de OGU e estou fechando o ano com 600 

milhões. Foram cortes, cortes e cortes. Em compensação, dos 12 bilhões do fundo de 

garantia irei coseguir comprometer oito. 

A cidade de São Paulo, por exemplo, ficou sem receber muito dinheiro, porque eu 

não consigo pegar dinheiro do fundo de garantia e dar para São Paulo. Fundo de 

garantia eu só consigo emprestar, eu não consigo fazer repasses. Para eu emprestar, o 

ente federativo deve ter capacidade de endividamento, o que não acontece com São 

Paulo. 

Portanto, é um xadrez meio complicado. O que acontece em outros lugares? Em 

Campinas, por exemplo, estamos começando a fazer um BRT. Havia 100 milhões de 

contrapartida, 100 milhões de OGU e 100 milhões de fundo de garantia. Estamos 

trocando o OGU pelo financiamento. Então, haverá 100 milhões de contrapartida e 200 

de financiamento. 

De certa maneira, você está conseguindo fazer mais coisas em Campinas do que 

faria, porque, para entes federados que têm capacidade de endividamento, a Secretaria 
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Nacional de Mobilidade consegue mudar a fonte, dando uma ajuda maior, havendo uma 

presença maior de recursos federais no estado. O mesmo acontece em Sorocaba. 

Sorocaba tem uma rede de BRTs em que também se pode trocar. Sorocaba, se não me 

falha a memória, também tem capacidade para fazer essa troca.  

O que fizemos, o que estamos fazendo? Estou falando sobre o que estamos 

fazendo, pois é uma conversa que eu e o Clodoaldo estamos tendo. Existe uma linha, a 

chamada Linha 13 do Aeroporto, que foi e voltou, foi e voltou. Hoje, concretamente, 

está em negociação a seguinte posição: o estado de São Paulo abriria mão de recursos 

federais para a Linha 13, desse empréstimo para Linha 13, e essa capacidade de 

empréstimo, que poderia ser utilizada na Linha 13, seria usada pelo governo federal 

para reformar as estações da CPTM.  

Onde é que quero chegar, deputado? Dá mais de quatro, mas aqui, no caso 

específico, estamos fechando ainda algumas coisas no estado de São Paulo. Mas, neste 

caso, é um processo dinâmico, pois, em função da crise pela qual estamos passando, 

temos restrições para repassar o OGU. E o que acontece? Temos uma disponibilidade de 

dinheiro de fundo de garantia que está nos permitindo negociar ou renegociar as 

condições de participação de apoio junto aos entes federativos.  

É provável que, no dia em eu tiver o prazer de vir aqui conversar com vocês, nós 

possamos detalhar um pouco mais as diversas formas pelas quais estamos trabalhando a 

participação do governo federal aqui no estado e nos diversos estados.  

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Em relação ao corte que o senhor falou, o 

senhor tem um percentual, hoje? 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES - Não tenho. De cabeça, não tenho, mas 

comprometo-me a passar para o presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB -  Mas teve cortes? 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES - Teve, claro. Vamos ser bem claros. Primeira 

coisa: teve corte. Ponto. Segunda coisa: não se deixou de atender. Ponto.  

 

O SR. MARCOS NEVES - PV -  Teve que estender um pouco o prazo da obra e 

diminuir o ritmo, mas a obra não parou.  
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O SR. DARIO RAIS LOPES - Talvez o senhor me conheça menos, mas vamos 

ser bem claros. Eu sempre fui bem claro. Esse ano, aquilo que esteve sob minha 

responsabilidade, aquilo que foi do orçamento, aquilo que foi de fonte de orçamento, eu 

não consegui atender integralmente, mas não deixei de atender. Aquilo que foi de minha 

responsabilidade e era de fundo de garantia, eu atendi integralmente. E mais: esses 12 

milhões estavam parados no ministério há muito tempo. Eu assumi o cargo em janeiro. 

Esses 12 milhões estavam parados lá há uns dois anos. Coloquei oito milhões na praça.  

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Doze bilhões, não é? 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES - Doze bilhões. E estou colocando 790 milhões 

para o galã ali. Ele pediu para mim.  

Estamos fazendo a máquina andar da maneira mais lógica possível, ou seja, estou 

dando preferência para a iniciativa privada por um motivo simples: eles são mais ágeis 

para fazer e conseguem gerar empregos mais rápido do que o poder público, pois não 

têm esse problema de licitação, não têm esse problema de ter que fazer a compra com 

edital e tudo isso. É muito mais rápido, movimenta-se a economia de maneira mais 

rápida.  

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Certo. Obrigado, presidente; obrigado, senhor 

Dario. Estão contempladas as minhas perguntas. Obrigado.   

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Antes de passar a 

palavra ao deputado Luiz Fernando, queria convidar o prefeito Gabriel Maranhão e 

disponibilizar mais lugares para que ele pudesse tomar assento. Vale lembrar que todos 

os prefeitos do ABC foram convidados, assim como todos os presidentes de Câmara. Já 

se encontra aqui o secretário de Transportes de São Bernardo, Oscar Gameiro. Se tiver 

algum outro secretário presente, por favor, nos avise, para que possa ocupar lugar de 

destaque. 

Foi bastante plural. Diferentemente de outras ocasiões em que se tratou da Linha 

18, agimos aqui com total transparência, inclusive abrindo às Câmaras para que 

vereadores pudessem participar, além de todos os prefeitos, até mesmo de locais por 
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onde a linha não passará. Convidamos prefeituras de todas as cidades. Está aqui o 

Gabriel, que é presidente do Consórcio de Municípios do ABC.  

Tem a palavra o nobre deputado Luiz Fernando.  

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Senhor Presidente, nobres pares, quero saudá-

los e parabenizar o presidente pela iniciativa de convocar esta audiência pública. 

Cumprimento também o secretário Clodoaldo, o secretário nacional Dario, o presidente 

do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, prefeito Maranhão, e os representantes do 

consórcio. Quero cumprimentar o vereador Fábio Palacio, de São Caetano do Sul, o 

vereador Minami, de São Bernardo, e saudar o ex-secretário Paulinho Serra e o 

secretário de Transportes de São Bernardo, Oscar Gameiro. 

Dario, você vai sair, mas se o senhor me permitisse, gostaria de abordar dois 

assuntos que são extremamente importantes para mim e para todos que aqui se fazem 

presentes.  

O tema desta audiência pública é o debate sobre o atraso no início das obras da 

Linha 18 - Bronze do metrô de São Paulo. Foi esse o motivo que chamou e convidou 

Vossas Excelências e cada um de nós. Tenho duas questões. Na verdade, eu tinha só 

uma questão, mas o senhor me fez ter uma segunda, Dario.  

A primeira questão é importante, pois esta audiência está sendo gravada e há um 

“diz-que-diz-que”, um vai daqui, vai de lá. Dois deputados da bancada do Partido dos 

Trabalhadores estiveram em Brasília e falaram com o ministro Kassab. Não sei se 

estiveram com Vossa Excelência também. Refiro-me ao deputado José Zico Prado, que 

é membro desta comissão, e ao deputado Alencar Santana Braga. Procuraram o 

ministério e foram indicados pelo ministro Kassab a falar com técnicos. Depois, 

estiveram atrás disso no Ministério do Planejamento e no Ministério da Fazenda. Por 

quê? Porque temos vários atrasos, entre outras coisas. A nossa preocupação e, tenho 

certeza, também a do deputado Orlando Morando, não é descobrir de quem é a culpa, 

mas sim o que está acontecendo, para vermos como faremos para tentar superar.  

Todas as informações que trouxemos de Brasília resumiram-se ao seguinte: agora, 

o fato necessário para que a empresa possa começar a obra é que o governo estadual 

tenha responsabilidade de promover as desapropriações, para que se inicie o processo de 

obra. Essa responsabilidade é do governo estadual, não é da empresa e tampouco do 

governo federal, que só participa com o financiamento.  
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O governo estadual estava com dificuldades para conseguir a verba para fazer essa 

desapropriação. Primeiro, recorreu ao governo federal, que não tinha possibilidade. 

Depois, nada mais teria acontecido. “Teria acontecido”. Então, estava essa situação. 

Havia sido demandado um financiamento internacional, inclusive aprovado por esta 

Assembleia Legislativa. Foi aprovado em que época, deputado Orlando? 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Aprovamos neste 

ano. No ano corrente de 2015, no primeiro semestre. Acredito que tenhamos aprovado 

antes do início da nova legislatura.  

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Exato. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Foi em 12 de 

março. Falei que havia sido no início da legislatura. A posse foi dia 15.  

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Exatamente. Foi antes da atual legislatura, foi 

no final da outra. Doze de março, na antiga legislatura.  

Então, secretário Dario, o que está colocado - e acho que vale a pena termos o 

registro nesta Casa - é o seguinte: parece-nos que houve um erro grande ali atrás. 

Quando o governo fez isso, ele não fez a previsão desses recursos. Essa obra foi licitada 

já há quatro anos? Três anos? A licitação? 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Foi no ano passado.   

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Ano passado. Quando foi feito todo o 

planejamento e toda a proposta, não se fez a previsão dessa verba para desapropriação. 

Quando isso foi jogado à licitação, ao mercado, quando o consórcio ganhou, ele 

imaginava que o governo fosse promover as desapropriações, para que ele iniciasse as 

obras. Mas até hoje isso não foi feito.  

Quanto à culpa, é o seguinte: é governo federal, municipal ou estadual, então? Eu 

queria que o senhor me desse a real resposta, secretário Dario, até porque o senhor vai 

se ausentar, e ficaremos com apenas um dos lados aqui presente. Hoje, parece que a 

dificuldade está em o governo federal liberar financiamentos para qualquer estado - e 

não para o estado de São Paulo - dada a situação econômica atual. Mas lhe pergunto: 
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isso não deveria ter sido previsto antes? Não teria que estar no Orçamento do estado, na 

medida em que se vai fazer uma licitação de quatro bilhões de reais? Isso não deveria 

ter sido previsto já ali atrás? Ou só deixaram para cuidar disso este ano, depois da obra 

licitada, com a empresa vencedora determinada? E é agora que o governo do estado de 

São Paulo vai fazer. Essa é a primeira questão que eu queria que o senhor nos 

elucidasse. Porque parece que aquilo que está atrasando é a falta de dinheiro para o 

financiamento. A menos que o senhor diga o contrário, isso é responsabilidade do 

estado.  

Segunda questão: o senhor me deixa muito mais preocupado quando diz que não 

pretende mais administrar um esqueleto. Esqueleto o que é senão o equívoco na 

definição anterior? Me preocupa muito mais. À época, o secretário Jurandir, o atual 

secretário Clodoaldo, e mais vários engenheiros - inclusive, o Oscar participou de 

algumas rodas de debate - decidiram por uma tecnologia a ser licitada para o estado de 

São Paulo. E não só numa linha, mas em várias. Se será um esqueleto, isso foi um 

equívoco, secretário. É um equívoco de vocês ao terem definido. Será que hoje estamos 

diante de um grande erro técnico? Por que digo isso? Porque o secretário Dario afirmou 

que tem a preocupação de essa nova técnica ser um equívoco. Jogaram suas empresas 

para administrar um equívoco. Eles erraram. Um erro de quatro bilhões. Uma obra que 

envolve o governo federal e o investimento de quatro ou cinco grandes empresas. 

Nenhuma empresa está brincando.  

Será que isso é um erro? Me preocupa, porque estamos na principal Casa 

Legislativa, depois do Congresso Nacional, que é a Assembleia Legislativa de São 

Paulo, o maior estado deste país. Estamos falando de uma obra técnica de metrô. Pelo 

que me consta, isso já foi extremamente estudado, e com muita responsabilidade, 

envolvendo dois secretários de Transporte do estado: o ex-secretário Jurandir e o atual 

secretário Clodoaldo. Isso envolve ainda um grupo de técnicos engenheiros. Me 

preocupa, como deputado de oposição, saber que podemos ter cometido um grande erro. 

O senhor assim diz: “estamos segurando porque queremos ver melhor, queremos 

amadurecer”. Todos nós ouvimos isso, está gravado. Eu queria saber, secretário Dario: 

isso é assim mesmo? Eles erraram? Não é muito grande para terem cometido erro? O 

senhor mesmo disse que temos de cuidar bem do dinheiro público, e eu concordo 

plenamente. O senhor sempre primou por isso, em sua vida pública e privada. Sempre 

primou pelo bom uso do dinheiro público. Mas o senhor foi curto e grosso.  
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Eu saí mais preocupado do que entrei. Entrei preocupado, assim como o deputado 

Orlando Morando, em relação ao atraso dessa obra, em relação às necessidades de nossa 

região. Mas estou preocupado se isso pode ser o esqueleto. Agora, tenho mais medo de 

que comece, Maranhão. Porque pode virar um esqueleto, e é uma tecnologia que não 

está tecnicamente perfeita, não está definitivamente aprovada. Só para concluir, lembro-

me de que quando começaram as obras do Metrô em São Paulo, durante seis meses 

aquilo rodou sem nenhum passageiro. O Metrô, com sua excelência, não erra. É muito 

difícil o Metrô de São Paulo errar. Seu quadro técnico não se encontra nas empresas 

privadas. Com todo respeito às nossas grandes empresas que fazem obra mundo afora, o 

quadro de engenheiros do Metrô é fantástico. Será que eles teriam ajudado o Clodoaldo 

e o Jurandir a definir por essa tecnologia? São minhas duas questões. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Posso 

complementar? O Dario não estava na época, mas é importante recordar. O senhor foi 

muito feliz na pergunta. Mas o funcional foi feito pela prefeitura de São Bernardo. 

Então, se houve um erro técnico, está aqui o Oscar, que participou. Houve um processo 

funcional, que também foi dado pela prefeitura. Como o Dario não estava no governo, é 

possível que ele tenha isso em memória, mas só colaborando. Só para incluir esse tema. 

Como sempre foi compartilhado, e nunca ninguém se esquivou da importância de isso 

ser iniciado pelo projeto funcional - e o funcional já dava conta de um modelo de 

monotrilho. Só para recordar o projeto funcional que foi feito. 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES - Em relação ao dinheiro: dinheiro nunca é 

problema. É uma questão de usar um pouco a criatividade. Podia-se chamar o privado, o 

que está sendo feito em outros lugares: transfere-se para o privado a responsabilidade. 

Ele vai pegar dinheiro no mercado, vai pegar 17% ou 18%. Esse contrato vai ser 

reequilibrado, com mais prazo. Vou ter que vir aqui falar de prazo mesmo, para nosso 

amigo Alê. Já explico como é prazo no caso de uma PPP, que é um pouco diferente de 

uma concessão convencional. É lógico que vamos ter que passar uns perrengues para 

explicar o que é prazo. Mas não é esse o problema.  

Hoje é o momento em que se tem que fazer uso desse tipo de coisa. Quanto à 

questão do risco: efetivamente, é um risco que estamos correndo. O metrô deu certo, e 

essas coisas dão certo, porque você avança quando consolida a posição. Não se fizeram 

cinco linhas de metrô ao mesmo tempo. Fizeram uma- ela deu certo; fizeram outra. De 
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novo, fizeram uma- ela deu certo; fizeram outra. Fomos fazer cinco “VLTs” ao mesmo 

tempo. Sobraram dois que não deram certo. O que faço com eles?  

 

* * * 

 

 - Fala fora do microfone. 

 

* * * 

 

O que eu faço de errado, Clodoaldo? Não sabe? Esse que é o problema. 

 

 

* * * 

 

 - Fala fora do microfone. 

 

* * * 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT- O Metrô, então, errou na escolha? 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES - Não, está certinho. Faz um, consolida, avança. 

De novo: faz um, consolida, avança. Toda vez em que você tem de fazer um monte de 

coisa nova ao mesmo tempo, o risco que você está correndo é muito maior do que fazer. 

Só estou pedindo isso. É difícil alguém entender isso, ou tem que desenhar? 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O senhor me 

permite? Não sou engenheiro. Mas como respondemos ao povo de São Paulo, que 

sempre clamou por mais linhas simultâneas em andamento? 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES - O metrô não tem problema nenhum, porque já se 

consolidou a tecnologia. Tecnologia nova. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas não é uma 

retórica vencida na engenharia esperar consolidar. Estou perguntando como curioso. 
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O SR. DARIO RAIS LOPES - Não, não é. Porque isso não se fez em nenhuma 

delas. Em nenhuma dessas tecnologias novas se começou. Alguém poderia dizer: “Nova 

Iorque fez três ao mesmo tempo”. Não há nenhum caso em que se fizeram duas ou três 

ao mesmo tempo. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - “Mas as 

empresas...” Não quero fazer um debate. Estou no tempo do Luiz Fernando, e a 

pergunta é dele.  Todas elas, quando se habilitam na licitação, têm que mostrar o 

atestado de funcionamento desses equipamentos, do material rodante. Eu sei que, no 

mundo, há a Bombardier, que está na linha 15; a Scomi, que dizem haver na Malásia, 

mas não conheço; e a Itachi, do Japão. 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES - Não, há muito mais. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas, enfim, aquelas 

que há no mercado. Acredito - e o Clodoaldo vai responder - que foi certificado para 

habilitar essas empresas a fornecer. Se eles têm lá fora, então já há linha consolidada lá 

fora. Não era só copiar o modelo para o Brasil? 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES - Não há nem a consolidada lá fora. E os níveis de 

demanda são muito menores do que vocês estão querendo. Elas estão sendo feitas; 

nenhuma delas foi feita em rede, como vocês estão querendo fazer nesse volume agora. 

Então, faz uma, arruma. Nem a que está sendo feita está funcionando. Estamos fazendo 

a 17. Respondo ao TCU, CGU, AGU; a todo o sistema “U”, toda semana. Há dinheiro 

federal e alguma outra coisa sem funcionar. Vou dizer que a culpa é do Metrô o fato que 

a Linha 17 não funciona? É isso que o Sr. quer que eu fale? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Não, eu queria saber qual é o motivo. 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES - Estamos pagando o preço de algo novo, e eu não 

vou usar o preço de algo novo para impedir que se avance. Pelo contrário. É não correr 

mais risco, para fazer com que toda sociedade comece a questionar por que estamos 

fazendo isso e jogando dinheiro fora. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Hoje, então, não 

seriam liberados recursos do governo federal, por não acreditar que esse projeto é 

consolidado? 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES - Não, pelo contrário. Eu só estou falando assim. 

Deixar um ritmo um pouco mais suave, colocando como prioridade resolver a Linha 17. 

Mais do que isso. Prioridade. Vamos trabalhar em conjunto para deixar esses problemas 

que temos visto hoje.  

Consolidar a Linha 15. Temos que resolver a Linha 15? Sim, temos. Até onde vai 

a Linha 15? Nós vamos fechar a Linha 15? Até onde vai a Linha 17? Nós vamos fazer a 

Linha 17 integral? Não vamos fazer? 

Não tem demérito nenhum em chegar na população e falar: “ nós não vamos fazer 

toda a Linha 17” ou “não vamos fazer toda a Linha 17, vamos fazer em fases”. Não 

existe demérito nenhum. 

Agora, antes de avançar para terceira, quarta, quinta ou sexta linha, nós temos que 

concluir realmente, superar as coisas. Pelo menos, se está arrumada a casa. Já sabemos o 

que vamos fazer, então damos outro passo. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Vossa Excelência, 

nobre deputado Luiz Fernando, permita-me, para podermos minimizar as dúvidas - 

depois o Clodoaldo vai falar também. 

O que tem a ver a consolidação com o não início de obra? Porque aí são coisas 

equidistantes. Quer dizer, quanto à desapropriação, havia o compromisso do governo de 

São Paulo. Aí aprovamos uma lei pedindo. Então a Cofiex não autorizou. Há até uma 

entrevista do ministro Joaquim Levy proibindo que o País contraísse novos empréstimos 

internacionais. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Mas poderia ser repactuado. Por exemplo, 

jogar essa obrigatoriedade para o particular e aumentar o prazo. 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES - Ora, isso não é problema, Sr. Deputado. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Agora, a dúvida, 

para passarmos para o Clodoaldo. O que não existe por parte do ministério hoje? O 

senhor traz um fato novo, que é a chamada “consolidação”. Porém, há um contrato 

assinado. Então, o governo do estado, que é o executor da obra, já tem ela como 

consolidada. Está aqui, há um consórcio assinado, há um presidente do consórcio. 

Então, estamos dando um passo para trás. Por parte do governo federal, por que não 

começou a obra? Qual é o resumo do senhor para a obra não ter começado? 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES - Por que não começou a obra? Olha, para mim, 

pessoalmente, não começou a obra porque não tem nada desapropriado. Por parte do 

governo federal não começou a obra, e nós não temos a menor preocupação. Pelo 

contrário, o fato de a obra não ter começado para nós é bom, porque está permitindo que 

o nosso pessoal técnico, com o pessoal técnico do estado, discuta soluções para os 

monotrilhos que estão sendo implantados. 

Eu não estou vendo isso como um problema. O atraso no monotrilho 18, para nós, 

não é um problema. É uma coisa boa, na medida em que está permitindo que se faça 

uma implantação melhor.  

Quanto mais atrasar a Linha 18, melhor, porque vai permitir que sejam bem 

resolvidas as Linhas 17 e 15. Depois será feita a Linha 18, não há problema nenhum 

nisso.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Eu vou passar a 

palavra ao Clodoaldo, até para aproveitar a presença do Dario, porque é possível que 

depois haja pontos que ficarão sem respostas. Peço apensa ao Clodoaldo para que seja 

objetivo. 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Muito boa tarde, presidente Orlando 

Morando, secretário, nosso companheiro, Dario, prefeito Gabriel Maranhão, Maciel, 

presidente do consórcio, demais deputados e vereadores, secretários de estado. 

Queria fazer alguns esclarecimentos. Eu pedi até antes da palavra do nobre 

deputado Luiz Fernando. Primeiro em relação à Linha 18. Nós assinamos uma PPP em 

agosto de 2014, o consórcio tem um ano. Nós temos seis meses para o consórcio se 

preparar para o contrato entrar em execução. Para isso, nós precisávamos ter resolvido 

as apropriações.  
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A Linha 18 conta com um bilhão e 276 milhões de financiamento do BNDES para 

o governo do estado, 400 milhões do PAC, que está assinado com cláusula suspensiva, 

252 milhões o estado vai colocar de contrapartida e temos ainda as apropriações. 

Então, deputado, as apropriações constam no orçamento do estado deste ano. 

Havia um entendimento no ano passado, de que a Caixa Econômica Federal iria 

financiar 482 milhões de reais. No início do ano, devido à crise econômica do País, a 

Caixa disse que não iria ter como financiar esse valor. 

Aí, imediatamente, nós propusemos a esta Casa tomar um empréstimo no exterior, 

sem onerar a União. Aprovamos. Vocês nos aprovaram, muito obrigado, em 12 de 

março, e ficamos cobrando o governo federal para que a Cofiex, que autoriza, a 

Comissão de Financiamentos Externos ligada ao Ministério do Planejamento, que tem 

vários dos órgãos do governo federal, pudesse apreciar e dar aval para tomarmos esse 

empréstimo no exterior, dado que São Paulo tem limite para isso. 

      

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - O senhor me permite um breve aparte? 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Perdão, posso continuar? Pode falar, 

deputado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Só para que todos os deputados e todos os 

ouvintes que estão aqui tenham ciência, a Caixa não financia desapropriação.  

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Como não? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Ela não.  

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Acabei de tomar 690 milhões. A Caixa 

vai financiar 690 milhões na desapropriação da Linha 6 para nós. É financiamento, não 

é PAC. PAC ela não faz mesmo. Aliás, uma informação em primeira instância. É o 

primeiro financiamento que temos do governo federal neste ano, 690 milhões para 

desapropriações da Linha 6.  

Então, nós apresentamos à Cofiex. A reunião foi em 12 de agosto. Vou deixar a 

cópia aqui para o presidente. Nesse dia, foi suspensa a reunião, inclusive com outros 
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financiamentos do governo federal, que o governo federal faria para outros municípios e 

estados.  

Eu pedi então ao José Rubens, nosso coordenador de financiamentos da Secretaria 

da Fazenda, para que pegasse uma informação com seu contraparte na Cofiex para saber 

se há algum cronograma, algum prazo. 

“Segue abaixo correspondência informando que não existe data prevista para  a 

apreciação do nosso pedido de financiamento de 182 milhões de dólares pela Cofiex”. 

Está dizendo aqui o Lampert, da Cofiex. “Ainda não temos previsão da Cofiex 

para a aprovação de projetos, estamos discutindo com a STN uma estratégia de 

concessão de garantia à União a empréstimos internacionais, e tenho a impressão que, 

somente depois dessa discussão, teremos condição de voltar a submeter à Cofiex os 

projetos, dentre os quais os de interesse do estado. Abraços, Lampert”. 

Então, irei deixar essa cópia aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Já tenho, foi 

protocolada na Secretaria. 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Então, em primeiro lugar, tenho isso a 

falar da Linha 18. 

Segundo, a questão dos monotrilhos é uma solução que existe. Iremos mostrar na 

apresentação para vocês, técnicos, que há monotrilhos funcionando em muitos lugares 

do mundo. Nós temos dois monotrilhos já em obras aqui no estado.  

Na Linha 15 temos duas estações em operação. Convido vocês a irem lá. Já em 

operação comercial, 12 horas. Até o final do ano, iremos estender o horário e, até 25 de 

janeiro, estará em horário de metrô. 

Nós tínhamos, quando em operação assistida, 900 usuários. Hoje estamos em 

cerca de 12 mil. Eu não obtive nenhuma reclamação. Fizemos pesquisa de qualidade. Os 

usuários estão aprovando. Tenho 18 trens entregues já pela Bombardier.  

Um empecilho que nós temos para entregar outras estações é a obra de desvio do 

córrego da Mooca. O córrego não vai aguentar o peso das estações. Nós estamos 

fazendo o desvio em três pontos, 200 metros, a obra vai muito bem. Estive lá faz 15 

dias. O pátio está praticamente pronto.  
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Nós já falamos isso, inclusive em jornais, que a prioridade é concluirmos as obras 

em trechos que já começamos. Então, nossa prioridade é São Mateus, dez estações até o 

Iguatemi, onde o pilar já está feito e as estações estão em plenas obras.  

Então, até o final de 2017 e começo de 2018 vamos ter pelo menos dez estações 

funcionando com 34 trens da Bombardier na Linha 15. Então, esse é o primeiro 

monotrilho. 

O segundo é a Linha 17. Está presente até a diretora da Scomi para o Brasil, para 

explicar para vocês a Linha 17. Lá há um problema, que é uma empresa envolvida na 

Lava Jato. Ela está sendo retirada pelo consórcio, a MPE, que foi uma boa empresa no 

passado e a parceira deles. Eles conseguiram tirar essa empresa e vão fazer os trens 

diretamente. No segundo semestre do ano que vem serão entregues três veículos. Em 

2017, mais seis.  

Eu até vou verificar essa ata, Dario, porque a nossa previsão é a operação 

comercial no final de 2017. Nós queremos começar a operação assistida no início de 

2017. Vamos ver quem fez a ata para poder me certificar disso, sobre quem estava 

presente, porque essa informação não é a que nós gerenciamos.  

Um segundo ponto é que não há nenhum risco de termos esqueletos em São 

Paulo. Você pode ficar tranquilo. Nós administramos obras com problemas, temos 

problemas. Aliás, um deles é a Linha 4, que tivemos que rescindir o contrato, 

conseguimos na objeção do Bird. Vocês, deputados, aprovaram a transferência de 

recurso de uma linha para outra. Amanhã deve ir para licitação. Então nós estamos 

gerenciando todas as obras para entregá-las à população. 

Por fim, temos um trabalho junto, o Dario tem nos atendido. Aliás, na quarta-feira 

o visitaremos para que possamos ter os PACs em São Paulo. Nós assinamos dois PACs. 

Temos vários financiamentos, é verdade. Temos um agora da Linha 18. Viabilizando as 

apropriações, essa questão da Cofiex é fundamental, porque o BNDES só vai liberar o 

financiamento - eu estive quarta-feira no BNDES - se tivermos esse financiamento 

aprovado. As apropriações por conta dos municípios, temos todas elas - vocês vão ver 

na apresentação - assinadas por convênio, então está tudo equacionado. Com isso, nós 

temos condição de o BNDES liberar o financiamento e começarmos as obras. O PAC 

nós já temos o entendimento que vai ser para pagar as vigas. Por último, nós temos um 

trabalho para obter o PAC da Linha 9. Estamos no entendimento para ter uma 

excepcionalidade para poder receber os recursos federais que ainda não recebemos. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Agradeço. Nós 

vamos ter ainda um bom tempo. O secretário Dario tem que se retirar. A pergunta que 

eu lhe faço, aí eu acho que nós vamos eximir muitas dúvidas, é: por parte da Secretaria 

dos Transportes Metropolitanos de São Paulo não existe nenhuma mudança em projeto, 

em método dos monotrilhos de São Paulo? 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Não. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - A 15, a 17 e a 18 

continuarão sendo monotrilhos? 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Exatamente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Indiferente da 

avaliação da Secretaria Nacional de Mobilidade? 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Nós acreditamos que é uma ótima solução 

e que, tecnicamente, é mais do que viável. Já temos um operando. Convido todos vocês 

para ir visitar. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Eu pergunto ao 

Dario: como você trata de um tema ou consolidação? Ainda assim o governo federal 

garante os investimentos, sejam eles financiados ou através da Caixa Econômica para os 

monotrilhos, mediante essa colocação? 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES - Em nenhum instante eu falei de cortar ou colocar 

dinheiro. Pelo contrário, eu até dei uma solução para o Clodoaldo não precisar de 

dinheiro de fora. O que eu disse e insisto, e vou até o fim, é a velocidade e a forma pela 

qual esse dinheiro vai ser colocado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Eu convido o 

secretário Dario para as considerações finais. 
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O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Só para fazer uma observação, Dario, nós 

checamos em termos legais e essa mudança talvez mexesse no objeto da licitação. A 

licitação foi feita para o Governo assumir as apropriações, então nós estamos estudando, 

mas é difícil.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Dario, as 

considerações finais suas.  

 

O SR. DARIO RAIS LOPES - Não vou nem fazer as considerações, senão 

alguém vai me levar no colo ao aeroporto. 

 

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

secretário Dario Rais Lopes pela disponibilidade. Nós vamos continuar, até porque o 

secretário Clodoaldo, secretário de São Paulo, ainda irá falar. O secretário Oscar 

Gameiro também irá falar. Passo a palavra ao secretário Clodoaldo. 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Eu deixo o secretário falar, porque eu já 

abri a reunião. Nós temos uma apresentação e quem vai fazer é o nosso técnico, Rui 

Stefanelli, que vai apresentar os detalhes do projeto para vocês, uns 15 minutinhos. E 

depois estaremos à disposição para qualquer tipo de pergunta.  

 

O SR. OSCAR GAMEIRO - O Rui apresenta primeiro e eu falo depois? 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Tanto faz, Oscar. 

Se o seu tempo estiver limitado, eu passo a palavra já para você. Senão, se você puder 

acompanhar, fica ao seu critério. Quanto tempo dura a apresentação? Quinze minutos? 

Está bom. É importante que a representante da Scomi não vá embora, porque eu tenho 

algumas perguntas para ela. 

 

O SR. RUI STEFANELLI - Deputado Orlando Morando, obrigado pelo convite. 

Sempre para mim é uma honra falar sobre a Linha 18. Cumprimento o senhor, 

cumprimento os demais deputados, os funcionários do Legislativo, o secretário 

Clodoaldo e, da mesma forma, cumprimento o pessoal do Executivo, o Maciel da Vem 

ABC e o pessoal do privado. 
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Deputado, vou procurar ser bem rápido porque tem inúmeros slides. Vou procurar 

atender os 15 minutos. Vou falar rapidamente sobre a inserção da linha, vou falar sobre 

a parceria institucional com os municípios e depois com o privado. Vou passar sobre os 

principais tópicos do contrato de concessão, vou falar da operação de crédito, que o 

secretário já comentou, e dos financiamentos. Vou falar também, nesse período, sobre o 

que vimos desenvolvendo na Linha 18, os projetos em andamento. Vou explicar um 

pouco sobre a tecnologia do monotrilho, falar sobre material rodante e terminar com 

dois vídeos no final. 

Temos a inserção da linha na região sudeste. Ela atende a todos os municípios do 

ABC. Em escuro a área de influência direta, mais clara a área de influência indireta, 

chegando até Diadema e outros municípios do Grande ABC, totalizando uma população 

de dois milhões de habitantes na região. Vemos a rede onde ela se insere. Aqui em 

Tamanduateí, na Linha 2-Verde do Metrô com a Linha 10 da CPTM, no Paço 

Municipal com corredor ABD e, futuramente, com o corredor municipal em Djalma 

Dutra, em construção pelo município de São Bernardo.  

Esse slide, deputado, eu sempre faço questão de apresentar nas palestras porque 

essa linha foi construída a cinco mãos, Governo do Estado junto com quatro municípios, 

São Bernardo, Santo André, São Caetano e São Paulo. O projeto dessa linha, apesar do 

funcional ter participação financeira do município de São Bernardo, foi desenvolvido, 

inclusive, com os técnicos do Metrô e da Secretaria. Então não tem nenhum erro de 

projeto funcional. Depois o Oscar pode até complementar, mas caminhamos sempre 

dessa forma, sempre em parceria com os municípios.  

Com o privado, por outro lado, também estamos nesse período da assinatura do 

contrato, de agosto até agora, caminhando muito bem. A parceria está muito boa, 

estamos trabalhando. Vou mostrar em seguida os projetos que vimos desenvolvendo, 

não obstante a não eficácia do contrato. A Primav é do grupo CR Almeida, estrutura 

societária com Cowan, Encalso e a Benito Roggio. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Dessas empresas, 

alguma está na Lava Jato? 

 

O SR. RUI STEFANELLI - Não, nenhuma. 

O contrato de concessão também, muito rapidamente. O objeto é implantar a 

linha, é o projeto implantar e operar a linha. Ele é dividido em duas fases, tem a fase 
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um, que é de implantação da infraestrutura, de sistemas, de material rodante, e a fase de 

operação. A fase de implantação é subdividida em dois períodos, um ano para projeto e 

três para obra. Esse um ano estamos tentando antecipar junto com o privado, de maneira 

muito importante. São 21 anos de operação. A extensão da linha, 15,4 quilômetros, três 

estações, 32 trens para uma demanda, em 2030, de 390 mil passageiros/dia. As 

integrações eu já tinha comentado. 

Rapidamente também, a licitação em julho de 2014, a assinatura do contrato em 

agosto de 2014. A eficácia, que era para ter dado em agosto de 2015, expirou pelas 

razões que foram ditas aqui, a questão da desapropriação. Formalizamos um aditivo, 

que joga essa data para fevereiro de 2016, podendo ser prorrogado por mais seis meses. 

Dentro do nosso prognóstico, temos a licença de instalação que já foi protocolada, na 

Cetesb, para abril de 2016. Poderíamos iniciar a obra em abril de 2016, com final em 

janeiro de 2020, operação em fevereiro de 2020 e final da concessão em 2041.  

Aqui, estes números já foram ditos: os 1276 do BNDES, 400 da OGU, 252 do 

Governo do Estado, o parceiro privado com metade do aporte, totalizando, aí, com 

desapropriações, em torno de quatro bilhões e 700, distribuídos no tempo.  

Esse é um tópico do contrato. O contrato previa uma etapa preliminar com 13 

itens. Esses 13 itens deveriam ser cumpridos, para darmos eficácia. Doze foram, e um, 

não. O que não foi está destacado aí: a estruturação financeira pelo poder concedente, 

que é o fluxo do aporte de recursos em favor da concessionária, justamente por conta 

dos recursos de desapropriação, que nós não viabilizamos e aguardamos o Ministério do 

Planejamento e o da Fazenda na questão da Cofiex.  

Quanto à operação de crédito, o secretário Clodoaldo já falou. Foi aprovada, nesta 

Casa, em 12 de março de 2015, a lei que autoriza a captação desses recursos. Em maio, 

a Secretaria da Fazenda já apresentou uma carta-consulta à Cofiex. Entrou em uma 

primeira reunião em julho. Entrou em uma segunda reunião em agosto. Em ambas, foi 

retirada da pauta essa apreciação. Temos essa data de 22 de fevereiro de 2016.  

A cada dia que passa, torna-se cada vez mais difícil para nós, se não houver essa 

aprovação da Cofiex. O Governo, então, está aguardando que entre na futura reunião, 

para que tenhamos essa aprovação e possamos fazer essa captação no exterior.  

Com relação aos financiamentos do PAC, também tenho aqui um histórico. A 

Secretaria dos Transportes Metropolitanos formalizou o pedido para o enquadramento 

no PAC em maio de 2011. Em abril de 2012, foi aprovado. O financiamento com o 

BNDES de 1276 foi enquadrado em agosto de 2013. Com a Caixa, referentemente à 
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OGU, há Termo de Compromisso assinado em janeiro de 2014. Então, o BNDES está 

aguardando o estado de São Paulo, com relação à questão dos recursos para 

desapropriação. Ele, por sua vez, está aguardando o governo federal, com a aprovação 

pela Cofiex. 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Aquele número, ali, de um milhão e 200, está 

certo? É um milhão ou um bilhão? 

 

O SR. RUI STEFANELLI - Um bilhão e 276. 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - É que está um financiamento de milhões. Está 

em milhões? 

 

O SR. RUI STEFANELLI - Não, ali é bilhão. É um bilhão e 276. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Pode-se ver que os 

meninos da comissão, aqui, são muito atentos. 

 

O SR. RUI STEFANELLI - É, no detalhe. Deputado, aqui, são os projetos que, 

independentemente da eficácia, vimos desenvolvendo, com parceiro privado. É uma 

série de projetos, levantamentos das áreas a serem desapropriadas, interferências. 

Estamos tratando com as concessionárias estaduais a liberação de áreas. Enfim, é uma 

série de projetos e nós, quando damos eficácia, procuramos estar bem adiantados com 

relação a eles.  

Aqui é só um exemplo. Foi mapeada toda a linha, que tem 15,4 km. Ela foi 

totalmente mapeada. Todas as áreas que precisam ser desapropriadas foram mapeadas. 

Temos um valor estimado. Deve ocorrer esse valor que analisamos. Há o projeto do 

traçado definido. Solicitamos aos quatro municípios... 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Quero abrir 

parênteses. Saúdo o sempre presente deputado da Assembleia, Barros Munhoz, que 

acaba de chegar. Na verdade, S. Exa. está pautando o monotrilho para Itapira. Então, ele 

veio. 
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O SR. RUI STEFANELLI - O importante aqui, deputado, é que já fechamos o 

traçado do projeto com os quatro municípios. Foi criado um grupo de trabalho nomeado 

pelos prefeitos. Nós nos reunimos mensalmente para tratar desse assunto. Depois da 

assinatura do contrato com a concessionária, ela também incorporou esse grupo. 

Fechamos esse traçado e encaminhamos formalmente a aprovação desse traçado para os 

prefeitos. Estamos aguardando a resposta, mas já está, de antemão, aprovado.  

Aqui, é para mostrar um pouco a inserção. Deste lado, temos a Cohab em São 

Paulo. Aqui, há a ETE da Sabesp em São Paulo. Do outro lado, está São Caetano. A 

linha vai passar aqui, entre esta rua e a margem do ribeirão. Estamos mostrando isso, 

para esclarecer que não são áreas edificáveis. São áreas tranquilas. Não vamos ter 

grandes demolições. São áreas que já estão desocupadas. Estamos tratando disso 

juntamente com os municípios.  

Aqui, há outras fotos, deputado, mostrando que estamos desenvolvendo o projeto, 

as fases das estações, com todas as suas etapas. Aqui, há um corte transversal, uma 

perspectiva, outra perspectiva, a área de acesso, a passarela. De um lado, o prédio de 

apoio operacional. Aqui, há a entrada de acesso.  

Agora, vou falar um pouco sobre o monotrilho. Não sei se dá para todos 

enxergarem, mas aqui é o mapa-múndi, em que temos monotrilhos em operação e em 

projeto, no mundo. Aqui, nós o temos na Austrália, na Malásia, na Tailândia, nas duas 

Coreias. Na China e na Europa, já temos monotrilho em operação. 

 

O SR. - Onde há essas estrelinhas vermelhas é onde está funcionando? É isso? 

 

O SR. RUI STEFANELLI - É isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Eu estou vendo 

pontos vermelhos. Não vi estrelas. O deputado Marcos Neves, que enxerga bem, pode 

me ajudar. São estrelas ou pontos? 

 

O SR. RUI STEFANELLI - São pontos. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Brincadeiras à 

parte, qual deles tem alta capacidade de transporte, em que possa haver 200 ou 300 mil 

passageiros/dia? 
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O SR. RUI STEFANELLI - Na China, já temos. Em Kuala Lumpur, também. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Sabe qual é o 

fabricante do material rodante? 

 

O SR. RUI STEFANELLI - Em Kuala Lumpur é a Scomi e na China é a 

Hitachi. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Quero saber da 

Scomi: qual há, funcionando? 

 

O SR. RUI STEFANELLI - Kuala Lumpur e Mumbai, na Índia. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Qual a capacidade? 

 

O SR. RUI STEFANELLI - É parecida com a nossa. É similar à nossa. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Eu peguei na 

internet que Mumbai está com problema, também. Por isso que eu estou perguntando. 

Fiz uma parada exatamente para isso. O da Scomi é o que funciona com 300 mil 

passageiros/dia? 

 

O SR. RUI STEFANELLI - Você sabe dizer, Carolina, a demanda? De 20 a 27 

milhões/ano. Porém, são carros com cinco lugares, com a mesma capacidade que está 

sendo projetada para a Linha 17 e para a Linha 18.  

Sobre a tecnologia, acho que vou passar muito rapidamente. Acho que todo 

mundo já sabe o que é o monotrilho. É apoiado na viga em elevado. É um sistema 

moderno. Aqui, já há uma proposta da logomarca da VemABC para a Linha 18. Aqui, 

há o salão interno. Aqui, há algumas informações do trem.  

Quanto à capacidade para a Linha 18, no caso, o importante é que seriam 653 

passageiros por trem. Então, temos uma demanda prevista, em 2020, de 27 trens. Inicia 

com 27 trens e vai terminar, em 2040, com 32 trens.  
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Aqui, há outros dados operacionais. Nível de conforto: seis passageiros em pé por 

metro quadrado. São 80 km/h de velocidade máxima e 35, operacional. São 30 trens 

previstos em 2030 e 390 mil passageiros.  

Este é o truque do monotrilho. Isso é para mostrar que é um sistema muito 

simples. Não há nada de fora do normal aí. É conhecido. É uma mecânica simples. Não 

há nada de extraordinário nisso.  

Aqui, há o “track switch”, que é o aparelho de mudança de via, que também 

questionam. Isso é em Mumbai. É rápido, também. Falam que demora para mudar. Não 

demora nada. Engatou, o trem passou. Depois, desengata e volta para a outra via.  

Este é o material rodante. Aqui, eu vou falar um pouquinho da Scomi. Esta é a 

fábrica da Scomi, na Malásia. Ali, estamos vendo a pista de teste, com o trem passando. 

Aqui, há outra pista, a área interna da fábrica, a área de fabricação, a área do truque, a 

montagem. 

Agora, em setembro, deputado, a Škoda, que é uma representante da República 

Tcheca, que faz trens de metrô e de ferrovia, firmou uma parceria com a Scomi. A 

intenção é justamente que a Škoda entre no mercado asiático e no Brasil, com a 

fabricação desse material, e a Scomi, por sua vez, entre na Europa.  

Aqui, a fábrica da Scomi (ininteligível) em terraplenagem, algumas fotos da 

entrada, onde serão fabricados os trens da Scomi. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas esses são os da 

Linha 17? 

 

O SR. RUI STEFANELLI - Os dois primeiros são da Malásia. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Vou abusar da 

prerrogativa de presidente, mas, se me consta, teria que ser fabricado no Brasil, porque 

tem financiamento e tem que ter o índice de nacionalização.  

 

O SR. RUI STEFANELLI - O senhor perguntou da 17? 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Da 17. 

 

O SR. RUI STEFANELLI - Da 17 não tem PAC. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas é um pacote 

completo, não? A contratação do trem é à parte? 

 

O SR. - A contratação do trem a gente paga com o Tesouro. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Então, esta é a 

pergunta: o trem é um contrato separado da obra? É um pacotão, não é isso? 

 

O SR. - É um pacotão, só que a obra civil é BNDES, ops, é Caixa, financiamento 

da Caixa, financiamento. E o trem nós pagamos com recursos do Tesouro. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Então ele pode ser 

fabricado fora do País, não exige índice de nacionalização? 

 

O SR. - O da 18 sim. 

 

O SR. RUI STEFANELLI - Aqui, deputado, como o senhor conhece bem a 

região, isto aqui é na Coreia do Sul. Quis mostrar esse vídeo porque... 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Qual região? A 

Coreia do Sul eu não conheço. (Risos.) Eu conheço o ABC, a Coreia do Sul não. O 

Minami falou que vai me levar lá, porque o coreano dele é fluente. (Risos.) 

 

O SR. RUI STEFANELLI - Justamente, porque lembra um pouco o Ribeirão 

dos Meninos, a inserção dos pilares, o curso d‟água, enfim. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Poxa, eu achei que 

era só aqui que havia rio poluído, então existe lá também? 

 

O SR. RUI STEFANELLI - É, existe sim, não é só aqui não. Enfim, é mais para 

mostrar a estação, no caso temos os pilares até pisando dentro da água. O DAEE não 

permitiu isso na nossa linha. Temos que estar um pouquinho mais para cima. Então ele 
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está aí, está andando, funciona, tem prédios ao lado, o pessoal convive de uma maneira 

tranquila, enfim, não temos nenhum... 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Já picharam o trem, 

não? 

 

O SR. RUI STEFANELLI - Não, isso aí são Os Gêmeos. Está funcionando. E 

aqui, um último vídeo, de uma visão superior, que lembra bem o Ribeirão, o trem 

chegando, depois para na estação, o outro chega. Isso é mais (inintelígivel) da região, 

né? 

Aqui está o detalhe que eu queria mostrar, um pouco mais à frente, quando ele 

passa sobre o ribeirão. Teremos duas passagens sobre o ribeirão no nosso projeto da 18. 

É interessante observar também a verticalização ao lado, os prédios exatamente onde ele 

está passando, próximo aos prédios, sem problema. Não há ruído, não solta poluente, 

né? Aí ele começa a... 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Essa linha é de 27 

milhões de passageiros ao ano? 

 

O SR. RUI STEFANELLI - Não, não. Essa é na Coreia. Aqui ele começa a 

passar sobre o ribeirão. É mais para mostrar esse ângulo que nós estamos... Era isso 

deputado, obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Tem a palavra 

Oscar Gameiro, secretário de Transportes de São Bernardo do Campo. Depois, o 

deputado Marcos Neves. 

 

O SR. OSCAR GAMEIRO - Tentarei ser rápido. O vídeo do Rui ajuda bastante 

o que eu tinha que comentar. Só causou uma estranheza quando o Luiz Fernando me 

convidou para discutir o tema é a gente colocar assim no porquê de um atraso em um 

ponto agora do que está ocorrendo em todo o tempo de implantação do 

empreendimento. É uma coisa que a gente tem já um pouco de prática, de estar vivendo 

há 30 e poucos nessa profissão. Eu comecei inclusive no Metrô de São Paulo, na época 

em que estava implantando a linha Norte-Sul, depois veio a Leste-Oeste.  
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A primeira coisa que comentei com o Luiz Fernando foi que, naquela época, a 

gente tinha um trenzinho da Mafersa, bem simplesinho. Quando passamos para o trem 

da Cobrasma, o próprio trem teve que ser adaptado. As altas tecnologias sofrem essa 

maturação e a necessidade de adaptação naquele sistema que foi implantado.  

Então, quando começamos, lembraram muito bem que fizemos o funcional. O 

funcional é uma primeira etapa. Nem ia ser o funcional, antes do funcional, a primeira 

etapa é aquele desenho que há 20 anos a Secretaria de Transporte Metropolitano vem 

elaborando do sistema, que vem mudando a cada necessidade ou menos capacidade do 

sistema. Cada cidade que cresce necessita de uma nova linha, de um novo traçado. 

Então, para sermos um pouco mais rápidos, a gente determina o que é um 

funcional, determinamos simplesmente o traçado, e ele vai buscar as demandas 

necessárias, onde ficarão as estações de uma linha. Começa assim, e a partir daí vai se 

elaborando o básico. Nesse tipo de sistema, não costumamos ter executivo, porque cada 

fabricante tem seu sistema. Então determinamos quais são as especificações para o 

sistema. E aí é quando vem a escolha, então, do modal.  

Quando sentamos com várias pessoas, agora, como secretário de São Bernardo, 

participei com todas as pessoas do Metrô. Conheço toda aquela turma, a gente 

desenvolveu bastante nas escolhas de sistemas e na preocupação de não errar, porque 

não existe empreendimento de valor baixo no Metrô, é tudo de 4 bilhões, 10 bilhões 

para cima. Nossa preocupação, como técnico, sempre foi essa, independentemente de 

quem estava do lado, da questão de quem era o governador, as cores partidárias.  

Nossa preocupação foi sempre prezar muito pela questão técnica. Temos muita 

responsabilidade, junto com várias pessoas do Metrô e da Secretaria. Até brinquei com 

o Luiz Fernando, que dizer que o financiamento está atrasando agora é a mesma coisa 

que dizer que o Corinthians foi campeão porque empatou com o Vasco. Não foi, foi 

campeão porque jogou 38 jogos e teve a competência.  

Então, dizer que esse ponto é o que está atrasando, acho que não é o caso, porque 

isso começou lá atrás, quando o governador era o Serra e o secretário era o Portella. 

Depois veio o governador Alckmin, o secretário Jurandir, e agora o Clodoaldo. Há uma 

porção de técnicos que passaram pela construção desse sistema. Então, a gente está 

simplesmente colocando essa questão técnica... 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Oscar, mas o Serra 

não fez parte da Linha 18, viu? 
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O SR. OSCAR GAMEIRO - Quando a gente fez o funcional, era o governador 

Serra. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas não era 

apresentado. Havia uma decisão do Marinho de fazer a contratação via consórcio, mas o 

Serra foi responsável pela Linha 15 só, que foi publicado edital... 

 

O SR. OSCAR GAMEIRO - Não iniciou quando estava o governador Serra... 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Só para não 

antecipar, senão parece que foi discutido muitos anos atrás, e não foi. 

 

O SR. OSCAR GAMEIRO - Não, a Linha 18 foi discutida até bem antes disso... 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Discutida, nada 

oficializado. 

 

O SR. OSCAR GAMEIRO - O que eu quis dizer é o seguinte: o 

empreendimento começa desde o momento da discussão até a hora de começar a 

implantar e depois da operação dele. O empreendimento é deste tamanho, né? Então, na 

hora em que começa a construção, já está quase no final, porque já tem quase tudo 

determinado, está tudo escolhido. Dificilmente você vai voltar atrás. Depois que você 

começou a fazer um monotrilho, você não volta mais para outro modal. 

Por exemplo, por que, neste caso, foi escolhido o monotrilho? Porque as cidades 

por onde ele vai passar são cidades consolidadas, com pouca capacidade de viário, então 

não podemos escolher em superfície, a gente arrebentaria todas as cidades, tenho certeza 

de que o valor de desapropriação em todas as cidades seria maior do que o valor da 

linha. Então descartou-se esse modal.  

Aí vai para um modal mais eficiente, melhor para todas as cidades, que é o modal 

subterrâneo, que são as linhas de metrô. Esse modal é três, quatro vezes mais caro do 

que o monotrilho, então ele ficaria com uma dificuldade de implantação também muito 

grande. Aquela região tem muitos rios, a gente conhece lá, é rio por tudo quanto é lado. 

Todos estão embaixo da terra, mas transbordam e causam um problema danado para a 



33 

DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

cidade. Então esse modal subterrâneo também era um modal muito caro, essa linha 

ficaria perto de uns 16, 17 bilhões, se fôssemos fazer o subterrâneo.  

O modal que mais se encaixou foi o monotrilho. Até quando a gente foi fazer a 

visita com os técnicos do metrô, o Mineirinho, o Vasco, o pessoal que é cobra nisso, 

eles disseram que era a linha mais fácil de fazer, porque  a quantidade de desapropriação 

é quase zero, as interferências são muito poucas. E não precisa nem pensar muito, está 

posto, o modal tem que ser o monotrilho. A partir daí, você vai então buscar no mercado 

onde estão os fornecedores, e eles também têm que se envolver... 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Você me permite? 

Você discorda então da opinião do Dario, de que precisa consolidar uma linha para 

iniciar outra? 

 

 O SR. OSCAR GAMEIRO - Eu costumo não discordar de opinião de pessoas 

que têm experiência... 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas você também 

tem.. 

 

O SR. OSCAR GAMEIRO - Eu prefiro colocar a minha. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O senhor acha que 

estávamos em um momento oportuno, que não precisava consolidar? 

 

O SR. OSCAR GAMEIRO - Eu acho que a alteração de modal não é mais o 

caso, é a experiência nossa, do Rui, de toda a equipe do Metrô. Quando a gente chegou 

nesse modal, já teve todas as preocupações técnicas, e achamos que problemas 

acontecem. Dei o exemplo do trem da Cobrasma, que hoje funciona no metrô. Ele teve 

problemas no começo, ficou uma porção de tempo vazio para poder... 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Eu estou 

perguntando porque é muito oportuno. Acredito que eu e o próprio Luiz fomos 

surpreendidos com uma reunião em Brasília que veio com uma avaliação de que 
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tecnicamente não estava consolidado. Estavam inventando a roda novamente, e a roda já 

foi criada aqui nesse aspecto. 

 Por isso que eu te pergunto, é oportuno. O senhor faz parte de um governo de 

outro partido, o Dario é um ministro de outro partido e eu sou de outro partido. Eu acho 

que tem ponto aqui que nos une. Naturalmente podemos divergir ideologicamente sobre 

o modelo. Só não podemos retroagir, porque senão a discussão volta praticamente a 

zero. 

 

 O SR. OSCAR GAMEIRO - É, não cabe, acho que não cabe essa situação. Até 

estava comentando que eu comecei em 80 no Metrô, nem o partido que estou hoje 

existia. Mas já estávamos discutindo metrô, discutindo tecnologia e transporte para a 

população que nós gostamos de fazer há muito tempo. E outra coisa que o presidente 

estava preocupado também era sempre na demanda. Isso também faz parte da escolha 

do modal. Se você coloca o (ininteligível) para carregar 60 mil passageiros/hora/sentido, 

você errou. Não se pode fazer esse tipo de escolha. Ele coube também. Além de ele 

poder ser um elevado, não atrapalhar a cidade que não tem espaço para ser colocado, e 

de não ser tão caro por não ser subterrâneo, ele também vai atender à demanda que a 

cidade tem.  

 Quando se faz a projeção de 15 anos, 20 anos para 300 mil passageiros por dia 

isso está totalmente dentro da capacidade do monotrilho.  

 

 O SR. - Me permite um aparte Oscar? Como é que o senhor se chama? 

Desculpe. Rui, pelas contas que a nossa assessoria fez, o exemplo demonstrado 

transporta setenta e poucos mil também, não é uma coisa maior não, não é uma coisa 

com a nossa capacidade prevista. 

 

 O SR. RUI STEFANELLI - Não, a conta é outra.  

 

 O SR. - A conta feita é 27 milhões por 365 dias.  

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É que ele fala aqui 

que está na primeira fase ainda, não está... 
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    O SR. - Não, a conta matemática, se pegar os 27 milhões por 365 dias dá 

setenta e poucos mil.  

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Vinte e sete 

milhões é a primeira fase do monotrilho de Mumbai, que tem duas fases, que está 

atendendo a uma região pouco populosa. Em Mumbai, eles optaram - eu estive lá - por 

fazer a parte mais fácil para desenvolver a parte imobiliária daquela região para 

desafogar o centro. A hora em que entrar a segunda fase, que é mais complexa devido às 

interferências, essa capacidade aumenta muito. 

 

 O SR. - Mas o atual é que está dando setenta e poucos mil, não é isso, Rui?  

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Deixa eu 

aproveitar essa pergunta que eu tenho essa dúvida Oscar, fazendo um parêntese para não 

precisar voltar. Qual o monotrilho a Scomi tem em funcionamento no mundo, com 200 

ou 300 mil passageiros/dia?  

  

 A SRA. CAROLINA - Eu acho importante entender que o carregamento de 

monotrilho é uma função não somente do material rodante, mas também do traçado e da 

sinalização. Um trem que tem capacidade de andar no traçado e atender a taxa de 

frenagem, a taxa de aceleração, as velocidades, se tiver um sistema de sinalização 

adequado vai atender à demanda. A demanda para a Linha 18 fica na faixa de uns 30 

mil passageiros por hora/sentido até, no máximo, daqui a 30 anos com todas as 

integrações que ela tem. E com o sistema de sinalização que estão sendo previstos, o 

material rodante tanto da Scomi, quanto da Bombardier ou da Hitachi, todos seriam 

capazes de atender. 

 Hoje os nossos sistemas da Scomi, tanto em Kuala Lumpur quanto em Mumbai 

não têm esse sistema de sinalização. É um sistema de sinalização com motorista e, 

portanto, os trens hoje não têm esse tipo de carregamento. Mas o trem hoje em Kuala 

Lumpur sendo implantado como parte da frota nova é um trem 85% igual ao trem que 

está sendo fornecido para a Linha 17 e 80% sendo fornecido para a Linha 18, 

perfeitamente capaz de atender à demanda. 
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 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Carolina, onde 

você tem funcionando o que você vai colocar na Linha 18, sem operador, e com esta 

capacidade? 

 

 A SRA. CAROLINA - A Scomi não fornece sistema de sinalização. Ela fornece 

o material rodante que é o trem. E nós temos operando hoje em Mumbai e Kuala 

Lumpur. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Esse que vai vir 

para o Brasil você tem operando em Mumbai. 

 

 A SRA. CAROLINA - Não. O que vai vir para o Brasil é mais parecido com o 

trem novo que está sendo implantado em Kuala Lumpur. 

 Mas as especificações... 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas então ainda 

não existe nenhum funcionando no mundo? 

 

 A SRA. CAROLINA - Existe. As especificações do trem são função do traçado. 

Cada linha tem uma especificação um pouco diferente. Se olhar a especificação da 

Linha 17, da Linha 15 e a da Linha 18 são todas diferentes. Então, o trem precisa ser 

modificado para atender a cada uma dessas especificações.   

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Em Lampur, é o 

mais próximo que você tem do Brasil. Quantos passageiros você transporta por dia lá? 

 

 A SRA. CAROLINA - Hoje nós estamos operando com uma frota mista porque 

está sendo implantada a frota nova. No fim desse processo de expansão que está sendo 

feito agora nós vamos chegar a 15 mil passageiros por hora/sentido. Então é bem 

próximo ao índice da... 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - E isso dá quantos 

passageiros por dia? 
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 A SRA. CAROLINA - Depende. Eu não sei o ciclo das porcentagens.  

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Se for 15 horas de 

operação, 15 dia dá 250 mil. 

 

 O SR. ? - Mas isso é no pico. Deixe-me fazer um esclarecimento aqui. O trem... 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Deixa só eu 

concluir. Eu estou ansioso para descobrir alguém da Scomi. Fazia tempo que eu estava 

esperando. É muito oportuno e até agradeço, porque ela não foi convocada nem 

convidada, porque não é só a Linha 18. Vocês já têm um contrato com o Governo de 

São Paulo na Linha 17, que nos preocupa. Falo isso na presença do Clodoaldo, uma 

pessoa que eu respeito profundamente. E respeito mesmo. Ele foi o melhor 

superintendente que o DER teve em São Paulo nos últimos 20 anos, incontestavelmente, 

até porque diferente de muitos é muito transparente e fala a verdade do que é possível e 

do que não é possível.  

 Vocês tinham aqui uma empresa subsidiária que era a MPE.   

 

 A SRA. CAROLINA - Uma parceira. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Uma parceira. 

Enfim, essa relação entre vocês não nos cabe porque o contrato do governo de São 

Paulo é com a Scomi. Todas as informações, inclusive na Internet, dizem que a MPE 

tem dificuldades financeiras no Brasil, para não falar que quebrou. Por que vocês já não 

produziram esse trem da Linha 17, na Malásia, se não tinham obrigação de fazê-lo no 

Brasil? Até porque toda conta que se faz produzir lá fora em países asiáticos, o custo, 

inclusive, é mais barato. Por que vocês mudaram no meio do caminho o curso, 

resolveram não mais fazer os trens da Linha 17 no Brasil e voltar a fazer na Malásia, 

país de origem? 

 

 A SRA. CAROLINA - Você vai me perdoar. Acho importante esclarecer o 

ponto de subsidiária porque ela realmente foi uma parceira. Acho que como é uma 

empresa baseada na Malásia, nós estamos presentes em 65 países, nós temos grandes 

divisões. Quando olhamos o Brasil, o nosso primeiro projeto foi a Linha 17 e nós 
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buscamos um parceiro local mesmo, justamente para mitigar o risco de entrar num país 

que você não conhece, não entende de coisas jurídicas, etc. A MPE foi uma parceira 

muito boa para nós durante alguns anos, mas ela sofreu uns problemas. E realmente para 

separar isso... 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas ela chegou a 

fazer algum trem para vocês?  

 

 A SRA. CAROLINA - Sim, ela fabricou alguns componentes dos trens. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas não entregou 

nenhum trem, não é? 

 

 A SRA. CAROLINA - E hoje nós estamos assumindo o contrato entregando 

integralmente.  

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Economicamente, 

se vocês já estavam e podiam fazer na Malásia, por que iam fazer no Brasil? Todos os 

apontamentos é que o custo Brasil é maior do que da Malásia. 

 Eu não sei se eu estou sendo claro para os deputados. Se ela poderia trazer o 

trem pronto... Óbvio, nós defendemos que o trem seja feito no Brasil, até porque quando 

tem financiamento... 

 

 O SR. ? - Vai saber o acordo comercial que não está por trás disso. “Você me 

arruma obra que eu te dou o trem”.  

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Não. Eu só 

preciso entender porque nós estamos profundamente preocupados com o prazo. Para 

nós, deputados, povo de São Paulo, o que importa é o seguinte: é ver a Linha 17 

funcionando transportando passageiros. Eu confesso para o Clodoaldo que eu não sabia. 

Para mim tinha uma obrigação de ter parte dele nacionalizada a Linha 17, porque, como 

era um pacote completo - agora me esclareceu -, só a construção civil ficou com a parte 

de financiamento. A minha pergunta - você também não é obrigada a responder - é só 
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para entender por que vocês iam fazer num país onde o custo de produção é mais caro e 

já não teriam feito num país onde o custo de produção é inferior? 

 

 A SRA. CAROLINA - Eu acho que essas são decisões internas somente da 

empresa. Mas o que eu posso lhe dizer é que a empresa tem compromisso de ver a linha 

funcionando.  

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas no prazo? 

 

 A SRA. CAROLINA - Nós vamos atender o prazo do secretário. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Não, o prazo do 

contrato. O prazo que vale é o do contrato. O secretário nós esperamos que fique a 

gestão inteira. Mas secretários são de passagem. Eu sou de passagem. O prazo do 

contrato da Linha 17 vocês vão cumprir?  

 

 A SRA. CAROLINA - Nós vamos cumprir, como todas as condições 

contratuais da Linha 17.  

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Ok. Desculpe, 

como você veio aqui, eu só aproveitei a oportunidade. 

 

 O SR. OSCAR GAMEIRO - Para encerrar essa questão - percebi que o sistema 

tem muita dúvida na capacidade - quero dizer que dificilmente o sistema é implantado e 

já tem a capacidade máxima que vai atingir um dia. Então, dificilmente vai ter algum 

sistema com a capacidade que ele pode alcançar.  

Acho que não temos que nos preocupar com isso agora. O Monotrilho tem a 

capacidade de muitos anos para frente, como o próprio exemplo da Linha Leste-Oeste 

do Metrô. Ela já não tem mais capacidade de transportar toda a demanda da região leste, 

mas foi errada? Não; vamos ter que fazer outra, outro complemento. Alguém lá atrás 

não pensou que depois de 30 anos não iria ter mais capacidade? De uma linha de Metrô, 

com 60 mil passageiros num sentido, que é o máximo que o Metrô consegue ter - ela 

explicou, é mais técnica do que eu - consegue-se diminuir o intervalo entre trens. 

Mudando o sistema de sinalização podemos até aumentar a capacidade, 
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independentemente do tamanho do trem que está lá, mas se faz isso até chegar a um 

limite. Chega ao limite, tem que se fazer outra linha.  

Então não dá para dizer agora que daqui a 20 anos, se a capacidade não for 

suficiente, estará errado o que foi feito agora. Não está. Nós, o pessoal do Metrô, o Rui 

da Secretaria de Transporte Metropolitano, desde que estamos discutindo juntos, temos 

muita tranquilidade de que o sistema comporta. Ele é suficiente. Se o fornecedor tiver 

alguns problemas de construção, que pode ter, ele vai ter tempo de se adaptar. Até por 

fazer no Brasil é diferente de fazer em outros países, as condições são diferentes. Então 

essa adaptação é feita, como feita com o próprio Metrô, que hoje é um sucesso. 

Algumas linhas ficaram seis ou sete meses andando em vazio para se resolver todos os 

problemas técnicos, que eram até do pessoal que estava sendo formado no Brasil e não 

conhecia ainda. Isso aconteceu também. Os operadores, a operação, manutenção, todo 

mundo que está aqui vai ter que aprender para fazer. Não dá para vir para o Brasil 

pessoas do resto do mundo e começar a fazer funcionar um sistema para sempre. Então 

desde a fabricação, da implantação e depois a operação, tudo vai ser adaptado ao Brasil. 

Não temos medo nenhum de no começo dar problemas, e dá problema, mas depois 

acertamos.  

Agora, não é contrato e também não é só expertise de outros locais que vão evitar 

problemas de maturação onde está sendo implantado. Acho que esse não é o problema. 

Não é o que deveríamos estar discutindo e estarmos preocupados. As empresas são 

internacionais, têm experiência, têm capacidade, tanto é que fabricam o sistema, como o 

próprio Rui falou, não é o material rodante que é o mais complicado, é a viga, a 

tecnologia maior; o segredo de cada fornecedor é a viga, é ela que tem todo o segredo 

desse tipo de modal. Quanto a isso estamos tranquilos. Não vemos problemas técnicos 

de implantação. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Passo a palavra ao 

deputado Marcos Neves. Só aproveitar, deputado, a Kareena, da Scomi: propus aqui ao 

presidente Capez, e ainda estamos buscando amparo legal, de um grupo de deputados da 

Comissão de Transportes ir à Malásia, não por convite remunerado de vocês. A empresa 

nos receberia para conhecermos as instalações na Malásia? 

 

A SRA. KAREENA - Com muita felicidade, qualquer hora. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Depois eu pediria 

que a senhora deixasse o contato então... 

 

A SRA. KAREENA - Claro. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Nós vamos pagar a 

despesa. Não quero jamais... Ou a Assembleia paga, e não sei se é possível, ou cada um 

paga a sua. Pago pela empresa jamais. Mas a ideia é podermos ir lá realmente saber se 

esse trem é de verdade. Eu quero ir lá ver.  

Com a palavra o deputado Marcos Neves. 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o 

Clodoaldo, pela sua equipe. Na verdade, o presidente foi feliz. É importante 

conhecermos mesmo, porque é uma tecnologia nova. Lógico que já está funcionando 

em outros países, mas o Brasil sempre é aquele país populoso, falado até pelo Sr. Dario 

aqui, que é uma tecnologia que ainda não foi testada. Acho que tudo isso é importante 

para que possamos realmente, quando votamos aqui os empréstimos, votar com 

tranquilidade.  

Queria aqui fazer só três questionamentos. O Sr. Dario comentou que por ele faria 

por partes, mas dá a entender que o governo está querendo segurar recurso, por conta da 

crise, e não só por conta de que não funcionou, ainda não sabemos como vai funcionar, 

para depois funcionar a segunda ou a terceira. “Ah, se não funcionar vai fazer o que 

com isso?” Queria saber também do senhor se o senhor também acha isso, ou qual o 

outro motivo da questão de não querer fazer uma ou duas ao mesmo tempo. 

O segundo questionamento: é o primeiro modelo que o governo usa para pagar 

desapropriação com dinheiro emprestado da Caixa Econômica, se é o primeiro modelo 

isso, se é o que está sendo feito pela primeira vez.  

E a terceira pergunta seria por quem é operado e de quem são os trens do 

Monotrilho que já está funcionando, que se não me engano é a Linha 15, que diz que 

está dando algumas trepidações. Isso é problema da obra ou são problemas técnicos 

mesmo de funcionamento, e se isso já foi solucionado. 

São esses meus questionamentos. Muito obrigado. Vou pedir desculpas, porque 

depois das respostas vou ter que me retirar. Tenho um compromisso às 4, mas fiquei 

muito feliz porque a audiência aqui foi muito proveitosa. E quero parabenizar a Carolina 
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porque ela veio aqui até sem convocação, sem convite. É importante ela haver 

demonstrado transparência para nós brasileiros aqui. Muito obrigado. 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Deputado Marcos Neves, em primeiro 

lugar obrigado pelas perguntas. A Linha 15 funciona. É um trem da Bombardier. A 

questão das trepidações nós equacionamos, não há nenhum problema. Hoje ela opera 

transportando 12 mil passageiros/dia nas duas estações.  

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - A capacidade dela é...  

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Até São Mateus deve ser 400 mil 

passageiros/dia.  

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Hoje ela transporta 12 mil?  

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Só porque tem duas estações. Estamos 

com obras nas três primeiras estações, que depois de Oratório, funcionamos Vila 

Prudente/Oratório. Temos a Camilo Haddad, Tolstoi e União Paulista. Estamos 

desviando o córrego da Mooca, as obras estão aceleradas para poder construir as 

estações. As outras estações estão em plenas obras. Temos 1.900 pessoas trabalhando na 

Linha 15. Temos 1.700 pessoas trabalhando na Linha 17. Então essa questão de 

esqueleto não existe, porque temos 14.000 pessoas trabalhando hoje nas obras da 

Secretaria de Transportes Metropolitanos. Enfim, não existe isso. 

A questão das desapropriações... 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Há diferença de preço das duas tecnologias, ou 

não? Não tem muita diferença. 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Não. Temos 18 trens entregues da 

Bombardier, num total de 34. Então temos lá um procedimento todo de testes em curso. 

O pátio está praticamente pronto. Na questão das desapropriações, na Linha 6, na última 

sexta-feira o ministro Levy liberou o financiamento de 690 milhões para uma PPP. 

Temos uma PPP de 10 bilhões de reais; 09 bilhões de obra, mais 01 bilhão de 

desapropriações. Obtivemos 690 milhões para desapropriações com financiamento da 
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Caixa. Com isso, vamos colocar o restante de recursos públicos - praticamente já 

colocamos. Então vamos ter a PPP das estações; o BNDES está financiando a obra, 

parte que o governo do Estado tem que colocar. São 15 estações, 16 quilômetros a 

“linha das universidades”. Temos três frentes de obra já; mil empregados. Até o final do 

ano que vem, toda essa questão das desapropriações sendo equacionadas, teremos 34 

frentes de obra. Esperamos ter nove mil trabalhadores ali. 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Mas esse financiamento de desapropriação é a 

primeira vez? Ou já foi feito no passado? 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Não, primeira vez. Da Caixa, a primeira 

vez.  

Na Linha 18, todo o trabalho, inclusive tinha já conversas, era para que a Caixa 

pudesse fazer as desapropriações. A Caixa disse que tanto o governo federal disse que 

havia dificuldade de recurso. O que nós fizemos, o governo de São Paulo? Vamos 

procurar fazer financiamentos internacionais. Temos capacidade limite. Os nobres 

deputados aprovaram 182 milhões de dólares. Fizemos um financiamento desses no 

DER com amiga lá do Banco Mundial - aliás ganhou até prêmio; vocês são partícipes 

desse prêmio que o Banco Mundial ganhou - para tomar dinheiro lá fora com garantia 

do governo federal.  

Achamos que a taxa de juros deve ser mais ou menos metade do que é cobrada 

aqui. Então a pergunta que digo é a seguinte: acho que o governo federal acabou 

parando os empréstimos e o nosso estava no meio. Quero crer que seja isso, porque nem 

onerar o governo federal nós vamos, porque vamos tomar dinheiro lá fora, porque o 

estado de São Paulo tem essa capacidade. Então as desapropriações, o secretário foi 

muito bem, aliás agradeço a sua consideração, que foi uma linha feita a quatro mãos, 

uma das que foram mais debatidas com os municípios, todo o traçado, tudo o mais. E é 

verdade que as desapropriações não são vultosas, porém 500 milhões de reais. A terra é 

cara aqui na nossa Grande São Paulo. Como nós estamos num ano difícil, o governo de 

São Paulo deve terminar o ano entre dez e onze bilhões de arrecadação a menos. É 

difícil então para nós tirar 500 milhões e para colocar. O secretário gosta de futebol 

também, deve ser corintiano, “Então vamos disputar a final, porque sou palmeirense.” 
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 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É a última 

consideração que toleramos hoje sobre futebol. Está cheio de são-paulinos aqui, e não é 

educado. 

 

 O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Eu vou fazer uma análise. O que 

acontece? Por que a questão das desapropriações é importante? Porque o BNDES, 

estive lá na quarta-feira, tem um limite. Esse 1,276 bilhão está dentro do limite, que já 

temos aprovado pelo governo federal, e a Assembleia também já aprovou o 

financiamento. O BNDES falou: “Se tiver as apropriações, o financiamento 

equacionado, nós vamos liberar.”. 

 Para nós, essa questão da Cofiex, é como se fosse Palmeiras e Fluminense. Se 

Palmeiras não passar pelo Fluminense aqui, pela Cofiex, não vai chegar à final contra 

Santos, que é com BNDES. Então uma coisa depende da outra. Quero pedir o apoio de 

todos os parlamentares, inclusive dos senhores aí, para termos essa aprovação.  

Espero que no ano que vem tenhamos uma situação econômica melhor - 

deveremos terminar o ano entre 2,5 a 3% do PIB negativo - para que o governo federal 

possa liberar esse financiamento para tocarmos linha. Acho que é um projeto 

importante, vamos levar o metrô... 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O senhor me 

permite? 

 

 O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Pois não. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É a dúvida que 

estamos tendo nessa tarde toda. Exclusivamente, depende da liberação da Cofiex? 

 

 O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Exatamente. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Liberou, começa a 

obra? 

   

 O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Nós podemos tornar inicial o prazo do 

contrato, a efetividade do contrato. A partir do momento em que liberar as apropriações, 
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o BNDES dando “ok”, temos condições de liberar o consórcio para fazer os projetos. 

Nós temos os recursos para a desapropriação, começa a liberar as áreas e já começa a 

contar um ano para o início das obras. O consórcio diz que em seis meses tem condição 

de iniciar a obra, até um período inferior. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Uma pergunta 

nesse aspecto de um leigo, que eu não conheço o contrato na sua íntegra. O consórcio 

não teria interesse em, ele, antecipar essa receita de desapropriação? Porque para ele 

também só se torna viável o negócio a partir do momento da operação. Não poderia ser 

feita uma inversão de aporte? Eles têm de pôr recurso. 

 

 O SR. CLODOALDO PELISSIONI - A grande dificuldade é que nós, ao 

colocarmos a PPP na rua, como tivemos a experiência na Linha 6, em que colocamos a 

desapropriação em primeiro lugar, no primeiro edital, como obrigação do consórcio. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Deu vazio? 

 

 O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Deu vazio por quê? Porque o risco é 

grande: você começa com um valor e pode terminar com outro, tanto é que lá, 371 

áreas, e imaginamos 670 milhões. Nós deveremos fechar em um bilhão. Não quer dizer 

que vamos pagar um bilhão, mas na posse temos de depositar um bilhão. Se vamos ou 

não ganhar lá na frente, só o tempo dirá. 

 O risco da desapropriação veio para o Estado. Se nós mudarmos isso no 

contrato, estaremos fazendo lá as consultas jurídicas. 

 

 O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Só um aparte, secretário. Cofiex é uma sigla 

que significa o quê? 

 

 O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Comissão de Financiamentos Externos. 

Eu estive lá, deputado, quando superintendente do DER. Estive lá três vezes lá 

defendendo o financiamento. É um órgão que tem lá o Ministério da Fazenda, o 

Tesouro, o Ministério do Planejamento. 
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 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Luiz, como não te 

vi criticando Levy ainda, a esperança era você dialogar com ele. 

 

 O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Para fazermos uma modificação na 

licitação, a Procuradoria Jurídica está adiantando o seguinte, que nós mudaríamos o 

objeto da licitação. Nós corremos o risco de a licitação ser questionada pelo Tribunal de 

Contas do Estado, enfim. O que está dizendo aqui? O consórcio privado vai obter um 

financiamento do FGTS. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Permita-me, 

Clodoaldo, nós cansamos de votar projetos dando o patrimônio de São Paulo como 

garantia para o investidor. Não seria impossível, porque se eles têm o capital para fazer 

o aporte, eu compreendo, o que atrai a iniciativa privada são as garantias. Quando você 

dá o terreno, naturalmente é uma garantia. 

 

 O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Se eu passar as desapropriações para o 

privado, posso mexer no objeto da licitação. É isso que a nossa Procuradoria está 

estudando. Eu não fechei a questão, mas vamos fazer uma consulta formal, inclusive. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - Porque isso poderia dar 

celeridade, porque hoje, honestamente, como estamos? Uma vulnerabilidade 

dependendo de um comitê. Se a Cofiex não aprova, vamos continuar, enfim, sem muita 

reação. Se fizer uma consulta jurídica, e for possível, tenho certeza que o governador 

tem todo o interesse. 

 

 O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Nós temos aí já procuradores, que nos 

falaram que há o risco de ser entendido como uma modificação de objeto, porque a 

desapropriação era nossa. Eu vou passar para o privado para depois dar um prazo, o 

valor é incerto. Porque hoje nós estimamos em 480 milhões, mas pode dar mais. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - Mas as desapropriações 

são eles que vão fazer? O governo de São Paulo reembolsa o que eles pagam. 
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 O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Aí, no caso, eu teria de dar prazo, aditar 

o prazo se não tiver o valor. E é uma coisa que o contrato nem começou. Vamos dizer o 

seguinte: é uma coisa a ser estudada, mas é uma coisa um pouco ortodoxa, não uma 

coisa tão trivial. O melhor é se a gente tivesse o aval para o empréstimo, aí a gente 

andaria rápido. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - Mas aí, na possibilidade de 

não ter o aval? Tem um plano B, isso pode ser o plano B? 

 

 O SR. CLODOALDO PELISSIONI - O plano B é esse: nós vamos fazer a 

consulta formal. Entendemos como difícil, mas não impossível. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - Estava inscrito Marcos 

Neves, que já falou. Deputado Luiz Fernando agora. 

 

 O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Só não respondeu a questão da opinião do 

Dario, de começar as obras. O senhor acredita que é falta de recurso mesmo? 

 

 O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Eu acredito que essa questão... Eu estou 

com o comprovante, tenho o e-mail, quer dizer, isso aqui que está atravancando o início 

do empreendimento. Se tivermos esse “ok” da Cofiex, o BNDES, em seguida, dá “ok”, 

nós temos condição de dar efetividade ao contrato e as coisas começam a ser tocadas. É 

isso mesmo. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Luiz? 

 

 O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Nobre secretário, quero pegar da sua lógica. 

Acho que está muito claro, é aquele jogo de empurra que concordo com o deputado 

Orlando Morando: não nos resolve, não nos equaciona. 

 O governo federal, em 2011, e aí, sem querer discutir paternidade, porque 

tivemos uma grande briga em 2012, de quem era o padrinho 14, quem era padrinho do 

Metrô. Mas sem entrar nessa disputa, em 2011, conseguiu no governo federal o 

financiamento de 1,2 bilhão, depois um repasse de AGU, de 500 milhões, parece que o 

Estado, 500 milhões, e aí o jogo da iniciativa privada era algo em torno de dois milhões, 
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pelo que me consta. E aí, dialogando como nós estamos aqui, parece-nos, salvo melhor 

juízo, acho que poderia me deixar claro, que houve uma falha nesse processo: 

esqueceram-se da desapropriação. Tanto é que ela não entrou no conto desses 4,2 

bilhão, que era o valor total da contratação. 

 A minha preocupação, secretário, acho que temos muito mais interesse em 

discutirmos o plano B, ou o plano A, porque o que nós queremos, esse povo todo que 

está do lado, mais eu, o deputado Orlando Morando, e mais o secretário, mais o nosso 

presidente do consórcio, é o metrô lá. É real, é verdadeiro. Depende da versão, Marcos. 

Por exemplo, de quem é a obrigação de desapropriar? Do Estado. O Estado gostaria, e 

teve até um compromisso que o governo federal ajudaria no financiamento. O problema 

é que estourou o processo. Quem tem de fazer? Sou eu. Mas você ia financiar. Não vou 

financiar mais por uma questão comercial, ou por outra questão contingencial.  

Ficaram claras hoje duas posições. Dario foi claro: não começa porque não teve a 

desapropriação. É obrigação de quem fazer a desapropriação? Do Estado. É isso que 

está no contrato. Estou falando besteira? O contrato que o senhor assinou diz isso? 

 

 O SR. CLODOALDO PELISSIONI - A obrigação é do Estado. O deputado 

solicitou uma autorização. 

 

 O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Não, eu perguntei de quem é a obrigação. É 

do Estado. E o Estado está com dificuldade para financiar. Eu tenho a certeza absoluta 

de que, nesse momento, o plano A não será possível porque essa limitação não é para 

São Paulo. E olha, o senhor sabe que a União tem sido a grande parceira do Estado, do 

governador Geraldo Alckmin. Não estamos discutindo aqui ideologia. Grande parceiro. 

O senhor mesmo anunciou quanto de financiamento hoje aí? 

Eu entendo, deputado Orlando Morando, é que esse plano “B”, que o Dario deu a 

dica a vocês, iniciativa privada, talvez devesse ser melhor estudado. Eu tenho certeza 

que pode, diferentemente do secretário, que acha - não o secretário, alguns procuradores 

do secretário, que disseram da dificuldade. 

Eu tenho certeza, e acho que o melhor caminho, secretário, é o Tribunal de 

Contas. É sentar com o Tribunal de Contas e dizer o seguinte: “Olha, o que o senhor 

está passando não é benefício. O senhor fere a isonomia quando era a obrigação deles 

desapropriar. E o senhor fala: „Deixa que eu desaproprio para você‟. Você tira 
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obrigação do particular e assume. Aí você fere a isonomia. Se eu sei que era assim, eu 

também participaria. Aí você fere a isonomia”. 

Quando você - se eles toparem - passa mais obrigação, você só dificulta. E eu 

tenho clareza - assim como o senhor entende muito de engenharia, é um assunto que eu 

domino. E eu tenho certeza absoluta: só não será se não houver vontade do governo de 

fazer. Eu não acho, eu tenho certeza do que estou dizendo. 

Acho que não cabe, até eu já o vi fazer essa defesa. Não concordo com essa 

defesa: “Não, está segurando é o Governo Federal”. Quem está segurando é o estado, 

que não tem capacidade financeira para fazer desapropriações, está indo buscar, tinha 

um compromisso. O compromisso, hoje, por uma contingência econômica nacional não 

está sendo liberado, não é para São Paulo, não está sendo liberado, o Cofiex não está 

liberando, para nenhum estado esse tipo de financiamento externo. 

O estado de São Paulo buscando dinheiro fora do País para poder fazer essa 

desapropriação, por uma questão do aumento da dívida e por uma questão toda 

econômica. Agora, eu acho que precisava ficar claro. O senhor vai morrer dizendo que a 

culpa é da União, e a União vai dizer o seguinte: “Isso é problema do estado”. 

E aí, a grande pergunta - e é o objeto da nossa audiência pública - é saber se vocês 

- eu acho que o Orlando matou - vocês têm plano “B”? Ou vão brincar de continuar 

discutindo culpa, quem é culpado? Porque a nossa preocupação, de todos aqui nesta sala 

- nós só não sabemos do estado - é com o metrô para o ABC. Essa é a única 

preocupação que nós temos. Vamos ajudá-lo no que pudermos. Mas temos clareza de 

que o plano “B” não foi trabalhado. O próprio Dario falou: “Já lhe dei a dica de como 

buscar financiamento”. 

E acho, assim, que a proposta dele vale a pena. O Governo do Estado de São 

Paulo, a iniciativa privada, de repente eles até nem têm. De repente não é esse o “case”, 

e aí nós voltamos na mesma situação. 

Mas acho que seria, talvez, Rui, uma grande avenida. Se a iniciativa privada, eu 

tenho certeza que sentado com o Tribunal de Contas, discutida essa questão, a posição 

será... E outra coisa, procurador dizer que “A” ou “B”? Quem julga minhas contas é o 

Tribunal de Contas, na pior das hipóteses, com o Ministério Público. Posso sentar com o 

Ministério Público, posso sentar com o Tribunal de Contas. 

E o estado tem toda essa facilidade. Outras mais, inclusive. Tem umas contas que 

a turma aprova que só Deus sabe.  
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Então, secretário, eu queria deixar, sabe, eu acho que precisa ficar claro: o Cofiex 

não está aprovando o estado de São Paulo buscar esse dinheiro fora do... 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Você acha justo isso, deputado? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Eu vou dizer uma coisa: não é questão de 

justo. Eu, por mim, acho que eles tinham que liberar só de São Bernardo, para a gente 

ter a linha 18 nossa lá. Eu acho que o grande problema não é esse. É que hoje, 

infelizmente, parece-me. Infelizmente, tá? Quando o Orlando falou do Levy, quando 

você for falar mal dele, Orlando, me chama, que eu vou junto. Me chama, que eu vou 

junto. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Eu gosto dele. É 

que o PT não deixa ele fazer o que ele precisa. Eu gosto dele. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Eu não gosto. Eu não gosto dele. Não, você 

gosta dele, eu já não posso dizer isso, porque eu não gosto.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Ele é bom 

economista. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Agora, é claro o seguinte: você acha justo a 

União não aprovar, não liberar, para eu fazer minha obrigação? Não sei. Acho que se 

vocês tivessem pensado melhor, isso não teria chegado nisso. Isso poderia ter sido 

onerado os particulares, o pagamento disso. Isso o Estado deveria ter feito. 

Se fez a licitação lá atrás, tem uma regra de licitação, eu não vou contra essa regra 

porque ela fere a minha região, mas você não pode licitar se você não tiver empenhado 

o dinheiro, ou o dinheiro para empenhar, no teu orçamento. 

E hoje você está buscando um dinheiro que não está sequer no Orçamento. Não 

existe, hoje, no Orçamento, Orlando. Você não pode fazer nenhuma contratação... 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Como não? Eu mostro no Orçamento do 

ano passado e desse ano. 
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O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Não, você tem isso, você tem no Orçamento? 

Então, por que você precisa de financiamento? 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Não, o Orçamento está previsto o 

financiamento. Eu tenho que prever o financiamento. Eu tenho que prever o 

financiamento. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Quando você soltou a licitação, você fez? 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Claro. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - E por que não buscou o financiamento ano 

passado? Veio buscar hoje. 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Nós buscamos, deputado. É que não veio. 

É que o País está numa crise econômica, o Governo Federal não tem dinheiro, não está 

liberando nada. É isso. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Não, não, o Governo Federal não tem. Mas 

isso o senhor não teria que ter feito ano passado? 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Claro que foi feito, deputado. Senão, nós 

vamos entrar. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Luiz, só um 

minutinho. Conclui a sua pergunta para ele responder. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - A minha pergunta é justamente essa. Por que 

está fazendo esse ano, mandou o projeto para a Assembleia esse ano, quando a licitação 

foi feita ano passado? 

Se eu sei que tenho obrigação para cumprir em 2014, por que eu mando o projeto 

em 2015? Claro, eu acho que está claro. Foi um erro do Governo do Estado ao não 

prever, tanto que na verba de quatro bilhões e duzentos não está previsto esse dinheiro. 

Tanto que precisou mandar. A licitação foi feita em 2014 e só foi pedir o financiamento 
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em 2015, pedir autorização para a Assembleia. Não pediram em 2014 e não correram 

atrás. 

Em 2015 chegou aqui. Os dados estão aí. Basta verificar o prazo. Agora, em 2014, 

quando foi assinado o contrato, quando foi licitado, não se buscou o financiamento. Era 

isso que eu precisava saber de Vossa Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Antes me permita 

registrar a presença do vereador de São Bernardo, Pery Cartola, que encontra-se aqui 

conosco também.  

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Deputado, esse financiamento foi 

aprovado pela Assembleia em 2014. O senhor ainda não era deputado, o senhor não é 

obrigado a saber. Dois mil e catorze, deputado, para a Caixa. Desculpa. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O da Caixa foi 

2014. 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Exatamente. E, infelizmente, no começo 

deste ano, a Caixa disse que não ia fazer porque não tinha recursos. Aí, nós enviamos 

uma nova possibilidade, porque nós acreditávamos que a captar dinheiro lá fora o 

Governo Federal não ia impor restrição. 

Então, e aliás eu acho que não é benefício nenhum financiar metrô em São Paulo, 

a União financiar. Até porque, deputado, eu tenho lá dois PACs assinados e eu não 

consegui pegar um real, um real. Estou lá brigando a Linha 9, o Dario tem nos atendido. 

Assinamos em dezembro, estou pedindo lá uma excepcionalidade, dizendo que nós 

vamos colocar os recursos que ultrapassarem lá, pela Lei da Caixa, que eu tenho uma 

licitação de menor preço global, eles têm de menor preço unitário. 

Estou há um ano e eu não recebi um real ainda. A área de mobilidade de São 

Paulo não recebeu um real, é fundo perdido da União. Estou brigando. Nós temos 

parcerias, estamos lá, o Dario tem nos ajudado. Mas não recebi ainda. 

Então, o que acontece é que nós prevíamos isso. Você vai prever um 

empreendimento, você faz o financiamento. Nós prevemos um bilhão e duzentos e 

setenta e seis do BNDES, nós conseguimos assinar um PAC com ajuda, aliás, do 
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prefeito de São Bernardo, 400 milhões, que está com cláusula suspensiva. E nós 

encaminhamos as desapropriações. 

Nesse começo de ano, a Caixa falou: “Espera lá, não vou ter condição”. O que nós 

fizemos? Imediatamente, encaminhamos o projeto para a Assembleia, que aprovou de 

maneira unânime - foi muito bom - e encaminhamos para aprovação do financiamento, 

o trâmite ideal. 

Mesmo porque, deputado, uma PPP é diferente. A PPP: você assina o contrato e 

tem seis meses para tornar efetivo o contrato, podendo postergar mais seis meses. 

Agora, inclusive, nós postergamos de comum acordo. Então, não há ônus para ninguém 

nesse processo todo. 

Então, eu quero crer que a União vai ver com bons olhos não só o metrô da 

Grande São Paulo. Por aqui a gente transporta sete milhões e meio de passageiros. Nós 

precisamos ampliar. Nós precisamos passar de 10 milhões, 11 milhões, 12 milhões. E é 

um empréstimo, inclusive, ele não onera a União. Não vai onerar a União, eu vou pegar 

lá fora.  

São Paulo tem pago todos os seus empréstimos em dia. São Paulo, a condição 

financeira do estado, tanto é que nós temos, inclusive, limite para outros empréstimos. 

Então, é a nossa briga. Nós estamos brigando para fazer também, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - No mesmo teor, até 

porque eu fui relator desses primeiros empréstimos quando aprovados, qual é a resposta 

oficial? Porque nós tínhamos na aprovação inicial recursos da Caixa Econômica 

Federal, que seriam para fazer o financiamento. Foi cancelado o que era empréstimo? 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Não é que foi cancelado. Vocês aprovam 

uma legislação e nós fazemos todas as tratativas. E a Caixa disse o seguinte: não 

teremos condição de fazer esse financiamento. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - E o que era PAC, 

os 400 milhões de PAC?  

 

 O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Que seria, aliás, assinado com cláusula 

suspensiva. Quer dizer que se nós acertarmos aqui o financiamento das desapropriações, 
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teremos esses 400 milhões que, tudo leva a crer, que nós pagaremos as vigas. Então, 

podemos receber isso em 2017, não há problema nenhum aí. O cronograma leva a isso. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas o efeito 

suspensivo é por conta de não ter iniciado a desapropriação, ou não? 

 

 O SR. CLODOALDO PELISSIONI - De não ter iniciado o empreendimento, 

na hora em que iniciar o empreendimento... é o PAC AGU, 400 milhões. Então, 

estamos na mesma briga. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO – PSDB – Esse é o primeiro 

fundo perdido?  

 

 O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Esse é o fundo perdido. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Aliás, diga-se de 

passagem, é o primeiro recurso para o Metrô de São Paulo a fundo perdido.  

 

 O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Não. O Metrô tem dois convênios 

assinados. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Não. Para o Metrô 

de São Paulo, seria o primeiro. Nunca veio nenhum. Então, acho que ficou claro. Se a 

Caixa Econômica liberar aquele empréstimo, ... 

 

 O SR. - Não é a Caixa. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO – PSDB – Não. Cofiex é 

agora, o novo. Mas se ela liberasse aquele que nós aprovamos no ano passado, também 

estaria resolvido. 

 

 O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Mas esse ela já disse que não tem 

contrapartida. 
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 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO – PSDB – Esse ela já 

descartou? 

 

 O SR. - Descartado. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É importante ficar 

claro. Quer dizer, nós tínhamos uma garantia da Caixa, que foi lá no projeto original, 

que nós votamos, quando começou a fazer a montagem financeira para criar a Linha 18. 

É isso? 

 

 O SR. - Exatamente. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Viu, Luiz, é 

importante. Eu também confesso para você, porque já passou tanto tempo. Quando nós 

votamos aqui a autorização para a montagem financeira inicial, que envolvia o privado, 

tinha esse. O que eu queria ouvir dele é assim: esse da Caixa está descartado, não tem 

mais possibilidade. Esse que seria para financiamento de desapropriação tem uma 

resposta definitiva de que não vem mais. 

 

 O SR. - Não. não tem disponibilidade. 

 

 O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Esse, na verdade, pelo que o secretário está 

dizendo, é o seguinte. A Assembleia autorizou a eles pedirem um financiamento. E a 

Caixa disse não. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB – Ele fazia parte da 

montagem. 

 

 O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Isso não está previsto, nessa montagem. Na 

montagem inicial, de 4,2 bilhões... 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB – Estava esse de 

400. Estava o de 400 milhões, para desapropriação. 
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 O SR. - Claro que estava.  

  

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Não, esse estava.  

É assim. Vamos tratar com muita clareza. Hoje vamos deixar partidos de lado 

aqui, porque acho que temos o mesmo objetivo, e conversamos até informalmente sobre 

isso. É assim, temos um problema novo, quer dizer, a dificuldade financeira do País. Eu 

também estava buscando não culpados, mas explicações reais. A mudança da 

conjuntura econômica do País é que exigiu a busca de um novo financiamento. É isso, 

Clodoaldo? 

 

 O SR. CLODOALDO PELISSIONI – É isso.  

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB – Rogério, você 

estava inscrito. 

 

 O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Quero cumprimentar o presidente 

desta reunião, o Luiz Fernando, deputados que já passaram, enfim, todos que 

participam, secretário Clodoaldo, que desde o DER fez um trabalho excepcional em 

toda a nossa região, região de Campinas, eu só tenho a falar muito bem do secretário e 

de toda a sua equipe, o atendimento, a vinda às comissões, quando é chamado, quando é 

convidado. Só tenho a falar bem, até pelos projetos que nós desenvolvemos juntos na 

minha região. E todos deram certo e estão sendo concluídos. 

 Só quero perguntar a respeito dos 180 milhões, que foram para o financiamento, 

sobre essas famílias, se já houve acordo com os familiares. Enfim, as famílias já estão 

sendo retirados dos lugares? Esse dinheiro já está sendo utilizado para isso, ou ainda 

não? 

 

 O SR. CLODOALDO PELISSIONI – Não. O que temos é um mapeamento 

das apropriações. Temos o Decreto de Utilidade Pública, o DUP, que já foi publicado. 

Estamos aguardando. Assim que tivermos o OK, temos negociado, o Rui tem tido 

reuniões com os técnicos, secretários das prefeituras, para equacionar. Temos até um 

caso, lembro que a prefeitura de São Paulo, que temos um CEU ali perto, e fizemos um 

equacionamento para reduzir um pouco os campos de futebol ali, vai dar certo, as 

contrapartidas. 
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 Então, queremos é fazer a coisa da melhor maneira possível, ressarcir as 

famílias, para que não haja nenhum problema no andar das desapropriações.  

 

 O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – Então é o concessionário que faz 

todo esse trabalho da desapropriação? 

 

 O SR. CLODOALDO PELISSIONI – Isso. É delegado para ele. 

 

 O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA – DEM – É só isso. O resto é parabenizar a 

reunião.  

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB -  Obrigado, 

Rogério. Consulto os nossos vereadores se têm alguma dúvida. É audiência pública, eles 

também podem perguntar. Está aqui o vereador Minami, o Pery, o Fábio Palácio, que 

acho que saiu. Alguma dúvida? Minami. 

 

 O SR. HIROYUKI MINAMI – Gostaria de parabenizar a Comissão de 

Transportes da Assembleia, na pessoa do deputado Orlando Morando, presidente. 

Agradeço também as explicações dadas pelo nosso secretário Clodoaldo. Tenho 

esperança realmente de que o metrô chegue para nossa cidade, em São Bernardo, 

mesmo atrasado. Importante é que nós temos esperança de que o prazo, até 2020 agora, 

seja atendido. Essa é uma informação bastante importante. Melhor prorrogar o prazo do 

que ouvir dizer que não vai fazer mais. 

 Quanto às palavras do secretário Dario, pareceu-me realmente que foi um 

palavreado meio embromatório, em função da crise econômica por que passa o País. 

 Muito obrigado. 

 

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

palavra. Não são só parlamentares. A audiência pública está à disposição. A palavra está 

franqueada também. Mais alguém tem interesse em fazer algum questionamento? 

 

 O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Vou fazer o último, Sr. Presidente, se 

ninguém quiser falar alguma coisa. Queria perguntar, como o senhor chama? Perdão. 
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 O SR. MACIEL PAIVA - Maciel Paiva. 

 

 O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Maciel, queria fazer uma pergunta, e lembrar 

que está sendo gravado. Então, tomar cuidado com a resposta.  

 Esse tempo todo, que não aconteceram as obras, sei que o particular tem a 

obrigação de fazer e tem que se preparar por essa obrigação de fazer, tem mobilização, 

não pode ser pego de surpresa, quando vier a ordem de serviço tem que estar pronto.  

Normalmente, quando acontece o que está acontecendo numa obra desse tipo, 

num investimento, num empreendimento dessa ordem, é muito normal o particular, logo 

na sequência, entrar com um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

dada essa problemática de você não poder entrar na frente de trabalho e começar a 

arrebentar e fazer o que você tem que fazer. 

 Hoje a empresa está tendo prejuízo em relação ao não começo, ao não início 

dessas obras? 

 

 O SR. MACIEL PAIVA - A pergunta é bem pertinente, deputado. Na verdade, 

o contrato não tem eficácia. Nós, de comum acordo, como disse o Clodoaldo, 

prorrogamos por mais seis meses, podendo inclusive prorrogar por mais seis meses. 

 Mas estamos fazendo uma série de atividades pré-início da implantação, junto 

com o pessoal da CMCP, junto com a equipe do Celso, do Rui. Tivemos várias reuniões 

com o Oscar, lá. Um ano que estamos discutindo o traçado, né, Oscar, através do Fábio. 

Fizemos o plano básico ambiental, demos entrada no pedido na Cetesb. Fizemos todas 

as avaliações, os laudos, para, no dia seguinte em que tivermos o recurso 

disponibilizado, podermos dar início às desapropriações. 

 Estruturamos a empresas. Montamos sede. Capitalizamos a empresa. Eu fui 

contratado no mercado, para vir fazer a ABM/ABC, composta de quatro empresas. Eles 

contrataram os diretores no mercado. Estamos nos estruturando, fazendo atividades que 

nós, de fato, esperamos que as atividades que estão sendo feitas agora, de uma certa 

forma, vão amenizar um pouquinho aquele gap que teríamos entre a eficácia e o início 

efetivo da obra. 

 Aquele um ano que nós precisaríamos para fazer o licenciamento ambiental, 

para fazer os laudos, isso nós já fizemos. Então, estamos, de uma maneira bastante 

otimista, aguardando essa reunião do Cofiex no início do ano. E esse recurso saindo, ele 

libera não só a parte pública, como também libera a parte privada. Coloca ele lá no 
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BNDES, mas nós vamos lá periodicamente. Nós vamos todo mês lá. Nosso processo no 

BNDES está praticamente completo.  

Da mesma forma, o complemento do nosso orçamento junto ao Transporte, com o 

Ministério das Cidades, também está em andamento. Dario citou aqui. Então, estamos 

fazendo uma série de atividades. A questão de desequilíbrio é quando existe de fato 

desequilíbrio. Isso é previsto em contrato.  

Se existe um desequilíbrio, o próprio nome já diz. Vamos sentar e discutir se 

houve desequilíbrio, ou não. Se existe alguma coisa que não está no escopo, num 

projeto dessa magnitude acontece. Nós vamos fazer com toda tranquilidade do mundo. 

Olha, este aqui, no edital estava assim, não está. E para os dois lados. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - É correto nós entendermos que tudo que o 

senhor está fazendo está fazendo que o senhor crê na possibilidade de a coisa andar. Se 

não acontecer, é prejuízo que o senhor tomou sem saber porque não existe 

obrigatoriedade do estado, pelo o que o senhor está nos contando, até então. O contrato 

ainda não tem eficácia.  

 

O SR. MACIEL PAIVA - Não tem eficácia. Eu estou fazendo isso com a 

autorização dos meus acionistas.  

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Sem dúvida.  

 

O SR. MACIEL PAIVA - Essa é uma pergunta que eu sempre levo a eles.  

 

O SR. - Ao mesmo tempo, é a garantia de que vocês acreditam veemente no 

projeto.  

 

O SR. MACIEL PAIVA - Obviamente, para algumas outras antecipações de 

investimentos que nós poderíamos fazer o pessoal fala: “calma”. Por exemplo, nós 

fizemos uma grande campanha de sondagem para ver onde vão ficar os pilares para 

fazer a proposta. Qual seria o certo na engenharia agora? Agora que o traçado está 

definido, você vai em cada lugar que terá uma estação, em cada lugar que terá um pilar 

e faz uma sondagem local para ver, de fato, o que tem ali e fazer o projeto executivo 

daquele bloco. Isso despende recursos.  
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O SR. - São muitos milhões só em uma proposta dessa. 

 

O SR. MACIEL PAIVA - Exato.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Vocês fizeram a 

sondagem de todo o traçado? 

 

O SR. MACIEL PAIVA - Fizemos de todo o traçado, de forma amostral, para 

saber o que nós iríamos encontrar. Caso contrário, como dimensionaríamos as nossas 

estruturas? 

Nós temos dois tipos de fundação: uma estaca profunda ou uma estaca mais 

superficial, dependendo do terreno. O terreno se mostrou bastante homogêneo, o que é 

um bom sinal. 

O traçado, que foi muito discutido, é bastante amigável e interfere pouco em 

propriedades. Nós acreditamos piamente que teremos uma velocidade de construção 

bastante forte. Uma das empresas tem a experiência de outros projetos, tem a fábrica e 

aprendeu a fazer as vigas - o que poderia ser um problema. A própria Scomi é nossa 

contratada nesse caso- ela não é contratada do governo. Ela tem um contrato já assinado 

conosco e nós temos um contrato assinado com a certificadora. Enfim, nós estamos 

bastante preparados para iniciar esse projeto. 

Obviamente, os custos dependerão do secretário. Ele que falará: “Maciel, pode ou 

não pode acelerar”.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Eu gostaria de tirar 

uma dúvida comercial, mas sinta-se à vontade em não responder porque não há, nesse 

momento, obrigação. Por que a escolha da Scomi, sendo que há outros fabricantes? 

 

O SR. MACIEL PAIVA - Nós tínhamos que escolher um fabricante de 

monotrilho que atendesse e a Scomi atendeu, inclusive com índice de nacionalização, 

coisa que a outra não atendeu. Esse foi um dos fatores principais. 

No caso da Linha 18, o senhor sabe muito bem que é necessário atender o PNP - e 

a Scomi atendeu. Inclusive, o CEO internacional esteve aqui há dois ou três meses e nós 

fomos juntos à Prefeitura de Taubaté ver o terreno e pisar lá.  
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas ela atendeu em 

uma proposta futura porque ela não tem fábrica no Brasil hoje.  

 

O SR. MACIEL PAIVA - Não. Ela está montando a fábrica.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É o gerúndio que 

me preocupa.  

 

O SR. MACIEL PAIVA - Deputado, nós não temos contrato ainda. Após o 

contrato, nós temos 24 meses para entregar o primeiro trem.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O senhor pode ficar 

à vontade porque é uma relação entre privados. Eu posso, depois, como deputado, exigir 

a qualidade do trem que vai estar lá.  

 

O SR. - Presidente, estão escolhendo Taubaté. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Pois é. Será o 

primeiro monotrilho e não vai levar para São Bernardo. Já tem, na origem, um 

problema. Diga que nós temos terrenos lá, galpão.  

 

O SR. MACIEL PAIVA - Como eu disse, a escolha é do proponente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O senhor pode me 

dizer que foi uma questão comercial de preço. É legítimo. 

Eu insisto: eu tenho dúvidas em relação à tecnologia e ao funcionamento. Eu 

jamais me imaginei indo para a Malásia - eu não tenho nenhuma vocação para fazer 

turismo na Malásia. Mas eu estou preocupado. Não estou desmerecendo e nem 

desqualificando. Eu não faço acusação, mas aqui é o fórum pertinente para perguntar: 

por que a Scomi e não outra? Eu não conheço todos os fabricantes de monotrilho no 

mundo, mas sei que existem outros.  
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O SR. MACIEL PAIVA - Repetindo, a Scomi atendeu o que previa no edital, 

principalmente o índice de nacionalização.  

Outra questão, eu falei em off com o senhor. O trem, em si, é relativamente 

simples.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Agora pode falar 

em público. Se é simples, por que não fizeram da 17 ainda? 

 

O SR. MACIEL PAIVA - Eu desconheço os motivos da 17. Eu sou da Linha 18.  

O fato é que ele é composto por vários sistemas: sistema da CBTC, de controle, 

ele é driveless. Ele tem questão de frenagem, sinalização e telecomunicação. Quanto 

mais tecnologia for colocada, mais fácil será atingir os parâmetros do edital para 

transportar o que se prevê.  

Nós estamos em contato com as melhores empresas do mundo no ramo: Siemens, 

Alstom, Thales e várias outras. Nós estamos preparando todo o pacote de contratação de 

sistemas e só não soltamos porque não temos um horizonte ainda. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com eles, vocês já 

têm contrato? 

 

O SR. MACIEL PAIVA - Temos contrato também com a mesma cláusula de 

eficácia.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Então isso é a 

prova. Se tem contrato, vai ter a linha? 

 

O SR. MACIEL PAIVA - Sim. Tem contrato, tem garantias e fianças bancárias 

que nos protegem.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É uma informação 

importante. Tem uma relação entre dois privados que envolve investimento. Se já tem 

um contrato, vai ser fabricado um trem para uma linha específica.  
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O SR. MACIEL PAIVA - Esse contrato é publico e é de conhecimento da 

CMCP. Todos os contratos nossos são totalmente abertos à CMCP. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O contrato entre 

eles é público? Vocês auditam? É possível vocês disponibilizarem o contrato para nós? 

Eu pergunto porque tem coisas que têm sigilo.  

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Existe uma certificadora que irá certificar 

se tudo o que nós estamos fornecendo atende ao edital. Como nós estamos contratando, 

os valores comerciais são uma questão nossa.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Eu não preciso nem 

ver o valor. Eu só queria saber se tem um contrato firmado.  

 

O SR. - É um documento público. A própria Secretaria tem que checar se já tem a 

proposta de edital.  

 

O SR. - Eu sei, mas ele é um consórcio. Se ele contrata alguém, ele apresenta e a 

certificadora faz. Mas a parte privada tem uma questão de sigilo. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas é possível 

vocês disponibilizarem sem valores para nós?  

 

O SR. - Sim, é possível.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Pode, inclusive, 

colocar uma tarja preta nos valores. O que eu quero saber é o seguinte: compraram os 

trens para a Linha 18. É isso. 

Em uma semana vocês conseguem me disponibilizar? 

 

O SR. - Já está de posse do Celso. Ele está autorizado a encaminhar, mas sem os 

valores porque isso é uma questão comercial.  
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O valor não nos 

interessa. O que interessa é que já compraram os trens para a linha. Quer dizer, vai ter a 

linha. Não teria sentido comprar trem para uma linha que não vai existir.  

Eu quero, mais uma vez, agradecer ao secretário Clodoaldo Pelissioni, sempre 

muito transparente e disciplinado. A sua presença colaborou muito nessa audiência 

pública. Foi extremamente esclarecedor.  

Quero agradecer ao prefeito Gabriel Maranhão, presidente do Consórcio de 

Municípios do ABC. Muito obrigado.  

Quero cumprimentar o senhor Maciel Paiva, presidente do Consórcio Vem ABC.  

Gostaria de cumprimentar os vereadores Minami, Fábio Palácio, Paulinho Serra e 

Pery Cartola. Cumprimento também o senhor Celso Caldeira; o Dario, que já nos 

deixou; o Oscar Gameiro, secretário de Transportes de São Bernardo; os deputados 

Rogério Nogueira e Luiz Fernando Teixeira. 

Quero agradecer a imprensa, que nos acompanhou.  

Eu termino falando sobre essa questão da confiabilidade do modal monotrilho. 

Realmente, isso tinha gerado uma certa preocupação e era fundamental ouvir de vocês.  

Se o secretário nacional de mobilidade, claramente, põe água no assunto, me gera 

muita preocupação saber o nível de comprometimento do governo federal com os 

aportes que virão. Quero acreditar que a interferência dele em querer ver as outras 

linhas concluídas não venham a prejudicar tudo aquilo. Nunca foi escondido que esse é 

um projeto que só ficará em pé com três mãos: governo de São Paulo, governo federal e 

iniciativa privada - e as prefeituras.  

A fala do secretário Dario gera uma profunda preocupação porque ele quer exigir 

a conclusão de duas linhas em andamento para fazer a terceira. Ficou claro por parte da 

Secretaria que não existem dúvidas de que será feito. Agora, me preocupa saber qual é o 

nível de prioridade por parte do Ministério da Cidade sobre essa linha. Ficou claro - e 

ele não escondeu - que não é uma prioridade a Linha 18. Pelo menos, foi o que eu e 

todos vocês ouviram.  

Ao mesmo tempo que trago a tranquilidade de que a tecnologia é segura - e vai 

continuar tanto na 15, quanto na 17 e na futura 18 - temos a preocupação se, realmente, 

teremos os financiamentos, ao menos no quesito que depender dele. Ele foi transparente 

no pensamento dele: ele não concorda. Caberá a nós fazer um acompanhamento.  

De toda forma, eu quero agradecer a todos. Foi uma audiência pública bastante 

esclarecedora. Quero desejar uma boa tarde e uma ótima semana a todos vocês. 
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Muito obrigado.  

 

 

* * * 


