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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

02.05.2017 

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Com concordância do 

deputado Enio Tatto, filho de Dona Inês, eu queria (ininteligível) deputado Alencar. É 

possível um pouquinho de silêncio? Eu vou... Pois não, deputado, meu futuro prefeito 

de Americana. Eu quero abrir a sessão da Comissão de Transportes, que tem a 

finalidade de eleger o presidente. Mas eu queria fazer uma questão de ordem aos Srs. 

Deputados. 

Nós ficamos acordados de eleger o vice-presidente, deputado Zico Prado. Ele não 

se encontra presente, então indago à Vossas Excelências. Se houver concordância, a 

mesma que teve na escolha do presidente, nós não podemos votar hoje a escolha do 

vice, já que não há nada no regimento que contrarie sua indicação, mesmo ele estando 

ausente?  

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. Já está funcionando? Podemos já...? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Não, estou dizendo o 

seguinte. Quando o regimento não impede é sinal também de que ele... Se ele não diz 

expressamente que é permitido, a permissão passa a valer legalmente, razão pela qual...  

 

O SR. - Presidente, pela ordem.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Pois não, deputado? 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Cumprimentar todos os 

deputados e presentes. Só para justificar a ausência do deputado Zico, ele está numa 

comissão de representação em Portugal, nas comemorações da Revolução dos Cravos. 

Por isso ele não está presente na data de hoje, mas dizer que da nossa bancada, e 

falamos com ele, não há nenhum problema para que ele pudesse ser indicado e votado 

mesmo não estando presente. Como o deputado Campos disse, o regimento não impede, 
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portanto, é possível. E assim fazendo um apelo aos demais, até para que a Comissão 

possa continuar seus trabalhos com toda a normalidade a partir da nova composição. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Eu estou muito triste 

porque não estou junto com o deputado Zico Prado em Portugal, na Revolução dos 

Cravos. Uma hora dessas ele deve estar andando por aquelas alamedas de Lisboa. 

 

O SR. - É um conjunto de atos. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - E o deputado Zico 

Prado merece mesmo respirar os ares lusitanos para voltar mais inspirado, correto e 

sério, e principalmente humilde como ele sempre foi. Os senhores têm alguma indicação 

para presidente, ou teremos alguma novidade aqui hoje? 

 

O SR. - Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Pois não, deputado 

(ininteligível). 

 

O SR. - O acordo deve ser cumprido, não é? Deputados aqui membros da 

Comissão sabem disso, tem que cumprir acordos. E o deputado que foi indicado o 

senhor é quem deve colocar, qual é o acordo. O senhor é o presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Eu posso me 

antecipar? 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Antes de anunciar, Sr. 

Presidente, você me dá pela ordem, por gentileza? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Pois não, deputado 

Cezinha? 
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O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Aqui na sua frente, apreciando 

vosso discurso, como sempre muito engrandecedor. Só para justificar a ausência, me 

pediu que estivesse aqui mesmo não tendo nesta Comissão para eleição de presidente e 

vice-presidente, poder de voto, mas para fazer aqui presente no lugar dele, o deputado 

Aldo Demarchi, que está impossibilitado de estar presente essa semana. Pediu que o 

justiçasse aqui. Só para isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. CHICO SARDELLI - PV - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Pela ordem, deputado 

Chico Sardelli. 

 

O SR. CHICO SARDELLI - PV – Primeiro, é um prazer vê-lo presidir esta 

Comissão, nessa Casa tão importante, sempre atento, jovial e firme em suas posições e 

em seu trabalho. Eu gostaria, já que temos um acordo entre nós, que fosse colocado para 

presidente da Comissão o nosso companheiro de Parlamento paulista, que já presidiu 

esta Comissão, o deputado João Caramez, do PSDB.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Eu tenho a impressão 

de que esse acordo já foi realizado, e como disse o deputado Edmir Chedid, acordo é 

para ser cumprido. Palavra dada é flecha lançada, não volta mais. Eu indago se teria 

mais algum outro candidato, exceção feita àquilo que já foi estabelecido em acordo.  

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Pois não? 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Sr. Presidente, é só para reafirmar, como meu líder 

colocou e V. Exa. também: a bancada do Partido dos Trabalhadores concorda, vai votar 

e apoiar a candidatura do deputado Caramez. Agradecendo desde já, ainda não foi 

colocado em votação, a compreensão do nosso deputado José Zico Prado, que está em 

viagem e que foi indicado pela Bancada do Partido dos Trabalhadores para ocupar a 

vaga de vice, respeitando a proporcionalidade.  
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Acho que o bom da democracia, o bom do Parlamento é quando você conversa, 

dialoga, diverge, mas no final você cumpre os acordos. É isso que esperamos aqui na 

Comissão de Transportes, e eu não tenho dúvidas de que será cumprido. Também tenho 

certeza, e precisamos trabalhar para que todas as outras Comissões deste Parlamento 

possam eleger presidente e vice baseadas na proporcionalidade e nos acordos feitos de 

forma transparente pelo presidente da Casa, pelos líderes partidários e todos os 

deputados. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Deputado Enio Tatto, 

eu havia assumido com o deputado Zico Prado o compromisso de só convocar esta 

Comissão quando ele retornasse de viagem. Ele não está a passeio. Como disse o 

deputado Alencar, ele está a trabalho. Como é também um acordo estabelecido, a 

eleição do Zico Prado para vice, vamos prosseguir. 

Temos o deputado João Caramez, nome posto, digno, honrado e meu amigo, ex-

prefeito de Itapevi e sonho do PTB. Eu vou no protocolo por inteiro. Sonho do PTB em 

vê-lo na prefeitura de Itapevi pelo meu partido. Os deputados que concordaram com a 

indicação do deputado João Caramez para a presidência desta Comissão de Transportes, 

permaneçam como estão. Com um silêncio desses, deputado Edmir Chedid? Então fica 

aprovado o nome do meu amigo, deputado João Caramez, a quem convido para assumir 

a presidência e desde logo, como membro, indicado o deputado Zico Prado para 

candidato a vice desta Comissão.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o deputado João Caramez.  

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Boa tarde a todos e todas, 

quero aqui cumprimentar todos os nossos assessores, quem está nos assistindo e 

acompanhando. Cumprimentar meus colegas deputados, todos eles; deputado Campos 

Machado; Cezinha; Léo; Roberto; Chico Sardelli, que me ligou; Alencar; Gileno; André 

do Prado; Edmir Chedid; e Enio Tatto. Com certeza, se o Zico Prado estivesse aqui 

também acompanharia todos os Srs. Deputados. Quero agradecer a confiança 



5 
 

depositada, a condução do deputado Campos Machado - nosso decano. É sempre uma 

honra poder suceder qualquer cadeira em que o deputado Campos Machado ocupe. 

Quero agradecer ao líder do meu partido, deputado Roberto Massafera, por minha 

indicação. Sabemos que vamos enfrentar um momento difícil. O momento que vivemos 

hoje é muito atípico. Vivemos uma crise institucional jamais vista, mas eu acredito que 

todos nós possamos fazer um grande trabalho. Nós estaremos participando de uma 

Comissão muito importante. Não que ela seja a mais importante, mas sem sombra de 

dúvidas é uma Comissão que poderá transformar a vida dos paulistas.  

Eu digo isso porque venho acompanhando de perto a decisão do governo federal 

no sentido de renovar o contrato da malha ferroviária. São Paulo tem uma malha 

enorme, mas hoje menos de um terço da malha que existia em 1970 está sendo utilizada. 

Isso acarreta um prejuízo incomensurável a todos nós paulistas. Na medida em que você 

não tem um transporte sobre trilhos, você concentra toda a mobilidade no transporte 

sobre pneus. Isso acaba causando um mal-estar a todos nós, inclusive na questão 

ambiental.  

Sabemos da dificuldade econômica que o Brasil atravessa, mas fomos escolhidos 

pela população para enfrentar desafios. Agora os desafios não são enfrentados apenas 

por uma pessoa, mas um grupo. Então é esse grupo que está aqui do qual quero 

realmente fazer parte, sem ser o comandante; sou apenas mais um. Eu acho que a união, 

o diálogo e o debate farão com que alcancemos nossos objetivos. Dentro da Comissão 

de Transportes temos muitas coisas para fazer, eu acredito que o retorno da Comissão 

de Acompanhamento e Fiscalização é importante para que acompanhemos de perto as 

mudanças que estão ocorrendo, mas sobretudo os anseios dos nossos representantes em 

suas regiões. 

Hoje o Brasil não tem dinheiro para financiar qualquer projeto, deputado Campos. 

Se o Brasil não tem, muito menos São Paulo. Então acho que devemos, sem sombra de 

dúvidas, trabalhar no sentido de que envolvamos a iniciativa privada em todos os 

processos que haverão de discutir nessa Comissão. Está havendo uma mudança de 

comportamento dos nossos gestores e essa mudança temos que acompanhar e apoiar, 

desde que haja uma fiscalização permanente dos nossos parlamentares. Então é por essa 

razão que eu acredito que com o retorno da CAF nós podemos fazer esse 

acompanhamento. 

E outras coisas que no decorrer da nossa discussão surgirão. Estou aberto a 

sugestões e ideias para que possamos fazer desta uma grande Comissão. Então quero 
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agradecer a todos os senhores pela confiança depositada. Sei que cada um dos senhores 

teria melhores condições do que eu para presidir essa Comissão, mas fico muito 

honrado e agradecido. Farei de tudo para corresponder com a expectativa de todos os 

senhores colegas. Muito obrigado mesmo. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

Campos Machado. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Ainda cumprimentá-lo, meu amigo e 

deputado João Caramez. Eu volto um pouco o relógio no tempo para indicar o nome do 

deputado José Zico Prado como vice-presidente desta Comissão. 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

Enio Tatto. 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Eu também queria me associar e apoiar a indicação 

do deputado Campos Machado, mesmo porque o deputado Zico Prado é da bancada e 

tenho certeza que junto de V. Exa. vai exercer esse mandato com muita eficácia.  

 

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

Roberto Morais.  

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - O procedimento já será de votação? Eu 

queria apenas fazer uma saudação.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Vamos colocar em 

votação, depois abrimos. Então, Srs. Deputados que estiverem de acordo com a 

indicação do deputado Campos Machado, permaneçam como se encontram. (Pausa). 

Aprovada a indicação do deputado Zico Prado.  
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Antes de passar a palavra 

para o deputado Roberto Morais, eu quero fazer uma referência ao nosso vice-

presidente. O deputado Zico Prado é uma pessoa que temos uma grande admiração e 

respeitamos muito sua dedicação, perseverança, mas sobretudo, o elevado grau de 

diálogo que existe nesse nosso companheiro e parlamentar Zico Prado. Para mim é uma 

honra muito grande poder levar adiante os trabalhos da Comissão, ao lado desse grande 

deputado. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Pela ordem, Presidente. 

 

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

Alencar Santana. Desculpa, o Roberto Morais estava na frente. Perdão.  

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS – Obrigado, presidente. É rápido, para 

saudar todos os deputados presentes aqui e a assessoria. Cumprimentá-lo, juntamente 

com o deputado Zico Prado pela eleição de presidente e vice-presidente. Já foi nosso 

presidente aqui, como já foi o deputado Edmir Chedid e outros deputados. Tenho 

certeza de que essa Comissão continuará fazendo seu trabalho sempre atuante e forte em 

defesa dos interesses do Estado de São Paulo. Parabéns, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB – Obrigado, deputado. 

Deputado Alencar Santana. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Primeiro cumprimentá-lo e 

parabenizá-lo pela eleição de presidente desta Comissão. Agradecer também ao 

deputado Campos, que tinha dito que só chamaria a reunião após a presença do 

deputado Zico, e agradecemos também o respeito que ponderamos sobre a importância, 

já que o Zico concordou, de fazermos hoje essa eleição. Então agradecemos também ao 

Campos e todos os demais deputados que votaram no deputado Zico como vice-

presidente.  

Tenho certeza de que essa Comissão importantíssima, assim como as demais, 

saberá fazer um bom trabalho. O deputado Enio também representa nossa bancada ao 
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lado do deputado Zico, e estarão representando toda nossa posição num bom debate, 

sempre pensando no melhor para o povo de São Paulo. Parabéns, mais uma vez. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Obrigado. 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Enio Tatto. 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Também parabenizá-lo, junto com o deputado Zico 

Prado. Acho que tanto V. Exa. como o deputado Zico já têm uma experiência enorme 

nessa área do transporte, Comissão dos Transportes. Eu fico muito contente pela 

primeira vez participar desta Comissão, me encontrando aqui com colegas do 

Parlamento e mais pessoas experientes que já participaram dessa Comissão muitas 

vezes. Contribuíram tanto, como foi colocado pelo deputado Alencar Santana.  

E falar da responsabilidade, da importância que existe desta Comissão de 

Transportes aqui da Casa. É sabido que no estado de São Paulo os maiores 

investimentos do Estado, a maior preocupação está no transporte. Não temos dúvidas de 

que transportes como o metrô, as rodovias, monotrilhos e tantos outros que fazem todo 

o pacote do transporte no estado de São Paulo é o que mais chama atenção. Mas 

também quero colocar, em cima da responsabilidade dessa Comissão, o tanto de 

desafios que temos, não só para apreciar os projetos do Executivo que vêm para cá para 

apreciarmos, discutirmos, aperfeiçoarmos e aprovarmos ou não, mas principalmente 

está na ordem do dia.  

Acho que a população do estado de São Paulo está de olho em nós parlamentares 

membros dessa Comissão, na parte que também é tão importante quanto apreciar e 

aprovar os projetos, discutir, que é a parte de fiscalização. Eu acho que talvez aqui nessa 

Casa uma das comissões que mais será olhada, apreciada e acompanhada pela 

população do estado de São Paulo é essa Comissão de Transportes, porque é o grande 

problema que temos, o grande gargalo que temos principalmente na região 

metropolitana. 

Hoje nos encontramos com a maioria das obras iniciadas ou não iniciadas, e 

aquelas iniciadas a maioria parada ou a passo de tartaruga. Vou mais longe, da 
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preocupação a partir da semana que vem, da próxima reunião, já estou preparando 

alguns requerimentos com o deputado José Zico Prado, para esclarecermos para a 

população sobre aquilo que vem acontecendo e sendo noticiado, principalmente pelos 

meios de comunicação; a questão da Lava-Jato. 

Qualquer problema do Estado de São Paulo trata-se na questão dos transportes. 

Acho que essa Comissão tem uma responsabilidade de fazer seu papel de fiscalização, 

de convocar secretários, convocar diretores para darmos a resposta que a sociedade 

pergunta e quer desse Parlamento. Acho que uma das coisas que temos mais que se 

preocupar nesse momento e dar a resposta para a sociedade é a parte de fiscalização do 

Estado de São Paulo, que não essa Comissão, mas no geral tem deixado a desejar.  

Eu queria fazer esse registro dessa vontade de contribuir com essa Comissão, mas 

também de pedir a colaboração para darmos essa resposta para a sociedade que tanto 

nos cobra.  

 

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

 

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

Edmir Chedid.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Primeiramente para cumprimentá-lo e 

parabenizá-lo. É um deputado experiente, foi chefe da Casa Civil e dispensa leitura de 

seu currículo. Cumprimentar por essa eleição. Já fico feliz em saber que V. Exa. já tem 

a vontade e vai fazê-lo rapidamente, em indicar os membros da CAF. Passa por aquilo 

que o nobre deputado Enio Tatto acaba de dizer. Parabenizar também o deputado Zico 

Prado que não está entre nós, mas já estou cansado de votar para o Zico Prado, é um dos 

deputados mais longevos da Casa também. Cumprimentar o deputado Campos 

Machado.  

Eu tenho dito sempre na minha vida, Sr. Presidente, que nós sempre perguntamos, 

por que essa xícara está em cima de um pires? Alguém inventou, alguém estudou, 

alguém se dedicou para ver como é feito? Às vezes a pessoa chega jovem, eu que já fui 

jovem, o senhor também, e queremos mudar, inverter as ordens; quer colocar o pires em 

cima da xícara e às vezes a colher embaixo. Eu queria perguntar ao deputado Campos 

Machado, para que possamos ajustar os horários aqui dessa Comissão, Sr. Presidente. 
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Todos aqui, a maioria, são líderes partidários e precisam participar do Colégio de 

Líderes.  

Deputado Campos Machado, que horas ficou o Colégio de Líderes e em que dia?  

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Meu caro deputado Edmir Chedid, antes 

de responder quero dirigir ao deputado Enio Tatto. Nós não podemos partidarizar esta 

Comissão, porque ela é temática; tem que ser correta, retilínea. Não vai ser a eleição do 

ano que vem que vai desnortear essa Comissão. Segundo, sempre acreditei em história e 

tradição. Há longos anos o Colégio de Líderes se reunia à tarde e repentinamente o 

presidente trouxe pela manhã, acreditando que fosse ter um rendimento melhor. 

Acontece que começando às dez e meia e terminando meio dia e pouco já é hora 

do almoço, e depois a sesta. Os trabalhos estão ficando um pouco lentos. Então a partir 

de hoje, deputado Edmir Chedid, com o aval de 15 lideranças nós começamos o Colégio 

de Líderes às 14 e 30. Atendendo um apelo do PSDB, do PT e do próprio presidente, 

nós marcamos a sessão para hoje, às 15 e 30, tendo em vista os demais acordos políticos 

que estão se processando, tendo essa Comissão como referência. Deputado, V. Exa. 

sabe e eu quero deixar claro aqui. Você me perguntou, se você fosse candidato, eu 

votaria em Vossa Excelência. Eu lhe disse perto do meu amigo João Caramez que se 

você for candidato, eu mantenho meu voto em você, quando você me disse que tinha 

feito um acordo com o João Caramez.  

Em política palavra é muito importante, é por isso que quero cumprimentar V. 

Exa., que entendeu que o melhor para o momento seria um acordo. Nós estamos num 

momento difícil, como diz o deputado João Caramez, onde apenas as forças unidas é 

que podem atingir o objetivo. O que nós não podemos, volto a repetir, é partidarizar 

essa Comissão. Não temos tempo para isso. Nós temos tempo para apurar e investigar, 

mas não parar o Estado de São Paulo por causa de uma eleição que vai ter daqui 13, 15 

meses.  

Parabéns deputado Edmir Chedid, por sua presença aqui na Comissão. Tenha 

certeza de que não jogo palavra fora, o senhor engrandece essa Comissão por sempre ter 

participado com muito respeito, e presidido com muito carinho e eficiência. Parabéns, 

deputado Edmir Chedid.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, nobre deputado Campos. Sr. 

Presidente, então precisamos achar um horário que todos os Srs. Deputados possam... 
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Não sei, de repente conversar nos próximos dias e determinar um horário, talvez de 

manhã. Não sei, aí os senhores têm que ver o que quê... 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Eu acho que cada um tem 

que ver as Comissões que estão participando, os horários. Nossas reuniões eram às 

terças-feiras, às 14 e 30, então isso já fica prejudicado por conta da reunião do Colégio 

de Líderes. Então estaria às quartas... 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O pires voltou para o lugar dele e a colher 

também. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Exatamente. E às quartas-

feiras, estou vendo aqui o horário, está lotado. Enfim, vamos ter que encontrar um meio 

termo aí, então sugiro que cada um dê uma pensada e nos comunique.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Comunica ao senhor? À secretária? 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Pode mandar para a 

secretaria.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Os horários que temos...  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Nós vamos encontrar um 

meio termo aí.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Ok, obrigado Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Uma pergunta que já faço 

para antecipar. Na parte da manhã teria algum problema fazer a reunião da Comissão?  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Pela ordem, deputado. 
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O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Presidente, quando houve a mudança do 

Colégio de Líderes e voltei a liderar nosso partido, o PPS, eu tive que readequar meu 

horário, o que não é novidade para ninguém aqui, porque tenho um programa de rádio 

das sete às nove em Piracicaba. Passei a sair meia hora antes para poder estar aqui às 

dez e meia, tanto é que, por profundo respeito que tenho ao deputado Campos Machado, 

quando ele pediu para que eu assinasse o documento, falei que não assinaria, mas 

respeitaria sua posição em função de eu ter me readequado, pelo menos conseguindo 

chegar a São Paulo - eu que viajo de Piracicaba todos os dias. 

Hoje, inclusive, é que não deu tempo, mas gostaria de conversar com o deputado 

Campos, até sugerir que começasse por volta de 14 horas o Colégio de Líderes, porque 

está sendo um colégio muito rápido e objetivo - em praticamente uma hora está se 

discutindo tudo - para que fosse mantido o horário da nossa Comissão de Transportes. 

Não sei se isso é possível ainda de ser rediscutido, puxar meia hora antes o Colégio de 

Líderes para que fosse mantido, pelo menos às 14 e 30, 15 horas às terças-feiras, como 

já é tradição pelo menos nesses dez anos que faço parte dessa Comissão. Apenas essa 

orientação, ou até a sugestão da terça-feira, dez e meia, onze horas da manhã.  

 

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

Morais, eu sou membro da Comissão de Fiscalização e Controle e essas reuniões são às 

quartas-feiras, às 14 e 30. Quer dizer, estamos num impasse. Então a pergunta que eu 

faço, se não houver problema algum na parte da manhã, faríamos ou na terça, que já 

aproveitaríamos os líderes para ficar aqui na reunião do Colégio de Líderes, ou na 

quarta na parte da manhã. 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

Enio Tatto. 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Sr. Presidente, só para antecipar. Nós temos, eu e o 

deputado Zico Prado, uma dificuldade enorme na terça-feira pela manhã porque é de 

costume, e mexe com 15 deputados, a reunião de bancada, que é muito difícil 

desmarcar. Eu sei que todo mundo tem problema, na quarta inclusive estava 

conversando com o deputado Edmir Chedid, nós somos membros da Comissão de 
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Finanças e Orçamentos. Não sei se mais alguém aqui é, mas tem reunião marcada para 

quarta-feira às 14 horas. Mas nós nos adaptamos. 

A única coisa que eu pediria, se for possível, a compreensão de que não fosse na 

terça de manhã, que é um horário para reunião de bancada e aí você mexe com agenda 

de todos os deputados da Bancada do Partido dos Trabalhadores. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Então só nos resta quarta 

pela manhã, aparentemente.  

 

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

 

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

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Eu não sei se o caso como o deputado 

Campos, que sempre lidera na Casa com seu conhecimento, é um professor nosso aqui, 

se essa sugestão de fazer às 14 horas o Colégio de Líderes poderia ser levada ao 

presidente Cauê Macris ou isso está descartado. Se está descartado, talvez na quarta, 

onze horas da manhã seja um horário bom para todos os deputados. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Já ouvimos a dificuldade 

de cada um dos deputados e aparentemente só teríamos hoje as quartas-feiras de manhã 

para fazer reunião. Vamos aguardar novas sugestões, manda para a secretaria e até o 

final de semana tomamos uma decisão. 

 

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

 

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

Edmir Chedid. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Eu acho que é importante, de manhã ou à 

tarde, termos tempo, porque vai ter muita coisa. Eu vi esses dias que o governo do 

Estado também encaminhou para cá o nome de um diretor para essa Comissão aprovar 

na Artesp.  
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O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Exato. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Me desculpem, mas eu acho que a Artesp já 

foi uma agência; hoje não é mais. Ela é mais um órgão do governo do que uma agência. 

Se o senhor pudesse já nos encaminhar, porque temos um prazo para isso. Acho que são 

30 dias, é isso deputado Campos Machado? O senhor alterou a legislação, não é isso? 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Nós prorrogamos para 60, não é? 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Acho que são 30 dias.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - 60 dias úteis.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Se o senhor puder mandar para nós, então 

logo o senhor tenha já o perfil desse indicado para saber se ele conhece transportes e a 

área porque até hoje nós nunca rejeitamos ninguém, mas de repente está na hora de 

começar.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Alberto Silveira 

Rodrigues é a pessoa indicada pelo governador e já chegou aqui à secretaria da 

Comissão.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - É PM ou promotor? 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Acho que ele é do quadro 

de funcionários da Artesp, mas vem o currículo dele aqui. Num momento oportuno 

vamos ler o currículo direitinho, etcetera. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Se o senhor puder encaminhar para nós, 

Excelência, para irmos estudando, pensando e levantando quem é.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Pois não, acho que não 

tem problema nenhum mandar o currículo para cada deputado da Comissão. 
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O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem, Presidente. 

 

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

Roberto Massafera. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Quero cumprimentá-lo por assumir 

a presidência dessa Comissão, e também a eleição honrosa do vice, cumprindo o acordo. 

Dizer que nesse momento do nosso País, no setor do transporte passamos por um 

gargalo, que vem de erros estratégicos cometidos ao longo dos últimos 60 anos. Em 

1957 o Juscelino Kubitschek implantou a indústria automobilística no Brasil; em 1966 o 

governo militar, na sua política de transporte, pelo GEIPOT - Grupo Executivo da 

Implantação de Política de Transportes deu prioridade ao rodoviarismo, incentivando a 

construção de estradas, rodovias e todo o transporte de carga.  

E hoje nós amargamos a desestruturação das nossas ferrovias e o caos que é nosso 

transporte, não só de cargas, como de passageiros. Então essa Comissão nesse momento 

tem uma responsabilidade grande porque é uma previsão de que nós próximos anos as 

nossas rodovias não mais comportarão os caminhões. Há uma necessidade muito grande 

de nós agilizarmos as ferrovias. Eu me lembro do primeiro ano que aqui cheguei, em 

2007, que o Estado de São Paulo transportava um milhão e meio de passageiros no 

metrô e um milhão de passageiros na CPTM. Hoje o metrô transporta em torno de 

quatro milhões e 500 mil passageiros dia e a CPTM um número acima de três milhões. 

Então nós temos aqui em São Paulo, no metropolitano, um crescimento grande, 

mesmo assim aquém do necessário. Há necessidade de mais investimento e de 

prioridade. Então eu vejo na sua pessoa, nessa Comissão essa responsabilidade de nós 

ajudarmos de todas as maneiras o governo federal, o governo do estado a dar uma 

solução a esse problema que paralisa a economia do Brasil. Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Está certo, obrigado.  

 

O SR. GILENO GOMES - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Gileno. 
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O SR. GILENO GOMES - PSL - Primeiramente eu queria parabenizar o 

presidente da Comissão, João Caramez; o vice José Zico Prado e todos os membros 

aqui. Dizer que essa Comissão realmente pode não ser a mais importante da Assembleia 

Legislativa, mas é uma das mais importantes para o Estado de São Paulo. Sabemos que 

hoje a questão do transporte preocupa a população, tendo em vista que várias ferrovias - 

hoje algumas ainda existem, mas não são utilizadas.  

Guarulhos já teve a Ferrovia Sorocabana e hoje são avenidas, mas o trem está 

chegando. A Linha Jade 13 atende de Engenheiro Goulart até o aeroporto com duas 

estações; Parque Cecap, que vai atender também o Hospital Geral e também a 

rodoviária; a outra o aeroporto e também o Terminal do Taboão. Vamos cobrar o 

governo do Estado para estender aquela linha de trem da região do Bonsucesso. O 

governador já foi cobrado em relação a isso e já está em estudo a extensão em 

Guarulhos. Mas não é só em Guarulhos, várias cidades do estado de São Paulo que as 

ferrovias atendiam e hoje não atendem mais. Temos que trabalhar e cobrar o governo 

para que possa investir mais para atender a população, porque hoje o transporte 

rodoviário não tem o atendimento que a população que utiliza o transporte público 

merece. Parabéns.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Obrigado. 

 

O SR. GILENO GOMES - PSL - Mas eu queria falar, não teria condições de 

colocar essa Comissão nesse horário mesmo, nas terças-feiras às 15 e 30? 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - O espaço não dá, é 

humanamente impossível, entendeu? 

 

O SR. GILENO GOMES - PSL - Eu também sou contra de manhã. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB – É, deputado, nós vamos 

ter que nos adequar. Temos que tomar uma decisão, e talvez ela não agrade... Tem que 

agradar a maioria, porque realmente temos um espaço muito apertado. As quartas-feiras 

estão lotadas, terça-feira tem o Colégio de Líderes... Então acredito que a reunião será 

de manhã mesmo; não tem como escapar.  
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O SR. LÉO OLIVEIRA - PDMB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Léo. 

 

O SR. LÉO OLIVEIRA - PDMB - Gostaria de cumprimentar V. Exa. pela 

eleição, ao mesmo tempo parabenizando todos os membros pertencentes a essa 

Comissão pela decisão acertada em indicá-lo; não só V. Exa., como também o deputado 

Zico Prado, que como o senhor mesmo disse, é uma pessoa aberta ao diálogo. Tive o 

prazer de servir ao lado dele o Parlamento paulista na década de 90, e também tive o 

prazer e honra de atuar na Comissão de Finanças e Orçamentos ao lado de V. Exa., 

nesses dois primeiros anos.  

Dizer que é uma honra pertencer a essa Comissão, onde conduzido por vossa 

experiência, haveremos de fazer um bom trabalho. Parabéns pela eleição. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ - PSDB - Contamos com os 

senhores aí. Obrigado. Nada mais havendo, declaro encerrada essa sessão. Muito 

obrigado. 


