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COMISSÃO DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E MUNICIPAIS 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

  19/08/2015 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Havendo número regimental, 

declaro aberta a 4
a
 Reunião Extraordinária da Comissão de Assuntos Metropolitanos e 

Municipais, da 1
a
 Sessão Legislativa do 1

o
 Biênio da 18

a
 Legislatura.  

Eu registro a presença dos deputados Orlando Morando, Celino Cardoso, 

Coronel Telhada, Coronel Camilo, deputado Luiz Turco e deputado Carlos Neder.  

Solicito à secretária a leitura da ata da reunião passada. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Pela ordem, senhor presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem, deputado Orlando 

Morando. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Solicitar a dispensa da leitura da 

ata. 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – É regimental, então 

considerando a ata aprovada com a dispensa da sua leitura.  

O objeto da nossa reunião foi específico o convite feito ao secretário 

Clodoaldo Pelissioni, secretário de assuntos metropolitanos, em cumprimento ao 

Artigo 52
 
A da Constituição do Estado de São Paulo, para que passe aqui um relato 

das atividades da Secretaria.  

Quero já de antemão, agradecer a gentiliza do deputado que prontamente 

atendeu ao convite da Comissão, dos senhores deputados, para que pudesse fazer aqui 

a sua exposição. Então secretário, já conhecemos do trabalho que fez ainda como 

secretário dos transportes. E hoje responsável pela Secretaria de Transportes 
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Metropolitanos. Só isso já mostra a importância da Secretaria, não só por ter sob sua 

gestão o metrô, a CPTM, e EMTU, mas também por ter a responsabilidade de 

responder pelo transporte nas regiões metropolitanas, que concentram a grande 

maioria da população do estado de São Paulo. 

Então, secretário é uma satisfação tê-lo aqui, o nosso agradecimento. E nós 

passaríamos a palavra ao secretário para que fizesse a sua exposição, e em seguida 

passaríamos a palavra aos senhores deputados para dúvidas, esclarecimentos, 

questionamentos que se fizerem necessários. 

Registrar também a presença também do deputado Edson Giriboni, que acaba 

de chegar aqui na nossa Comissão. Então, com a palavra, o secretário Clodoaldo. 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI – Boa tarde a todos e a todas. Quero 

agradecer aqui ao convite da Comissão, presidente Davi Zaia, demais deputados. 

É uma honra, para gente, estar aqui fazendo a explanação para o Legislativo. 

Dizer que a gente tem uma pequena apresentação entre 15 e 20 minutos e depois a 

gente está totalmente à disposição para responder quaisquer perguntas que venham a 

ser feitas para esclarecer tudo que está sendo realizado, as operações da nossa 

Secretaria, enfim. Em primeiro lugar eu quero dizer que o governo de São Paulo, além 

da região metropolitana de São Paulo, que já existe há muito tempo, foi pioneiro da 

criação das novas regiões metropolitanas.  

Hoje nós temos a grande São Paulo, a região de Campinas, a Baixada Santista, 

Sorocaba, e o Vale do Paraíba. Nós temos 133 municípios que soma uma das maiores 

conurbações urbanas do mundo, são 40.174 quilômetros quadrados, a gente tem 29 

milhões de habitantes, quase 15% da população brasileira. Mais de dois terços, quase 

três quartos da população paulista. Um PIB de um bilhão e sessenta e nove milhões, 

que representa 75% do PIB do estado e quase 25% do PIB do Brasil.  

Aqui a região metropolitana de São Paulo nós temos 39 municípios, com oito 

mil quilômetros quadrados, 20 milhões de habitantes, é a terceira maior metrópole do 

mundo. Um em cada 10 brasileiros, 10% da população se encontra aqui na região 

metropolitana, uma renda per capita de 38 mil reais, bem acima do país e 29 milhões 

e 700 mil viagens realizadas de modo motorizado. Então muita gente que se desloca.  
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Nossa responsabilidade é cuidar dos serviços de ônibus intermunicipais nessas 

regiões e o transporte sobre trilhos. E os governos municipais ficam a 

responsabilidade dos serviços de ônibus dentro da área do seu município. Então o 

nosso. Então o nosso trabalho é tentar integrar todo esse sistema dentro dos 

municípios. Um esforço nosso muito grande, por exemplo, que nós já implantamos 

aqui na capital. Nós temos o bilhete único que congrega a SPTrans, o metrô e a 

CPTM. Nas regiões metropolitanas, nós temos o Bilhete Bom, nos ônibus 

intermunicipais com a CPTM e o metrô. 

Dentro da estrutura da Secretaria nós temos a SPTM, o metrô. A SPTM que 

tem 260 quilômetros de trilhos, seis linhas. O metrô com cinco linhas, 78 quilômetros. 

A EMTU que gerencia todo o sistema de ônibus e do VLT de Santos e São Vicente, e 

a estrada de ferro Campos do Jordão, o trem turístico de Pindamonhangaba até 

Campos do Jordão. 

A nossa diretriz é dar acessibilidade e mobilidade sustentável às cidades das 

regiões metropolitanas e com suporte do transporte, principalmente de alta 

capacidade. Nós temos que integrar todos esses transportes, expandir a rede para que 

mais pessoas possam usar o transporte de alta capacidade, o transporte público. 

Promover a acessibilidade sustentável dos municípios, a metrópole, é um grande 

desafio ao integrar os sistemas, é dar sustentabilidade econômica, que ao integrar, 

você sabe que a tarifa fica a mesma, então a gente tem que repartir de maneira 

sustentável a arrecadação que advém dos bilhetes integrados. E buscar novas 

tecnologias e inovações para ter acesso a novos investimentos.  

Essa é a rede metropolitana existente de metrô e trens. Nós temos 260 

quilômetros de trens da CPTM que no passado eram três empresas, a linha 8 e 9 

adveio da ferrovia Sorocabana, a linha 7 e 10 era a antiga Santos Jundiaí e a linha 11 e 

12 era antiga CBTU. E nos anos 90 foi os trens metropolitanos, foram unificados e 

deu origem à CPTM. 

Nós temos cinco linhas de metrô, com 68 quilômetros em operação. Na 

verdade, seis, porque a linha 15, hoje, já opera o trecho Vila Prudente – Oratório. 

Então são seis linhas. E a linha quatro tem uma operação privada. As outras cinco 

linhas são operadas pelo próprio metrô. Esse sistema ele transporte sete milhões e 

meio de pessoas todos os dias. Sete milhões e trezentos, variando. São 12 linhas. 
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Então somando as duas malhas, são 336 quilômetros de extensão. 159 estações, 

atendendo com sete milhões e trezentos mil passageiros, em média, 22 municípios.  

Então esses são os indicadores, a evolução dos passageiros transportados 

anualmente. Então só na rede metroviária, aumentou 450 mil passageiros/dia. Então 

se somarmos isso mensalmente, nós teremos aí um acréscimo, vai ter um acréscimo, e 

quatro anos, em 26%. Então nós estamos transportando aí 26% mais, principalmente 

decorrente das modernizações de trens, temos praticamente adquirido, colocado novos 

trens todos os meses, todos os anos, para funcionar. Redução de intervalos entre os 

trens, com novos sistemas, novas reformas nas linhas, na CPTM. Então um acréscimo 

muito grande, anualmente, no início dos anos 2000, a CPTM transportava cerca de 

um milhão de passageiros, hoje está batendo nos três milhões, dois milhões e 

oitocentos dia.  

Então esse crescimento faz com que a gente tenha que investir cada vez 

melhor, mais, para reduzir intervalos e para que a gente possa ter, com novos trens, ter 

mais qualidade nesse transporte.  

Então a média dia útil aumentou um milhão quinhentos e sessenta e seis mil 

passageiros também nos últimos cinco anos. Então um acréscimo de 27,50%.  

Então oferta de lugares, passageiro hora sentido, também aumentamos 13,61, 

equivalente a 27,3 horas. Com essas melhorias, a gente também teve um acréscimo 

grande aí de oferta de lugares hora/sentido.  

O tempo médio de espera, por segundos, na plataforma, que era de 279 

segundos, abaixou para 248 segundos. Então esse é o tempo médio, levando em 

consideração também os finais de semana, que os intervalos são maiores. Mas nós 

tivemos um ganho de 11,12% nesse quesito.  

Nós temos lá um trabalho das equipes, tanto da CPTM quanto do metrô, a 

questão da sustentabilidade, todo ano nós temos um relatório publicado de tudo que é 

feito no tocante a ações de meio ambiente, ações sociais, e temos lá, de acordo com os 

padrões internacionalmente aceitos, temos um cálculo que a rede metroferroviária 

causa benefícios no montante de 17 bilhões e 500 milhões de reais/ano. Somando 

emissão de poluentes, consumo de combustível, custo operacional, número de 

acidentes e tempo de viagens. Esse cálculo é feito da seguinte maneira, se todos 

tivessem que andar de carro, por exemplo, transporte de passageiros, ou 
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eventualmente uma parte de carro e a outra de ônibus. Qual seria esse custo para a 

sociedade se não tivesse a rede metroferroviária?  

Então esse é o ganho que nós temos, por isso que é a prova de que vale a pena 

investir em transporte público, temos que ter mais recursos a nível federal, 

investimentos, financiamentos internacionais, para que a gente possa aumentar esse 

ganho para a sociedade.  

Temos, hoje, um plano de expansão da rede, talvez o maior da história do 

governo de São Paulo. Nós temos, hoje, previsto, 10 grandes obras, das quais, em 

andamento, ou contratadas, são sete no metrô. Temos a expansão da linha 2, primeira 

etapa até Penha, a segunda até Guarulhos, a estação Dutra. Temos quatro estacoes que 

vamos concluir na linha 4. Temos 10 novas instalações na linha 5, uma das maiores 

obras, hoje, de infraestrutura do país. Hoje, trabalham lá 5800 empregados 

diretamente. Temos a linha 6, a primeira grande PPP de operação e construção do 

país. Trecho da linha 6, são 15 novas estações. A linha 15, nós temos até São Mateus, 

e a primeira etapa que é definida até Iguatemi, mais nove estacoes. 

O trecho Jardim Aeroporto – Morumbi, na CPTM, no monotrilho da linha 17 

com oito estações. E o trecho da linha 18, é um monotrilho que ainda não 

começamos, nós assinamos os contratos da PPP, ainda estamos aguardando a 

definição de financiamentos para começar, que vai levar o metrô até São Bernardo do 

Campo através do monotrilho. 

As obras da linha 2, a Vila Prudente, a primeira etapa, até o estacionamento da 

rapadura, depois até Penha, depois até Dutra. Nós já licitamos as obras, são oito 

contratos, seis bilhões e setecentos milhões de reais. Dentro desses contratos, as 

empresas, a primeira etapa, que elas façam os projetos executivos, o empreendimento 

inteiro está orçado em 11 bilhões de reais. E temos um financiamento assinado com o 

BNDES de um bilhão e meio com contrapartida prevista de 375 milhões do tesouro.  

Temos um novo financiamento em negociação, de 2,5 bilhões, porém, não 

temos sinalização do governo federal que vai haver abertura de novos limites para 

financiamento. O governo de São Paulo tem capacidade para tomar novos 

investimentos, porém, o BNDES e o governo não sinalizaram nesse tanto. 
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Então estamos agora estudando iniciar as obras, na primeira etapa, até Penha, 

para o próximo ano, até Penha, porque não temos recursos, nesse momento aí, dado a 

essa questão de financiamento, para fazê-lo até a Dutra.  

Linha 4. A linha 4, infelizmente, nós tivemos que rescindir um contrato com a 

empresa Isolux Corsan-Corvian, que estava por terminar quatro estações, a 

Higienópolis Mackenzie, Oscar Freira – Morumbi, Vila Sônia. Nós identificamos o 

problema logo que chegamos na secretaria. É uma obra que está sendo financiada 

pelo Banco Mundial. Em março recebemos, desse ano, uma missão do Banco 

Mundial, que nos solicitou que pudéssemos dar uma chance para a empresa pelo 

menos concluir aquilo que já estava mais avançado, não podíamos prescindir dos 

recursos do Banco Mundial, que são 355 milhões de dólares, que são suficientes para 

terminar a obra.  

Então demos 30 dias para que a empresa retomasse a obra, ela retomou com os 

funcionários, chegamos a ter 350 funcionários no canteiro, em final de abril e começo 

de maio, porém, em 60 dias eles pouco produziram. Então a empresa, era uma questão 

que não tínhamos cimento, não tínhamos equipamentos, diariamente foi registrado 

isso. E, infelizmente, em julho comunicamos ao Banco Mundial que íamos rescindir 

unilateralmente os contratos, concluímos já as auditorias do que foi feito, 

encaminharemos até o final de agosto agora para uma nova licitação e em setembro a 

gente espera obter a não objeção do banco mundial, que é uma licitação internacional, 

para poder publicar o edital e no início do próximo ano ter as obras retomadas. Então 

essa é a nossa ação do momento.  

A linha 5 lilás, a obra civil ela vai muito bem, obrigado, tem o melhor canteiro 

hoje do metrô, são 5824 empregos diretos, em 10 estações. Nós temos três Shields, 

nesse momento caminhando lá. O maior em direção à Santa Cruz e Chácara Klabin, e 

os dois menores deverão sair um no poço Bandeirantes ainda nesse ano.  

Nós temos, como cronograma, concluir três das estações, Alto da Boa Vista, 

Borba Gato e Brooklin em junho de 2017, porque as obras civis vão terminar no 

próximo ano, viremos instalando todos os sistemas no final de 2016, para que em 

junho de 2017 a gente possa concluir. As demais estações, com exceção de Campo 

Belo, Eucalipto, Moema, Servidor, Hospital São Paulo, Santa Cruz e Chácara Klabin 

deverão ser entregues em dezembro de 2017. E Campo Belo, em março de 2018. 
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Porque em Campo Belo nós tivemos problemas com desapropriações. Lá é um poço 

profundo, tem que fazer um viaduto, e esse problema judicial acabou nos causando 

um atraso no cronograma. A única estação que ficará para 2018.  

Nós temos aqui, tendo um desempenho muito bom, 100 milhões de 

medição/mês. Então nós estamos com a expectativa muito boa. Essa linha, ela terá o 

movimento, quando concluída, essas 10 estações somadas às sete existentes. De 800 

mil passageiros/dia. Então um benefício muito grande, novas pessoas poderão usar o 

metrô quando dessa ocorrência. Esse é um pequeno vídeo só para mostrar. Esse 

evento foi quando o shield chegou no hospital São Paulo, vizinho ali ao Hospital. 

Então ali é um poço profundo, o shield chegando e ele está indo em direção a próxima 

estação, que é Santa Cruz, que vai integrar com a linha 1.  

Depois temos a linha 6 laranja, que é uma PPP integral, construção e operação 

pelo consórcio privado, com investimento nas obras e desapropriações, ele monta a 10 

bilhões de reais. Quatro e meio bilhões o consórcio privado aportará. E quatro e meio 

bilhões o governo de São Paulo aportará. E um bilhão das apropriações fica também a 

cargo do governo de São Paulo.  

As apropriações, nós esperávamos ter um contrato com a Caixa Econômica 

Federal no último ano, ainda, infelizmente, não ocorreu, de 690 milhões. O governo 

de São Paulo adiantou 633 milhões para pagamento das apropriações. E esperamos 

agora, nesse final de ano, assinar esse empréstimo, não é dinheiro a fundo perdido, é 

empréstimo, para que a gente possa concluir as desapropriações até março e as várias 

frentes de obra possam ser liberadas.  

Hoje, temos uma frente grande de obras, a Santa Marina, que é onde vai sair 

os dois Shields, um shield para zona norte. Temos já uma frente de obras também 

começada na Freguesia do Ó. E temos aí o entendimento com a prefeitura, que vai 

construir um hospital ali na estação Itaberaba, Hospital da Vila Brasilândia, um 

entendimento bom. Nós vamos ter que remover a Vai-Vai para o imóvel vizinho. 

Então tem todo um trabalho de articulação com a prefeitura, para podermos andar 

bem com a obra, e andando com as apropriações, a gente imagina que já no início do 

próximo ano, a gente possa ter 17 frentes de obra nessa linha.  

Hoje nós temos próximo de mil trabalhadores aí na linha 6. Quando estiver no 

auge da obra, nós teremos cerca de 8 mil trabalhadores nas obras. São 16 estações, a 
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gente chama que a linha 6 é a linha das universidades, porque ela vai poder dar acesso 

a estudantes da FGV, do Mackenzie, da FAAP, da PUC, da FMU e da Unip, lá na 

zona norte. Então mais de 50 mil estudantes poderão ter acesso ao metrô. 

A linha 15, do monotrilho, hoje nós estamos construindo o trecho até 

Iguatemi, são 11 estações, duas das estações que estavam em testes desde agosto, nós 

colocamos a operação comercial por 12 horas, nós temos lá a informação de que 

quando estava em teste, cerca de 800, 900 pessoas usavam. Hoje já passa de cinco 

mil. Então o benefício está sendo aproveitado pelos usuários.  

O monotrilho, nós pretendemos, até dezembro desse ano entregar a operação 

comercial, o horário metrô, das 4h:40 até meia noite. E a o ponto crítico da obra que 

estamos avançando rapidamente, é a transposição do córrego da Mooca. Por quê? 

Porque as três primeiras estações, o peso das estações, as fundações, as aduelas do 

córrego não aguentarão o peso das estações. Então nós tivemos que fazer essa opção 

conversada com a prefeitura, por um bom tempo, para saber qual seria a melhor 

alternativa, foi aprovado pela CET, por todos os órgãos da prefeitura, e no início 

desse ano começamos as obras, também as estações estão sendo construídas, a via 

permanente está quase toda pronta. O pátio do oratório está também praticamente 

concluído, temos 16 trens entregues pela Bombardier, até Iguatemi nós precisaríamos 

de 34 trens, mais 18. Quatro estão comissionados, importante salientar, teve uma 

matéria aí ontem que trens não adianta entregar, você tem que entregar, testar, 

comissionar, colocar para funcionar. 

Então a partir do momento que ele é colocado para funcionar é que começa a 

contar a garantia. Então nós lá agora temos um cronograma de que a cada entrega de 

trens, pelo menos três serem comissionados juntos a Bombardier. Então rapidamente 

nós teremos mais trens para colocar aí na operação comercial desse trecho. 

Nossa expectativa, mediante as obras, principalmente do desvio do córrego, 

das estações, é colocar essa operação, todas as 11 estações até março de 2018. Então 

março de 2018 nós teremos as 11 estações funcionando em horário comercial para a 

população lá da zona leste.  

Linha 17, nós temos o trecho jardim Aeroporto até Morumbi, em construção. 

São oito estações, contando, inclusive, com trecho alternativo, que é até o aeroporto 

de Congonhas, essa obra, o grande ponto crítico encontrado no passado foi onde 
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colocar o pátio, para funcionar trem precisa ter pátio. Ali é uma área bastante 

adensada, com, enfim, imóveis muito caros para ser desapropriados e a alternativa 

encontrada foi fazer o pátio em cima do piscinão. Então temos um piscinão lá na 

Roberto Marinho, e o pátio está sendo construído, tem cerca de 40% já executado. É 

uma obra impressionante porque tem mais de mil estacas para que o pátio possa ser 

construído em cima do piscinão.  

Nós vamos licitar proximamente, uma estação maior de integração com a 

CPTM, porque vamos integrar Morumbi com a CPTM, que vai ter um movimento 

maior. Enfim, as estações estão em estágio avançado, as obras estão indo bem, temos 

aqui nessa obra cerca de 1800 empregados trabalhando. Na da linha 15, cerca de 1300 

empregados trabalhando, enfim, nós pretendemos entregar para operação comercial, 

aqui são 14 trens que estão sendo produzidos já pela Scomi, que faz parte do 

consórcio que ganhou a licitação. Essas oito estações, em dezembro de 2017. Que 

temos uma dificuldade para ir chegar até a linha 1 do metrô, como estava previsto, 

Jabaquara, que temos lá um grande número traçado, foi feito em uma área em que a 

prefeitura pretende fazer um parque linear.  

Então há um grande trabalho aqui de remoção de muitas famílias, para fazer o 

monotrilho seriam suficientes 2500, mas para remover todo mundo ali, são 10 mil 

famílias. Então chegamos até a celebrar um convênio com a prefeitura de São Paulo 

para dividirmos a tarefa, porém as lideranças locais, junto com o promotor, dizem que 

não dá para você reassentar as famílias longitudinalmente para que a gente possa 

passar o monotrilho.  

Então o trabalho de remover 10 mil famílias vai fazer com que essa etapa a 

gente, talvez, não faça nesse momento.  

Outra questão é a questão lá do lado esquerdo, que é a questão do 

Paraisópolis, estamos empenhados em fazer chegar o monotrilho até a Estação 

Américo Maurano, nós temos um problema com o Ministério Público, porque um 

empreendimento privado chamado Bueno Neto, que ficaria ao lado da nossa estação, 

lançou lá uma série de apartamentos conjuntos comerciais, lá é uma área que foi 

desafetada e o Ministério Público disse que nessa área aí a prefeitura tem que se 

isentar de licenciar qualquer empreendimento. Então é uma área que é verdade, que 

foi desafetada, há todo um trabalho nosso para provar para o promotor que é possível 
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fazer a estação ali, então estamos empenhados para fazer esse empreendimento andar 

para lá, mas hoje nós temos certeza que nós entregaremos até o final de 2017, as obras 

até o Morumbi, da CPTM. 

Linha 18, bronze. Nós fizemos uma PPP, uma PPP de construção e operação. 

É o monotrilho que vai até São Bernardo, da estação Tamanduateí, da CPTM, até São 

Bernardo, é uma obra de investimento estimado de cerca de três bilhões de reais. O 

privado vai colocar cerca de um bilhão e meio. Um bilhão duzentos e setenta e seis, o 

governo de São Paulo colocaria do BNDES, teríamos mais 400 acertados pela OGU 

para chegar até São Bernardo. E as desapropriações montam cerca de 500 milhões de 

reais. O que nós fizemos nesse momento? Primeiro, até o ano passado, estava previsto 

um financiamento da Caixa para pagar as desapropriações. Nós vimos que não ia 

acontecer, estava já dentro do limite aprovado para São Paulo. Foi proposta pela 

Secretaria da Fazenda que pudéssemos captar dinheiro lá fora. Lá fora as taxas de 

juros são mais aceitáveis, não criaríamos problemas para a economia do Brasil, para 

os órgãos financiadores. 

Então a proposta, aprovada pelos senhores deputados, de captarmos 182 

milhões de dólares lá no exterior. Infelizmente, essa semana que passou iria haver a 

primeira reunião da Cofiex, Comissão de Financiamento Externo lá do governo 

federal, que aprova os financiamentos, está lá previsto o tesouro, o Ministério do 

Planejamento, Ministério da Fazenda, enfim, todos os órgãos presentes lá que tem 

interrelacionamento com essa questão de financiamentos, e a Cofiex suspendeu não 

só o nosso, mas todos que foram apresentados lá, comentando que eu tenho inclusive 

a carta aqui, dizendo como já tem muitos financiamentos para os estados, a crise 

econômica, enfim.  

Então com isso, e com a dificuldade que temos lá de aprovar o financiamento 

do BNDES, a PPP é da seguinte maneira, nós damos efetividade ao contrato e o 

privado tem um ano para começar as obras, concluir os projetos e executar as 

desapropriações.  

Depois disso, o empresário aqui vai ter três anos para concluir a obra. Então 

com base nessas dificuldades, nós fomos postergando o início da efetividade das 

obras por seis meses. Então chegamos a 22 de agosto e agora faremos uma nova 

postergação de mais seis meses, em acordo com o consórcio, até lá nós esperamos que 
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essas questões de financiamento possam ser aprovadas para que no ano que vem a 

gente possa iniciar os projetos, fazer as apropriações e até o fim do ano que vem, a 

gente possa dar início a essa obra importante para São Paulo e para região do ABCD e 

para toda a grande São Paulo.  

CPTM. Nós temos lá duas grandes obras, a extensão Grajaú – Varginha, que é 

uma obra muito importante para atender uma população carente, a região lá carece de 

ter empregos. Então as pessoas precisam ser transportadas aqui para o centro da 

cidade, duas estações, quatro quilômetros e meio.  

E a obra que leva o trem até o aeroporto, ligando o aeroporto de Cumbica até 

rede metroferroviária, são três estações, 12 quilômetros e duzentos de vias. Então a 

extensão da linha 9, Grajaú – Varginha, duas novas estações. O empreendimento 

inteiro está orçado em cerca de 750 milhões. O governo do estado já investiu cerca de 

200 milhões e quando das mobilizações de 2013, aquela questão do passe livre, 

mobilidade, o governo federal, em contato com os estados e municípios, solicitou que 

os governos e prefeituras apresentassem projetos para que o governo federal 

financiasse principalmente projetos de rapidez. Projetos que estivessem em 

andamento, projetos que já estivessem prontos para que as obras pudessem se iniciar.  

Foi quando o governo de São Paulo apresentou essa obra que já havia sido 

licitada e estava em andamento, e a gente tinha problema para financiar o 

empreendimento inteiro. Então em dezembro desse ano, a presidente Dilma e o 

governador, assinaram o contrato do PAC de 500 milhões de reais para essa obra. 

Porém, as condições do PAC, de licitação do PAC, são totalmente diferentes daquelas 

que nós praticamos e que o Tribunal de Contas do Estado aprova.  

Então a nossa licitação é o menor preço global. Então eu publico lá uma 

licitação, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho muitos contratos, o que eu tenho em 

andamento são os dois contratos principais das obras. Um contrato hoje é de 190 

milhões, e o outro de 148 milhões.  

Cada contrato tem cerca de dois mil itens, primeiro tem que passar pelo crivo 

para saber se temos informações da tabela ciclo Sinapi. Tínhamos pouquíssimos itens, 

nós íamos ter que reduzir os contratos aí em torno de um milhão cada um. Os 

empreiteiros, um milhão, “olha amigo, reduz aqui porque a gente vai ter o dinheiro do 

PAC”, isso não houve problema. A tabela de preços que nós publicamos. A tabela de 
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referência que embasou a licitação, então de cada licitação de dois mil itens, cerca de 

seiscentos o empresário apresentou preços acima, só que nos outros ele apresentou 

muito mais barato e ganhou a licitação pelo menor preço global.  

As condições da Caixa diz o seguinte, que é o menor preço desde que todos os 

itens fiquem abaixo do preço de referência. Então lá, nenhum item pode estar acima. 

Com isso, se eu fosse enquadrar os preços da Caixa, das condições do PAC, eu teria 

um contrato, 15 milhões a menos, no outro, seis milhões. Inviabilizaria o contrato. 

Mesmo porque os dois já estão em andamento, um eu já paguei 50% e o outro, 34%.  

Então ontem estivemos lá no Ministério das Cidades, fomos bem atendidos 

pelo Dr. Dario, que é secretário de mobilidade, solicitando uma excepcionalidade. 

Dado que é uma licitação pretérita e dizendo o seguinte, que o governo de São Paulo 

se propõe a dar como contrapartida aqueles preços que ficaram acima da tabela. Não 

vamos fazer nada contra a lei, nada, enfim, a gente paga aqueles preços que ficaram 

acima da tabela. Mesmo porque o preço é mais barato. Posso mexer no preço que o 

empresário nos deu, na tabela de referência. Nós pretendemos concluir essa obra entre 

o final de 2017 e 2018, temos que publicar todas as licitações dos sistemas, aqui 

temos sistemas de sinalização, energia, a obra dos viadutos, então temos ter o ok da 

Caixa para publicar, enquadrar todos os contratos, publicar as licitações ainda nesse 

ano para que a gente possa ainda, em final de 2017 ou no máximo aí no primeiro 

semestre de 2018, entregar essa obra importante. 

A segunda obra importante da CPTM é a linha 13, o trem de Guarulhos, eu, 

ontem, fui à Brasília por Guarulhos, passamos lá, a obra vai bem, temos muitos 

pilares já implantados. Aqui também tínhamos uma ideia, temos financiamento de 

300 milhões de euros da AFD, Agência Francesa de Desenvolvimento para Obras 

Civis e 200 milhões de euros para a compra de trens. Quer dizer, aqui nós vamos 

comprar oito novos trens, devemos publicar a licitação ainda neste mês. 

E esse dinheiro também vai ajudar a pagar outros trens que nós já publicamos 

aí, assinamos contratos. São 65 novos trens lá para a CPTM, 35 com a CAF e 30 com 

a Hyundai. E aqui havia, em abril do ano passado, foi publicado no Diário Oficial, a 

aprovação, a seleção de 250 milhões de reais, para o PAC, para que pudéssemos pagar 

a sinalização, a energia, enfim todos os sistemas para que o trem possa funcionar, para 

que a gente possa funcionar o trem.  
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Infelizmente também estamos brigando por esse recurso para que a gente 

possa fazer essas licitações. Tivemos lá ontem, deixamos ofícios lá para que a gente 

possa ter agilidade para cumprir essa obra que pretendemos entregar em final de 18.  

 

*** 

Apresentação de vídeo 

*** 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Aproveitar o intervalo para 

registrar a presença também do deputado Átila Jacomussi, deputado Márcio Camargo, 

deputado Alencar Santana, deputada Marta Costa, presentes aqui também. 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI – Além disso, temos diversas outras 

obras aí na CPTM. Nós temos um projeto de 550 milhões, de estações para o BNDES, 

da linha 8. Nós estamos começando as três primeiras estações, que é Quitaúna, Jardim 

Belval, outra estação vizinha, são três estações. Devemos entregar a estação, nesse 

mês ainda, de Ferraz de Vasconcelos, em Suzano, final do ano, em Poá, em junho do 

ano que vem, enfim, temos diversas melhorias que estão sendo feitas, obras 

importantes para as linhas em andamento.  

Então esse é o balanço das obras que nós passamos, são nove linhas, 97 

quilômetros de expansão, mais 77 novas estações, que vão atender dois milhões e 

oitocentos mil passageiros. Municípios são pelo menos vários, senão, eu estou 

olhando o Alencar, ele vai brigar comigo, que é de Guarulhos, são vários, desculpe a 

nossa falha. Tem Guarulhos tem os municípios do ABCD com a linha 18.  

Na EMTU, pode passar, nós temos quatro empreendimentos lá, o corredor 

Guarulhos, que, aliás, eu quero agradecer ao deputado Alencar Santana que nos 

ajudou lá intermediando uma negociação com a prefeitura, vamos entregar o corredor 

ainda esse mês, começo do mês que vem. Obrigado. O corredor noroeste, Nova 

Odessa – Santa Bárbara, semana passada entregamos a rodoviária de Santa Bárbara. 

Aliás, primeira rodoviária da história de Santa Bárbara, incrível como um município 

como Santa Bárbara não tinha rodoviária. O trecho já do corredor em Nova Odessa. O 
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corredor Itapevi – Osasco. E o VLT lá da Baixada Santista. O corredor Itapevi são 

quatro trechos, temos dois trechos em obras. O que vai de Itapevi até Jandira, e de 

Jandira até Carapicuíba, entrando ali até o quilometro 21, em Osasco. Temos o trecho 

em amarelo que estamos concluindo projeto e temos um trecho que infelizmente a 

empreiteira não conseguiu fazer a obra, nós reincidimos o contrato e no próximo mês 

que vem estamos contratando a segunda convocada, a empresa Empav, para que 

possamos retomar às obras.  

Essa é uma obra que tem empréstimo da Caixa Econômica Federal. Temos no 

entendimento para que os recursos possam vir.  

Então nós pretendemos entregar todas as obras. Essas três obras em 

andamento, até o final do próximo ano e essa outra obra, licitarmos no ano que vem e 

entregarmos até o final de 2017.  

O corredor Guarulhos, temos aí o trecho em obras, esse na Vila Galvão até a 

Cecap, que está praticamente concluído, como eu já disse, o deputado nos ajudou a ir 

no relacionamento lá com a prefeitura, devemos entregar agora nesse mês de agosto 

ainda. E o trecho em projeto, que é o em amarelo na Tucuruvi até na Vila Galvão, 

estamos concluindo o projeto e pretendemos, depois de concluído o projeto executivo, 

ir atrás de financiamento para que possamos fazer também aí as obras. 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Registrar também a presença do 

deputado Chico Sardelli, e o deputado Roberto Morais. 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI – O corredor oeste, o trecho Santa 

Bárbara – Nova Odessa, todo em obras, um investimento aí de quase 200 milhões de 

reais. Nós temos, hoje, lá um trecho entregue, é a rodoviária de Santa Bárbara e o 

trecho de Nova Odessa, estamos reformando, nesse momento, a rodoviária de Nova 

Odessa, fazendo novo terminal rodoviário em Americana e fazendo pavimento 

exclusivo em Santa Bárbara e Americana. Então as rodoviárias nós devemos entregar 

no final de dezembro e no próximo ano, as demais obras.  

Então até dezembro esse trecho deverá estar concluído. Tem o trecho 

contratado em Hortolândia, uma parte pequena em obras, e nós devemos obter a 
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licença ambiental para também, entre final desse ano e próximo ano, ter um 

andamento rápido das obras, para que a gente possa entregar até final de 2017. 

Temos projetos também para concluir o corredor, que é o trecho de Sumaré, o 

trecho de Sumaré tem uma grande rodoviária, um viaduto necessário, que passa 

inclusive por uma antiga estação ferroviária. E todo trecho de corredores exclusivos. 

Este nós estamos concluindo o projeto executivo, as licencas ambientais, tem uma 

questão do IPHAN, por conta da preservação histórica da estação, nós pretendemos 

organizar os financiamentos, é um empreendimento de mais de 200 milhões de reais, 

para que a gente possa licitar ainda no ano que vem e começar as obras, no máximo, 

entre final de 2016 e 2017.  

O VLT da Baixada, a primeira etapa são 15 estações. Aqui também temos um 

empréstimo, financiamento da Caixa Econômica Federal, de 400 milhões de reais, 15 

estações na primeira etapa. Nós temos 10 estações já concluídas. Eu acho que vale 

muito a pena, quando vocês estiverem lá na Baixada, visitar. Entre a uma da tarde e 

quatro da tarde já temos a visita assistida, operação assistida. Essas novas cinco 

estações nós estamos em andamento com o pátio que deve ficar totalmente pronto em 

junho do ano que vem. Obras complementares, licitamos de 134 milhões de 

orçamento, a empresa ganhou com 88 milhões, um desconto de mais 30%, 

começaremos as obras já no mês de outubro, as obras complementares. 

Pretendemos colocar em operação comercial essas 10 estações que já estão 

concluídas ainda no final desse ano, e até junho do ano que vem, todas as 15 estações. 

Temos uma segunda etapa prevista, que entra no centro de Santos, que faz um 

looping, até a região do Valongo. Ainda o projeto teve que ser modificado por conta 

das audiências públicas, de negociações com a prefeitura, com o Ministério Público, 

enfim. 

Então nós tivemos que fazer um novo projeto, a licença ambiental foi 

protocolada em maio, estamos por concluir agora os projetos executivos para que no 

próximo ano a gente possa também começar essa segunda etapa cujo os investimentos 

ficam cerca de 300 milhões de reais. 

Aqui esse investimento vai montar mais de um bilhão de reais. A primeira 

etapa. 
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Aí está mapa de Santos e São Vicente. Temos lá um trecho em obras para 

interligar a etapa ainda continental de São Vicente. E aqui vale dizer que nós fizemos 

aqui uma licitação para operação do sistema. Então uma PPP, a operadora de ônibus 

vai operar também o VLT, por quê? Porque a passagem vai ser integrada.  

Então a mesma empresa que vai operar os ônibus, vai operar o VLT. 

Assinamos o contrato também agora em junho. Toda a parte operacional de sistemas, 

catracas, está sendo providenciada, para que em dezembro a gente possa começar a 

operação comercial nessas 10 estações, e em junho do ano que vem, 15 estações.  

 

*** 

Apresentação de vídeo 

*** 

 

 O SR. CLODOALDO PELISSIONI – Por fim, temos a estrada de ferro, 

Campos do Jordão, temos diversas obras de modernização. É um trem turístico que 

tem a sua importância, inclusive, para Campos do Jordão, temos vários contatos com 

o prefeito, prefeito de Pindamonhangaba também para melhorias. São 42 quilômetros 

e 700. São 14 estações de paradas.  

Temos também o teleférico. Temos uma proposta para analisar uma futura 

concessão do teleférico com melhorias. Para o teleférico ser modernizado.  

Muito obrigado. Estou à disposição para perguntas. Desculpe se eu me estendi 

muito. Mas são vários assuntos, estou à disposição para todas as perguntas que se 

julgarem necessárias. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Agradece ao secretário pela 

apresentação. E está inscrito o deputado Carlos Neder para suas considerações. 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Senhor presidente, inicialmente eu quero 

cumprimentá-lo pela iniciativa de trazer o secretário à Comissão, da mesma maneira 

que todos os membros da Comissão e demais deputados presentes. 
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Cumprimentar também o secretário pela exposição que fez, em 40 minutos 

aproximadamente, fez uma apresentação detalhada de todas as áreas de sua 

competência e eu gostaria de propor a Vossa Excelência que cópia desse documento 

seja oferecida a todos os membros da Comissão, da mesma forma que as notas 

taquigráficas desta reunião, depois de degravadas, para que possamos analisar mais 

detidamente esses números. 

A assessoria da bancada do Partido dos Trabalhadores, preparou algumas 

perguntas para cada uma dessas linhas. E eu acho que não é o caso aqui de apresentá-

las uma a uma. Então eu gostaria de passar às mãos do secretário as questões que 

foram formuladas, sem prejuízos de outras que os deputados possam apresentar, mas 

eu acho que seria importante nós temos respostas à essas questões.  

Na apresentação feita, nós vimos que há dificuldades operacionais no que diz 

respeito, por exemplo, a disponibilidade de recursos financeiros. Além de problemas 

relacionados a obras que demandam acertos que envolvem a questão do meio 

ambiente, patrimônio histórico e assim por diante. 

A Assembleia Legislativa de São Paulo, inclusive com apoio da oposição, tem 

aprovado sistematicamente projetos encaminhados pelo governador para a utilização 

de operações de crédito junto a bancos de fomento do governo federal, como é o caso 

do BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e também recebimento de 

recursos do exterior.  

Em parte, atrasos são dados como responsabilidade de dificuldades na relação 

entre os poderes, governo do estado com o governo federal. Eu imagino, e quero 

elogiar a sua apresentação, que falou de memória, dados que são detalhados e 

importantes sobre o andamento dessas obras, mas como convencer a opinião pública 

de que o atraso de muitas dessas obras não decorre de um problema de gestão? 

Eu gostaria de que seja apresentado aqui um vídeo, trazido ao conhecimento 

da opinião pública pela rede Globo de Televisão, e vejam que a rede Globo acaba 

formando opinião no sentido oposto. E em certa medida responsabilizando o governo 

do estado, e nós temos dados aqui de execução orçamentária, por exemplo, no atual 

exercício, de investimentos previstos da ordem de 4,18 bilhões, só foram empenhados 

até o momento 0,9 bilhão de reais. Ou seja, 22% daquilo que está orçado no atual 

exercício financeiro. 
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Então sem responsabilizá-lo por nada disso, mas eu acho importante que nós 

assistamos aqui a apresentação dada pela rede Globo, que forma opinião, e penso, 

senhor presidente, que se há responsabilidade do governo federal e dos Ministérios 

das Cidades, por ventura, além de responsabilidades que são próprias do Governo do 

Estado, nós deveríamos ter como consequência dessa reunião um convite ao ministro 

Gilberto Kassab e representantes dele para sabermos se de fato a União não tem 

cumprido com a sua parte no que diz respeito ao repasse de recurso. 

Então eu peço a Vossa Excelência, dado que a apresentação é curta, de oito, 

nove minutos, para que a gente assista como a opinião pública está sendo formada a 

partir de um canal como é o caso da rede Globo.  

 

*** 

Apresentação – TV Globo 

 

*** 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Então, senhor presidente, apenas para 

concluir, eu gostaria de reiterar a sugestão de que convidemos o ministro Gilberto 

Kassab e a presidente da Caixa Econômica Federal para analisarmos no que depende  

do governo federal, mas é preciso também analisar o porquê da baixa execução 

orçamentária da secretaria conforme os dados que eu trouxe a esta reunião. 

 

O SR. CELINO CARDOSO – PSDB – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Deputado Celino Cardoso. 

 

O SR. CELINO CARDOSO – PSDB – Senhor presidente, eu queria 

cumprimentar a Vossa Excelência, e com muito orgulho cumprimentar todos os 

companheiros, os nossos pares aqui e o nosso querido secretário Clodoaldo.  
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Queria, secretário Clodoaldo, o senhor assumiu esse ano essa pasta e eu tenho 

estado constantemente contigo lá, até porque esse ano conseguimos, graças a Deus, 

iniciar a linha 6 do metrô, que vai lá para minha região, região do Coronel Telhada, 

que é Vila Brasilândia, Freguesia do Ó, e a gente tem visto o esforço que Vossa 

Excelência tem feito no sentido de conduzir essa Secretaria com dinamismo que ela 

querer. 

Então eu queria começar te dizendo o seguinte, a gente acabou de ver em uma 

reportagem aí muitas críticas, mas que Vossa Excelência não se chateie, porque só 

não é criticado quem não faz nada. Nós nunca vimos, eu sou deputado aqui, 

exercendo o sexto mandato, nós nunca vimos, vou fazer 60 anos de idade, eu sempre 

morei na cidade de São Paulo, desde os meus quatro anos, eu nunca vi tantas obras 

caminhando simultaneamente no transporte sobre trilhos na cidade de São Paulo. 

Então é evidente que com toda a burocracia que nós temos, escassez de 

recursos de tudo mais, que esses problemas acontecem. Eu gostaria de fazer uma 

pergunta para o senhor, o seguinte, em primeiro lugar, quando vocês fazem esse 

projeto e esse cronograma, não é possível já prever eventuais atrasos na obra? Está 

fazendo algo positivo, algo que é um dever do governo estadual, que é um direito do 

cidadão, quer dizer, o governo está cumprindo o seu papel, está fazendo o que muitos 

outros não fizeram e está sendo criticado. Se não é possível realmente prever isso daí.  

Uma outra pergunta que eu queria fazer é com relação aos recursos, que 

realmente é uma das coisas que pregam muito. A gente vê, por exemplo, tem notícias 

aí de que o BNDES, nos últimos anos aí, financiou muitas obras de infraestrutura em 

outros países. E o metrô aqui em São Paulo cresce a uma velocidade tão baixa. Quer 

dizer, por que não buscar o BNDES, ao invés de financiar obras em outros países e 

não financia aqui.  

Uma outra questão que eu tenho aqui a colocar é com relação à prefeitura 

municipal de São Paulo. Porque o metrô, todo o trajeto dele é dentro do município de 

São Paulo, o transporte dentro do município é uma atribuição da prefeitura municipal. 

E o metrô tem 40 anos. Nós tivemos somente no final do governo do Serra, diante da 

prefeitura, em uma parceria com o Kassab, que assumiu, um pequeno investimento da 

prefeitura no metrô. Por que a prefeitura de São Paulo não ajuda no crescimento do 

metrô? Uma vez que é uma atribuição, um dever da prefeitura de São Paulo estar 
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investindo em transportes sobre trilhos, cuidar do transporte do município como um 

todo? 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Nós temos mais alguns 

deputados inscritos. Então o secretário vai anotando. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Só uma questão de ordem, 

presidente. Essa última parte colocada pelo deputado Neder, eu estava aqui ao lado, 

mas estava ouvindo, até para criar sinergia, se faz necessário, como ele trouxe uma 

entrevista que já tinha pergunta e resposta, eu acho que não tem necessidade. É só 

perda de tempo.  

O Clodoaldo já respondeu tudo, eu assisti as respostas aqui. Tem alguma 

dúvida ainda, Neder? Porque a reportagem está pronta. 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Tem várias perguntas. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – É uma questão de ordem. Eu não 

vim aqui para ficar assistindo SPTV. Aqui é uma Casa política. Se tiver alguma 

dúvida, pontuar só as dúvidas, porque já tinha pergunta e resposta. Eu já ouvi o 

secretário respondendo tudo. Se tiver alguma dúvida é importante, caso contrário, é 

desnecessário.  

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – O senhor Átila Jacomussi está 

inscrito, o deputado Orlando Morando estava inscrito. Alencar Santana, coronel 

Telhada e o deputado Luiz Turco.  

 

O SR. ÁTILA JACOMUSSI – PCdoB – Questão de ordem, senhor 

presidente. Eu queria pedir para os nobres pares, se pudessem estar cedendo esse 

momento para que eu pudesse fazer uma pergunta, deputado Orlando Morando, que 

eu tenho que me dirigir ao Colégio de Líderes.  
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O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – A inscrição é justamente do 

senhor, senhor deputado. 

 

O SR. ÁTILA JACOMUSSI – PCdoB – Em primeiro lugar, presidente, eu 

quero saudar o senhor, presidente, saudar também os nobres pares aqui. 

Parabenizar o excelente trabalho do secretário Clodoaldo e toda sua equipe, 

que desde que iniciei na Assembleia Legislativa, fui muito bem recebido pela sua 

equipe, viu, Secretário? Como muita atenção, eu queria fazer uma pergunta meio 

pontual, eu que sou deputado, a gente sabe que eu sou deputado pelo estado de São 

Paulo, mas eu sou meio bairrista, viu, secretário? Como também o deputado Orlando 

Morando, nós temos que defender ali principalmente a nossa região do ABC. 

Eu queria falar sobre a questão das obras da linha turquesa da CPTM. A 

modernização, a previsão do início dessas obras, estive lá na CPTM, inclusive, 

conversei com o presidente da CPTM, fui muito bem atendido, me mostrou ali o 

cronograma dos projetos. Nós sabemos a dificuldade de obtenção de recursos, mas 

nós sabemos também a necessidade que essas obras se iniciem, principalmente ali na 

região de Mauá, são três estações, a estação de Ribeirão Pires, e a estação de Rio 

Grande da Serra, que são estações importantes, viu, secretário? Que depende, agora, 

de modernização, de adequação, haja vistas de que são estações muito antigas, 

secretário. Que se o senhor pudesse dar uma atenção especial a essa região aqui, e 

essas estações dessas três cidades. Muito obrigado, secretário. 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Muito obrigado, deputado. 

Deputado Orlando Morando. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Eu quero cumprimentar o 

secretário Clodoaldo e de maneira muito objetiva, o governo é uma alternância e uma 

corrida de bastão. Se a velocidade anterior do nosso atleta fosse a que nós 

esperássemos, estaria ele lá no lugar do Clodoaldo.  
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Agora é inegável, e eu tenho certeza, eu posso falar com convicção, até 

admirável a gestão que o Clodoaldo teve no DER. Que eu me lembre, eu estou aqui 

por quatro mandatos, estou iniciando o quarto, não se realizou tantas obras no 

Departamento de Estradas e Rodagens como o período que o Clodoaldo esteve lá na 

superintendência e é visível isso aí. Os milhões de quilômetros de recapeamento, 

conduta.  

Ele chegou lá hoje para trazer um novo dinamismo e seria, inclusive, injustiça 

cobrar qualquer postura imediatista de alguém que está chegando. Porém, eu faço 

questão de frisar a transparência. Eu estive lá para reclamar também. Como o 

deputado Átila, a gente que tem base local, a cobrança é muito grande, nós estamos na 

expectativa da linha 18, contrato assinado, eu estive lá duas ou três vezes lá com o 

Clodoaldo. Agora o jogo é transparente, nós estamos em meio a maior crise 

econômica dos 20 ou 30 anos que o Brasil está passando. O cronograma teve atrasos, 

muitos já foram, inclusive, justificados, só que ao mesmo tempo, não tem nenhuma 

capital brasileira com a quantidade de obras em andamento como tem a cidade de São 

Paulo, são seis linhas de metrô, entre metrô e monotrilho.  

Agora verdade seja dita e aí vai a minha pergunta, na linha 15 tem um impasse 

muito grande com a prefeitura em relação às desapropriações, especialmente na 

Ragueb Chofi. Gostaria que o secretário pudesse nos falar qual tem sido o 

posicionamento da prefeitura. Porque até onde eu busquei conhecimento, a prefeitura 

não tem colaborado com as desapropriações. Dificultou e tem convênio assinado, 

como lá na linha 18, foi assinado convênio com as quatro prefeituras do ABC, da 

parte que lhe é pertinente.  

E perguntar de outras linhas que a prefeitura tem a sua responsabilidade, se 

isso também não tem criado um tencionamento, e ao mesmo tempo, colaborado para o 

atraso das obras. Agora a obra a gente tem que fazer justiça. Certo ou errado todos 

nós gostaríamos de obra no prazo. Você pega a Régis Bittencourt, a serra dos 

cafezais, faz 15 anos, e é do governo federal. E continua morrendo gente, continua 

tendo engavetamento. Eu acho que nós temos que ter princípios muito baseados em 

justiça para não cometer nenhum ato injusto. Porque eu acho que você norteia a 

qualidade de um profissional pela sua biografia e por suas realizações.  
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Secretário Clodoaldo é digno aqui de receber homenagens de nós, deputados, 

pela quantidade de obras que realizou no Departamento de Estradas de Rodagem, e eu 

tenho convicção de que se não fez tudo que gostaria, chegou muito perto daquilo que 

fez. E eu tenho muita convicção que a sua ida para a Secretaria do Transporte é 

exatamente para tirar os gargalos e dar um dinamismo, inclusive, aumentar a 

velocidade das obras. E também deixar o secretário, de maneira quase que genérica, 

aquilo que estava prometido pelo governo federal, por exemplo, a linha 10 lá do 

grande ABC tinha uma expectativa do PAC Mobilidade na ordem de 300 milhões ou 

mais, eu estive, na época, com o Bandeira, inclusive com o secretário do prefeito 

Grana, e não chegou até o presente momento, nenhum centavo para as reformas, e 

tinham anúncios públicos com relação a esse tema.  

Então que o senhor pudesse também falar acerca desse assunto para que a 

gente possa deixar bastante equilibrado e trazer princípios elementares. E finalizo, até 

onde tinha conhecimento, a primeira linha de metrô que receberia recursos a fundo 

perdido do governo federal era a linha 18 bronze, a nossa do ABC, que viria através 

do PAC Mobilidade, 400 milhões, fundo perdido, sem contrapartida, não era 

empréstimo, nem BNDES, era fundo perdido. Até então, o histórico que se tem é que 

o governo federal nunca pôs um real a fundo perdido. Vamos ser justos. Porque 

dinheiro emprestado, não dá para você ir nas Casas Bahia comprar uma geladeira, 

pagar a geladeira financiada e falar que a Casas Bahia te deu a geladeira. Você pagou 

a geladeira.  

Dinheiro emprestado do governo federal não é fundo perdido. Diferente de 

Brasília, de Fortaleza, de outras capitais, que a gente tem documentado que recebeu. 

Eu finalizo aqui dizendo quanto que veio do governo federal para o metrô de 

São Paulo até hoje? Dinheiro a fundo perdido. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Deputado Alencar Santana. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA – PT – Cumprimentar o presidente, 

os demais deputados. Secretário Clodoaldo. Eu já tive algumas reuniões com o 

secretário nesse ano, também testemunhas que fomos bem atendidos, têm algumas 
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coisas que estamos tratando, mas queria tecer alguns comentários sobre a questão 

geral da mobilidade urbana aqui na Grande São Paulo. 

Eu vou fazer a pergunta, vou ao Colégio de Líderes, mas volto para cá, caso o 

secretário responder e eu não esteja, a minha assessoria vai estar anotando. Vou até 

dizer porque vamos ao Colégio de Líderes, apesar de eu não ser líder. Eu e mais seis 

deputados da bancada do PT, hoje tínhamos uma agenda marcada às 11 horas com o 

secretário de segurança, que o deputado presidente Capez intermediou, Cauê Macris, 

e simplesmente não fomos atendidos. Esperamos ate meio dia e pouco, secretário não 

apareceu, não apareceu ninguém para dar uma satisfação. Era 11h:10 já tinham cinco 

deputados, pedimos para a nossa assessoria avisar uma assessora lá do gabinete 

dizendo que poderia começar a agenda, disseram que inicialmente ele não estava. 

Aliás, eu descobri com o deputado Carlão Pignatari, pegamos o mesmo elevador. 

Depois, que o secretário estaria em uma outra reunião e já subiria. Deu 

11h:40, pedimos para a nossa assessoria avisar, “avisa ao gabinete de que nós vamos 

embora, porque ninguém fala nada”. “Espera, que ele vai terminar a reunião e vem, 

até as 12h”. Deu 12h:05, 12h:08, descemos. Depois ainda nesse intervalo, chegou o 

deputado Zé Américo, deputada Márcia Lia, descemos, tinham alguns órgãos de 

imprensa lá embaixo, deputada Beth, que é a líder da minoria, deu uma entrevista 

relatando o ocorrido. O secretário depois desceu, mandou assessoria, depois desceu 

dizendo que queria conversar, mas aí não tinha mais como, ficou lamentável, então 

vamos agora relatar isso no Colégio de Líderes porque foi um descaso com essa Casa, 

uma agressão, independente da posição partidária, como eu disse, eu já estive com o 

secretário Clodoaldo em algumas oportunidades nesse ano, nunca tivemos problema, 

mas hoje foi uma falta de respeito tremenda com a Assembleia Legislativa.  

Por isso eu vou me retirar daqui a pouco, mas eu volto após fazer esse relato.  

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Quero registrar a minha 

solidariedade e apoio. Porque indiferente de partidos, todos aqui foram eleitos com 

voto popular e quando procura uma Secretaria, procura buscando representar os 

anseios de quem votou e de quem não votou na gente. Então eu também não 

compartilho com uma atitude como essa e faço questão de publicamente registrar e 



 25 

hipotecar a minha solidariedade porque é inaceitável tomar, como diz o jargão 

popular, um chá de cadeira desse sem nenhuma explicação. 

Então eu quero fazer o registro público da minha posição.  

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Como deputado eleito, como 

policial militar, o senhor tem todo o meu apoio. Inadmissível um tipo de atitude dessa. 

Quando fazem isso com o senhor, fazem com todos nós. Tem total apoio nosso. 

 

O SR. CELINO CARDOSO – PSDB – Igualmente, Alencar. Me solidarizo 

com você, com todos os deputados, mesmo porque realmente eu não concordo com 

esse tipo... eu já fui secretário de estado, eu nunca fiz isso com nenhum deputado, 

com nenhum prefeito, principalmente o mandato do deputado é um mandato 

representativo. Vocês foram lá representando a população, para tratar de algo 

legítimo, tinha que ter sido atendido prontamente, com toda atenção. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA – PT – Obrigado, deputado Celino, 

Coronel Telhada, deputado Orlando Morando.  

E nós somos com uma agenda intermediada pelo presidente da Assembleia e 

líder do governo. Então não foi algo que chegamos lá e queremos ser atendidos. 

Previamente marcado, de fato, foi uma falta de respeito. 

Mas, secretário, eu queria tecer alguns comentários, primeiro perguntar sobre 

a linha 2, Vossa Excelência começou a explicar, mas eu tive que ir para sala ao lado e 

não deu para acompanhar. O projeto Tiquatira, ali na região da Penha, depois tem a 

extensão até Guarulhos, extensão essa onde eu acompanhei de perto os processos de 

negociação, a gente fez movimento em Guarulhos, tivemos uma agenda com o 

Jurandir, finalzinho de 2013, prefeito Almeida, outras lideranças, vereadores, 

entidades empresariais, onde o secretário disse: “se tiver dinheiro, a gente consegue a 

extensão até Guarulhos”.  

Depois conseguimos a tratativa, o compromisso dos 4,5 bilhões para que a 

linha vá até, no caso, shopping internacional, parando na ponte grande.  
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Secretário, então perguntar sobre a linha 2, porque é o trecho que não estava 

previsto inicialmente no projeto, então eu queria saber como é que está a questão do 

projeto, dessa extensão do trecho Guarulhos, licitação, se tem licitação do projeto, 

licitação da obra. 

O senhor falou do 1,5 bi, é uma parte inicial, tem ainda um outro montante 

que virá. Até porque o trecho final será o trecho de Guarulhos, a obra vem pela linha 

prudente, e registrar mais uma vez o nosso pleito para que de fato vá até o centro, 

aonde já teve, até 1985, uma estação de trem. Trem da Cantareira, cantado por 

Adoniran Barbosa, até o coração da cidade. Tem 100 anos que foi inaugurado, 65 foi 

fechado. Então o nosso pedido é que vá, no mínimo até o centro.  

Sobre a linha 13, de fato está em andamento, quem passa ali na linha 

aeroporto observa claramente ali as estacas, aquelas pilastras imensas lá, nós estamos 

discutindo, estivemos já contigo mais uma oportunidade sobre a extensão dela até o 

Bom Sucesso. Porque os 11 quilômetros de trem não resolve o problema de 

Guarulhos e nem do aeroporto, nem da CPTM. Não tem sentido aqueles 11 

quilômetros de aeroporto, Cecap e Engenheiro Goulart, não liga praticamente nada a 

nada. Tudo bem que tem uma conexão depois. 

Nosso pedido é que tenha uma extensão até Bom Sucesso parando por São 

João, Dutra, Santos Dumont. Vai fazer uma ligação interna na cidade, bem como a 

ligação com a capital. Tem um estudo preliminar que vocês encaminharam os nossos 

pedidos, mas se houve algum desdobramento em relação a essa questão, e tem uma 

resposta ao requerimento nosso, que a CPTM nos deu, a secretaria, sobre o 

financiamento de 250 milhões do governo federal, que é para sinalização, onde a 

própria secretaria disse que não tem nenhum entrave, agora de março, abril, eu não 

lembro exatamente a dada, que eu não estou com cópia aqui agora. Onde a secretaria 

mesmo disse que não teve nenhum entrave. O Governo Federal diz que tem um 

problema de licenciamento, após o licenciamento poderia liberar. Eu queria que 

falasse um pouco melhor sobre isso. E mais uma vez aqui hipotecar o nosso apoio, se 

tiver entrave, para gente também cobrar os órgãos federais aí porque isso interessa ao 

município. 

E por fim, perguntar sobre a questão do monotrilho, aquele que vai para a 

cidade de Tiradentes, que também o trecho que está inaugurado acaba não servindo a 
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população. Melhor ir a pé do que subir, descer, pagar condução, são três quilômetros. 

Qual o problema real? Seja de projeto, é de execução, tem o problema do córrego, 

enfim, o que ocorre ali? E o que está sendo feito para solucionar esse problema, a 

obra poder retomar, ter andamento e a conclusão mais breve possível. É isso, 

obrigado. 

 

O SR. MÁRCIO CAMARGO – PSC – Questão de ordem, presidente. Eu 

não sei se estou inscrito, eu gostaria que o senhor me inscrevesse, por favor.  

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Deputado Coronel Telhada. Em 

seguida, Vossa Excelência. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Senhor presidente, deputados. 

Secretário Clodoaldo, muito obrigado pela presença do senhor. A todos os presentes 

aqui uma boa tarde. 

Eu queria, antes de fazer o meu questionamento, senhor presidente, só dar uma 

notícia aqui, acabei de receber pelo meu e-mail, que o metrô de São Paulo recebeu 

ontem um prêmio internacional pelas ações de relacionamento com seus usuários. E 

ontem, dia 18, terça-feira, o governador recebeu no Centro Cultural Britânico, o 

prêmio da UITP, na categoria serviços a clientes. Pelo projeto do metrô de São Paulo. 

Ações de relacionamento inclusivas, voltadas aos idosos e às pessoas com 

deficiência. Notem que a qualidade do metrô paulista com os seus usuários, 

conquistou o prêmio durante o Congresso da União Internacional de Transportes 

Públicos realizada a reunião em junho do ano passado, com um dos projetos 

inovadores que contribuem para o setor do transporte público. 

Então parabéns, viu, secretário, é trabalho seu, e também de toda sua equipe, 

não podia deixar de noticiar tal fato como uma notícia alvissareira.  

Mas eu prestei atenção no seu esclarecimento, que o senhor havia nos 

apresentado uma parte dessa exposição anteriormente, nós estivemos com o senhor 

também, e fazendo as minhas as demais palavras de elogio à sua equipe e à sua 

pessoa. Mas nós temos lá, como o deputado Celino falou, na zona norte, a linha 6 
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laranja, nós sabemos que está se iniciando, mas se Deus quiser vai ser entregue no 

prazo, nós sabemos que prazo é uma coisa difícil, todo agente público, todo o servidor 

público ele tem um sério risco de às vezes não contemplar esse prazo por problemas 

externos, problemas de pessoas outras que às vezes tinha compromisso conosco e não 

cumpre esse compromisso, nos deixando com a palavra em jogo. Porque a realidade é 

essa, você promete um prazo, não cumpre e sua palavra fica em jogo, que é muito 

ruim para qualquer agente público. 

E eu queria ver com o senhor se procede, porque nós passamos no Brasil uma 

crise muito difícil, envolvido com o chamado petrolão, onde nós sabemos que grandes 

empreiteiras que se relacionavam com a Petrobrás, empreiteiras de renome 

internacional, hoje estão envolvidas em problemas de corrupção. Eu tive notícia, até 

na inauguração, não é, Celino? Que nós estivemos na Freguesia, próprio da boca do 

governador, que muitas obras estavam atrasando devido a essas empreiteiras não 

estarem cumprindo seus compromissos ou estarem de tal maneira envolvidas nesse 

processo de corrupção que acabaram perdendo sua confiabilidade e gerou problemas 

jurídicos para essas empresas, que acabaram virando uma bola de neve e hoje o metrô 

de São Paulo também está seriamente comprometido no seu desenvolvimento, nas 

suas obras, devido esse problema dessa corrupção que se instalou no Brasil.  

Eu queria saber se procede tal informação e se, infelizmente, talvez o atraso 

seja um dos motivos. E qual a solução para isso quando nós teremos uma postura do 

governo do estado podendo avaliar ou validar que essas obras agora realmente 

correrão dentro do estabelecido? Muito obrigado, senhor secretário. 

 

O SR. MÁRCIO CAMARGO – PSC – Muito boa tarde, senhor presidente, 

senhor secretário, seja bem-vindo à nossa Casa de Leis, nobres pares.  

Senhor secretário, também quero parabenizá-lo, fui muito bem recebido, pelo 

menos com café e água nós saímos lá da sua Secretaria. Sou do Partido Social Cristão, 

partido de base do governador, mas também quero ressaltar aqui que o prazo de 

respostas que nós temos com a sua Secretaria está um pouco devagar, seu secretário. 

Estivemos lá, o senhor falou muito bem, parabéns pelas obras, o governo estadual está 

muito bem em obras, mas quando a gente fala no município, quando a gente fala em 

um bairro, o munícipe não quer saber o que você fez no outro bairro lá. 
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É importante, nós sabemos que é, mas ele quer saber do buraco em frente à 

casa dele. E o buraco em frente a minha casa chama-se Rodovia Raposo Tavares, que 

o senhor conhece muito bem aquela região, que tem quase um milhão de usuários/dia. 

Nós chegamos com um VDM lá de 190 mil carros pela Raposo Tavares, quase igual 

da Castelo Branco, que são sete pistas, e a Raposo Tavares, duas, há mais de 20 anos. 

O senhor conhece muito bem, o senhor foi superintendente do DER, sabe o problema 

lá. 

E a linha 4 o senhor já deu a explicação que seria uma esperança para a nossa 

região lá, talvez os meus filhos, os meus netos, possam usar essa linha, que eu não 

vejo a curto prazo, mesmo, a solução. Já ouvi do senhor mesmo falando, para não 

falar do monotrilho pela Raposo Tavares, é uma obra que demora cinco, seis, sete, 

oito anos e vai tirar uma faixa de cada lado da rodovia e aí nós vamos de Cotia para 

cá, vamos demorar um dia e sei lá quanto tempo, porque já demora duas horas e meia 

no horário de pico, e sem trânsito são 20, 25 minutos. 

Todos nós sabemos que o transporte coletivo é a solução para a Raposo 

Tavares, nós temos umas empresas concessionárias que tem apresentado diversos 

projetos, pelas quais também temos dado prazo de resposta muito mais rápido que o 

governo, por nós sermos governos, sermos deputados e não termos o prazo de 

resposta como tem hoje uma concessionária na região. 

Nós montamos aqui nessa Casa a frente parlamentar em defesa da rodovia 

Raposo Tavares, foi conversado com o governador, eu já conversei com Vossa 

Excelência também, falando sobre isso. Hoje, por coincidência, nós temos a primeira 

audiência pública da frente na cidade de Mairinque, cidade da região, cada trecho da 

rodovia tem os seus problemas específicos, mas o que compete aos senhores é o 

trecho da rodovia aqui. 

Eu queria saber, secretário, só duas perguntas bem rapidamente. Sobre a 

ligação do corredor de ônibus Cotia – Itapevi, o senhor me deu uma explicação 

quando estive lá e o senhor ficou de me passar, o seu assessor ainda não nos passou 

depois disso, e também o que a secretaria que o senhor defende, que o senhor está à 

frente tem objetivo para o transporte coletivo da Raposo Tavares?  

São essas as minhas perguntas. Obrigado, presidente.  
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O SR. DAVI ZAIA – PPS – Os deputados já fizeram as perguntas. Antes de 

passar para a resposta eu gostaria só de acrescentar mais duas questões. Uma delas, 

senhor secretário, chamou atenção aqui, essa questão dos financiamentos, que são 

fundamentais para todas essas obras que estão em andamento e a decisão do Cofiex 

da semana passada, que suspendeu, para novas análises, todos aqueles processos que 

ainda não tinham aprovação.  

Então se Vossa Excelência poderia, depois, nos informar um montante, porque 

na sua fala se referiu a vários, cada obra tem uma pendência, então se pudesse nos 

informar o montante total de financiamento que o estado de São Paulo está solicitando 

na sua pasta ao governo federal e que dependem de aprovação do Cofiex para que nós 

pudéssemos fazer uma indicação à presidência da república, secretarias, aos 

ministérios responsáveis para que retomasse e que aqueles projetos que já estão com a 

sua tramitação em andamento e com justificativa, que nós pudéssemos apoiar uma 

rápida solução, deixando claro que São Paulo depende disso e que tem uma grande 

contribuição.  

E a outra questão, rapidamente, muitas obras aqui na região metropolitana de 

São Paulo, nós temos Campinas e na Baixada Santista obras também da EMTU, 

perguntaria se na região metropolitana do Vale do Paraíba e de Sorocaba, há alguma 

previsão, eu sei que a secretaria tem feito todo o gerenciamento do transporte 

metropolitano, mas de alguma possibilidade de obras também para melhorar o 

transporte nessas duas regiões. 

Com a palavra, o senhor secretário. 

 

O SR. CLODOALVO PELISSIONI – Então, em primeiro lugar o deputado 

Carlos Neder, dizer que a apresentação está à disposição, eu vou pedir para a minha 

assessoria deixar cópia para todo mundo, a apresentação em pendrive, enfim, a 

apresentação é pública. É muito bom, aliás, que fique com vocês para que vocês 

possam nos cobrar. É o papel de vocês.  

As respostas por escritos nós vamos responder prontamente, e dizer que eu 

acho que na questão de financiamento hoje, não fala relacionamento bom. Eu tenho 

relacionamento excelente. Eu acho que o governo nosso com a presidente, com 
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ministros, com secretários, o segundo escalão dos Ministérios. Eu acho que hoje o que 

está faltando mesmo é dinheiro. Não tem dinheiro. O dinheiro acabou.  

Nós temos aí uma crise econômica e nós tínhamos alguns financiamentos e 

PACs apalavrados. Então nós tínhamos, não é questão de desculpa, é a questão da 

realidade. Por exemplo, nós assinamos dois PACs, na história da Secretaria de 

Transportes Metropolitanos, os dois primeiros PACs que assinamos foi o ano passado, 

de 400 milhões para a linha 18, que está suspenso, porque nós não temos o restante do 

financiamento, então temos só na linha 18, um bilhão duzentos e cinquenta e seis, um 

limite junto ao BNDES e mais 182 milhões de dólares, que é o único financiamento 

nosso que depende da Cofiex.  

Só aí são um bilhão e oitocentos. Isso vai demorar um pouco mais. Agora eu 

tenho certeza que não vai sair porque o governo federal está procurando fazer o seu 

ajuste fiscal lá por conta da situação econômica do país. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – O senhor me dá um aparte. Um 

adendo. Eu li uma notícia sexta-feira que o ministro Joaquim Levi não poderia fazer 

captação de novos empréstimos internacionais.  

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI – Exato. Nós iríamos, nesse caso que 

foi autorizado por vossa excelências, aprovado, nós iríamos captar dinheiro lá fora, 

com garantia do governo federal, quer dizer, uma captação que nós fizemos com 

apoio do Banco Mundial, ganhou até prêmio, nós captamos com uma taxa muito 

baixa comparada ao que é praticado, hoje, aqui no Brasil. 

Mas, enfim, é questão do ajuste, não só nosso, mas outras prefeituras. Tinha lá 

a prefeitura de Fortaleza, outros estados, é questão do ajuste. No que tange ao 

relacionamento, eu tenho bom relacionamento com o governo federal, com a 

prefeitura de São Paulo. Semana passada eu estive com o Chico Macena. Eu passei 

pelo DER e nunca tive problema com nenhum prefeito.  

Teve lá um prefeito que tivemos dificuldade, quando eu fui lá recomeçar a 

obra, ele falou na obra, não tem problema nenhum. Eu lembro de Cubatão, fizemos 

obras em Jacareí. Eu acho que temos que ser republicanos e respeitar o povo que 
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elege os seus representantes e nós temos que tratar, seja de que partido for. Então nós 

temos bom relacionamento. 

O problema é que o dinheiro realmente, só o meu orçamento, o orçamento de 

investimento é em torno de 8 bilhões e meio. Só de financiamentos previstos, ou 

PACs que não vieram, dá dois bi e meio. Então cerca de 6 bi e 300 que a gente vai ter 

de orçamento, a previsão nossa é que a gente pague 85%, que é uma boa execução. 

Verdade que uma coisa tem problema, outra, não. Mas 85%. 

 

O SR. – A linha 6 atrasou por falta de financiamento. 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI – A linha 6, nós temos aí agora pelo 

menos um compromisso do ministro Joaquim Levi com o nosso secretário da 

Fazenda, que até o fim do ano a gente assina o financiamento. Nós já adiantamos 633 

milhões do tesouro e estamos adiantando mais 200 milhões para que a obra não 

atrase. 

Por exemplo, ontem foi aberto um crédito suplementar de 48 milhões para 

gente poder pagar as desapropriações prioritárias.  

 

O SR. – Secretário, uma pergunta só, uma vez que esses recursos vêm não a 

título de fundo perdido, mas sim de empréstimo, não tem como conseguir com a 

presidente, com o ministro, uma exceção para conseguir esses financiamentos fora, 

que tem juros mais baixos? Uma vez que o estado de São Paulo... 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI – O financiamento fora você tem que 

ter aprovação do Cofiex.  

 

O SR. – O estado de São Paulo, eu me lembro quando eu elegi deputado, ele 

devia quatro orçamentos. Hoje, deve mais um pouco mais de dois orçamentos, ele tem 

poder de endividamento.  
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Uma vez que o governo federal não tem o recurso para emprestar, e que o 

juros aqui é mais caro, que pudesse para o estado de São Paulo abrir uma exceção. 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI – Só para vocês terem conhecimento de 

como a coisa acontece. Você negocia um novo PAF - Programa de Aumento de 

Financiamento. Então eu tenho todos esses financiamentos que eu estou colocando 

para vocês, todos já estão no PAF anterior.  

Então eu tenho aqui 690 milhões da linha 6 para desapropriações. Na linha 18 

eu tenho um bilhão 276 do BNDES, 182 milhões de dólares que iam captar lá fora. 

Na linha 2, dois bilhões 560 para a segundo etapa, esse não tem PAF ainda, mas só o 

que tem PAF, de 157 milhões do Banco do Brasil para o VLT.  

Temos mais PACs, 590 milhões para estações da linha 10 turquesa e linha 11. 

Não vejo cenário de quando isso possa vir. 250 milhões para sistemas em energia na 

linha 13. Problema técnico não temos, o que temos é que o Ministério das Cidades 

aprove a questão da nacionalização, que tem lá uma exigência do BNDES. 

Feito isso, não temos pendência, porque lá não tem problema de projeto e 

quem vai fazer o projeto é quem ganha o contrato. O projeto executivo. Então nove 

milhões para o projeto do BRT, que vai ligar São Vicente à Praia Grande. 

Dois PACs assinados, que são únicos PACs, o primeiro seria 400 milhões da 

linha 18 e 500 milhões da linha 9 que nós estamos solicitando essa excepcionalidade 

lá dado que a licitação é pretérita. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Mas pago não foi nada até agora, 

não é? 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI – Não. Até agora não teve desembolso. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – São Paulo continua virgem com 

relação a fundo perdido do governo federal. 
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O SR. CLODOALDO PELISSIONI – Eu acho que fazendo uma justiça, a 

prefeitura de São Paulo, na gestão do prefeito Fernando Haddad, nos repassou através 

de convênio 134 milhões de reais, convênio de operações urbanas. Então esse foi o 

recurso que nós recebemos. 

Só para comentar a questão do México, primeiro que tem 200 e tantos 

quilômetros de metrô, mas praticamente não tem trens urbanos. Hoje a CPTM é 

praticamente é um metrô de superfície. Eu tenho lá com 65 novos trens que vamos 

entregar a partir de outubro, o primeiro da CAF e da Hyundai Rotem, praticamente 

todos os trens ficaram modernizados, então a CPTM tem um metrô de superfície. 

Vamos ter 340 quilômetros de metrô, precisamos mais. E também no México a gente 

tem aporte do governo federal. O empréstimo a gente tem que fazer jus, o governo 

federal tem emprestado.  

Nós temos o BNDES na linha 5, nós temos a Caixa na linha 17, temos a Caixa 

no VLT, a Caixa nos corredores. Então justo. Mas emprestar para nós, eu acho que 

também não é nenhum favor. Nós fazemos parte da Federação, temos direito a ter 

empréstimo, pelo menos, ao governo federal. 

Respondendo ao deputado Átila Jacomussi, dizer o seguinte, que a linha 10 

turquesa, as estações a gente está concluindo os projetos, temos três concluídos e mais 

seis em andamento, os projetos executivos, e nós dependemos de 590 milhões que foi 

publicado em abril como projeto selecionado para o PAC. Então nós precisamos de 

apoio de vocês para que a gente possa receber esse recurso.  

A linha 15, deputado Orlando Morando, nós temos lá que a prefeitura depois, 

hoje temos o projeto definido até Iguatemi, depois nós temos lá um entendimento que 

vamos ter que largar a avenida Ragueb Chohfi. O projeto original nosso iria ampliar o 

canteiro e fazer mais uma pista, porque lá é uma avenida movimentada, vale a pena, o 

VDM, o volume de tráfico dela é alto. E aí a prefeitura disse que precisa colocar ali 

um corredor de ônibus que vai de Aricanduva até Jacu pêssego. Com isso, mais uma 

faixa, então o último projeto que nos foi apresentado tinha quatro faixas e mais uma 

ainda na ultrapassagem dos ônibus. 

Eu apresentei lá uma situação para o secretário Jilmar Tatto, que juntando as 

desapropriações, só o viário, 600 milhões. Nós estamos, hoje, vivendo uma realidade. 

Não existem recursos disponíveis. Eu tenho projetos que está andando, que eu tenho 
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dificuldade de encaixar, da onde vem o dinheiro. Então estamos aí em negociação 

com a prefeitura o que vamos fazer.  

E lá para cidade de Tiradentes também tem que fazer um viário que dá, com as 

desapropriações, 400, 500 milhões. Então nós estamos em negociação aí, mas qual é a 

prioridade nossa? Até porque pelas cobranças da população, é entregar o que está 

fazendo. A prioridade nossa é essa. 

Eu tenho aí obras que estão sendo executadas, entregar aquilo que está 

fazendo, para depois pensar naquilo que possa ser de projeto.  

Respondendo ao deputado Alencar Santana, que justificou a sua ausência, eu 

vou pedir para que a sua assessoria passe as informações. A extensão da linha 2 da 

Vila Prudente até Dutra, as obras civis, os oito contratos foram publicados. São seis 

bilhões e setecentos milhões de reais. O empreendimento inteiro, com trens, sistema, 

energia, sinalização, sistema de bordo, telecomunicações, monta quase 11 bilhões. 

Temos um financiamento de um bi e meio assinado com o BNDES para fazermos até 

a Vila Formosa – Tiquatira. E tínhamos lá dois bi quinhentos e sessenta para um novo 

PAF. O BNDES via com bons olhos o aumento do financiamento. Só que nós não 

vemos como o governo federal, nesse momento, vai aumentar o financiamento dos 

estados. Quer dizer, nem aquilo que estava previsto está sendo liberado, quanto mais 

novo financiamento para fazer novas obras. 

Então as obras, na verdade, o que fica caro em uma linha de metrô, e eu estou 

aprendendo agora, é a questão do shield. Então a obra foi separada em dois Shields. 

Um shield até Penha e outro shield, o tatuzão, até a Dutra. Então nesse momento 

estamos estudando se temos possibilidade de começar meia obra, até Penha. Só de 

obra civil são três bilhões e 600 milhões de reais. Eu tenho um bilhão e meio de 

BNDES e o governo de São Paulo tem que colocar 375 de contrapartida. 

Então nós estamos avaliando. Se isso é possível, esse dinheiro tem que durar 

até 2018, começo de 2019. Se é possível. Se não for possível, nós não vamos 

começar. E a parte até Dutra, sem esses recursos do BNDES é impossível, eu não vou 

fazer loucura, não. Eu não sou especialista em transporte, eu tive a minha passagem 

pela Secretaria de Transportes, pelo DER, mas eu sou administrador público, eu acho 

que a gente tem que ter responsabilidade e começar uma obra bem. 
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Os projetos executivos estão sendo desenvolvidos, que é a responsabilidade 

primeira das empresas. Então nós estamos trabalhando para ver se no ano de 2016 a 

gente inicia o primeiro trecho. 

Linha 13. Na verdade, hoje, a funcionalidade da linha 13, além de ter um 

transporte para o pessoal do Cecap, é interligar o aeroporto com a malha 

metroferroviária.  

Se nós trabalharmos muito e conseguirmos os resultados que estamos 

planejando, até final de 2018, os dois aeroportos vão estar interligados na malha 

metroferroviária, com a cidade desenvolvida, isso em qualquer metrópole acontece. 

Mas a extensão até o Bom Sucesso nós podemos fazer um projeto funcional, eu não 

vejo, nessa gestão, um cenário de começar isso, eu não vejo o cenário. Sempre a gente 

para iniciar alguma coisa, tem que começar, então se é obra, tem que começar o 

projeto. 

O que não podemos é eventualmente fazer um projeto funcional e... estudar 

isso. Nós temos lá a questão do financiamento do PAC, da linha 13, como ele 

perguntou também, como eu já disse para vocês, não falta nada. O que falta lá é 

dinheiro, eu acho. Hoje nós estamos em uma crise financeira brava. O que falta é que 

o governo está fazendo ajuste fiscal e não está passando para os estados os 

financiamentos para que a gente possa tocar as obras.  

É uma questão muito objetiva. E o monotrilho, os três quilômetros hoje, com 

operação comercial, é mentira. Olhe, você dizer que é melhor andar a pé do que fazer 

o trecho, não é verdade. Nós temos vários testemunhos lá já, e que as pessoas 

começam a usar para trabalhar. Eu acho importante das sete às sete, trabalhar, estudar. 

Pessoas que começam a deixar o carro ali no Oratório para pegar o monotrilho e o 

monotrilho está integrado com o metrô. Eu aceito críticas, principalmente da 

imprensa, mas uma crítica maldosa que foi é que o camarada ia pagar três e cinquenta 

só para andar esse trecho. Mentira. Ele vai pagar três e cinquenta para andar esse 

trecho, andar todo o monotrilho, andar, se ele tiver o bilhete único, ele anda nos 

ônibus e anda na CPTM também. Então é mais um benefício que a gente está 

gerando. E as pessoas começam a usar. 

Tanto é que a gente tinha cerca de 900 pessoas, hoje passa dos cinco mil. A 

hora que a gente estender até meia noite no final do ano, vai aumentar ainda mais. 
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O prêmio, Coronel, obrigado pela menção, foi um prêmio recebido pelo 

cuidado que o metrô tem com os idosos, que cresce cada vez mais em São Paulo, e 

com os portadores de deficiência física. Então todo o cuidado, treinamento, palestras, 

acompanhamento. Temos lá um projeto com jovem cidadão que a gente contrata lá os 

monitores jovens para acompanhar. 

Nós temos lá uma coisa interessante, o melhor lugar para se ter um ataque do 

coração é no metrô. Porque lá tem gente treinada para fazer os primeiros socorros. Os 

nossos funcionários até tem convênio com a Fundação Zerbini. Então com isso, vários 

dos nossos funcionários do primeiro atendimento, fazem os primeiros socorros, são 

treinados e graças a Deus muita gente pôde ser socorrida e teve sucesso na questão. 

E a linha 6, essa informação que eu passei de que estamos adiantando o 

dinheiro das desapropriações, com isso, a gente vai poder ampliar as frentes de obras, 

que a gente pretende aí no início do ano que vem, ter 17 frentes de obras abertas. 

Teve ali uma boa reunião para termos um convênio com a prefeitura de São 

Paulo, na linha 6. Na linha 15 nós não temos convênio, temos as tratativas que estão 

sendo feitas nessa questão da ampliação da Ragueb Chohfi. O deputado Márcio 

Camargo, eu quero agradecer sua menção, eu realmente, quando superintendente do 

DER, vivenciei a questão da Raposo Tavares. Raposo Tavares é um problema, na 

minha opinião, de falta de planejamento urbano. Tínhamos uma rodovia, ela tem três 

pistas até Cotia, e hoje é a maior aglomeração urbana que existe.  

Então ali na região, 180 mil veículos. A questão ali é o seguinte, eu lembro 

uma época que a gente estudava ampliar as pistas. Eu não vejo como. Os custos de 

desapropriação seriam enormes. O que a gente tem, deputado, acho que deve estar 

pronta, e eu vou ver como é que está, é a possibilidade de apresentar o projeto 

funcional da futura linha 22, que seria paralela a Raposo Tavares. Seria ali por trás. A 

futura linha 22 integrando com a linha 4. É o início. 

Eu não tenho certeza se é subterrânea ou se é monotrilho. Eu acredito que lá 

seja subterrânea porque lá já tem carregamento para metrô, inclusive. Agora o 

momento é complicado! Não tem dinheiro na praça. Tanto é que o trem intercidades, 

entrando aqui agora, eu tenho uma característica, eu não tenho como prometer aquilo 

que eu não consigo entregar, eu sou assim. As pessoas que tiveram reuniões comigo, 
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eu sei que a população tem muitas demandas de transporte coletivo, de rodovia, eu sei 

que tem, mas a gente não consegue, eu não consigo ser assim. 

Então na questão do trem intercidades, nós temos lá o primeiro que a gente 

quer fazer é para Campinas, primeiro porque a demanda é maior, segundo porque o 

trilho, o próprio relevo e o trilho, ele é mais novo, então permitiria que a gente 

mudasse muito pouco o traçado. Compartilharíamos carga com passageiros. Então o 

trem ia até Americana com nove passagens, até Jundiaí teríamos cinco pistas, duas da 

CPTM, dois do TIC e um da RMS. Depois de Jundiaí até Americana, duas linhas do 

TIC, mais uma da ALL. Então nós estamos lá desde o ano passado quando eu era 

secretário de logística, tivemos reunião com o ministro dos transportes para pedir 

autorização para usar as linhas. Hoje as linhas de carga são federais. Tem uma 

concessão com a ALL e RMS e a grande questão ali é que o governo federal achava 

que esse projeto pode concorrer com o trem bala. Eu acho que hoje a realidade não 

permite mais pensar no trem bala. Porque esse projeto é o trem de 140 quilômetros 

por hora, você faria Campinas à Estação Água Branca em uma hora. Então seria 

vantajoso em termos de tempo para o cidadão deixar o carro em casa, ele pegar o trem 

no lugar do ônibus. E o investimento ficaria em torno de cinco bilhões com metade a 

operação pagaria. E metade teria que ter aporte público do governo do estado. 

Nessa situação economia, o que nós solicitamos ao consórcio privado através 

da MIP, inclua a linha 7 da CPTM no estudo. Como tem sinergia, é uma linha que 

está em operação, quem sabe, com isso, dá uma receita extra e diminui esses dois bi e 

meio. Esses dois bi e meio não existem na praça, hoje, para serem financiado. E aí o 

pessoal vem aqui para mim e fala: “mas o dinheiro chinês, dinheiro americano”, se eu 

não tiver aumento de financiamento, não tem como captar lá fora o dinheiro chinês. 

Não tem como.  

Nós temos, hoje, o governo central que a dívida brasileira é federalizada e 

aquilo que é endividamento novo, tem que ter garantia do governo federal. Então se 

eu não tiver... outro dia eu recebi um grupo de chinês interessado no financiamento. 

Então isso é um problema. 

Quanto, deputado, ao vale do Paraíba e Sorocaba, nós estamos assumindo 

mais recentemente essas regiões, primeiro temos que organizar os ônibus 

intermunicipais através da EMTU, e os projetos mais importantes para lá seriam os 
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trens. O de Sorocaba, é minha cidade, eu conheço bem lá, o traçado é muito antigo. 

Talvez o mais antigo de todos. Muitas curvas, um trem lá a 120, 140 por hora não 

anda. Então nós teríamos que mudar o traçado, fazer tuneis. Estimativa que as obras 

ficariam em 10 bilhões. Então hoje a demanda de Sorocaba, que seria de 50, 60 mil 

passageiros/dia não pagaria, a gente teria que aportar bastante dinheiro público. Nesse 

momento complicado... então nós vamos avançar no projeto, é isso que temos para 

fazer. 

Questão de Sorocaba, a questão do Vale do Paraíba é a mesma coisa. Eu acho 

que o principal projeto ali seria o trem para São José dos Campos. Lá também temos 

um projeto funcional, avançar nos projetos para que quando a situação econômica 

melhorar a gente possa colocá-los na prática, é isso que a gente pretende. Eu espero 

ter respondido tudo. 

 

O SR. – Secretário, o senhor me permite. Eu fiz a pergunta também sobre o 

corredor de ônibus Cotia – Itapevi. 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI – Ah, pois não. Desculpe.  

 

O SR. – Só para salientar, a rodovia lá, nós recentemente estamos perdendo 

uma empresa na cidade de Cotia de mil funcionários, a Delphi, pelo trágico problema 

da rodovia Raposo Tavares, mas esse corredor ligando o terminal rodoviário de Cotia 

aos trens e Itapevi e do trem ao metrô já tiraria um grande fluxo de trabalhadores, eu 

não sei como está a previsão também.  

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI – Deputado, eu vou ser sincero, eu vou 

verificar se nós já temos, pelo menos um estudo ou um projeto funcional ou algum 

projeto em execução lá.  

Hoje eu tenho aqui da Vila Yara até Itapevi, mas eu acho que seria uma boa 

ideia, que com isso a gente tiraria pessoas da Raposo Tavares. Todo o esforço para 

tirar. Mas é o planejamento urbano, desculpe a minha franqueza, mas eu vi construir, 

eu não sei se em Osasco, Cotia ou São Paulo, tem um prédio de nove torres ali, cai 
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direto na rodovia. São Paulo. Vocês acham que em uma reunião que tem esse volume, 

que não tem lá para onde sair. A saída, eu acho que deve estar pronto, faz tempo que 

eu não passo lá, nove torres, quantos apartamentos tem? Dá para ver que não são 

grandes... dois mil carros, três mil carros por dia ou mais. 

 

O SR. – No quilômetro 19 da Raposo Tavares, a prefeitura de São Paulo 

aprovou agora 25 mil apartamentos.  

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI – Eu não sei onde vai parar. Tudo bem, 

temos que avançar realmente com o metrô lá. Eu não vejo outra alternativa.  

Ali, se a gente quiser fazer a quarta e quinta faixa, eu vi o projeto lá. Eu teria 

que desapropriar, eu falei: “e esse preço que me apresentou, tem desapropriação?”, 

temos que desapropriar shopping center que está aprovado ali. 

Nobres deputados, eu estou falando aqui como nós, homens públicos, nós 

temos combater com planejamento urbano. Porque as cidades, uma vez eu vi com 

bons olhos, a prefeitura tem o estudo de fazer uma ocupação na Zona Norte e com a 

venda do certificado, já fazer uma linha de metrô ou monotrilho. Isso é ideal porque 

você já faz a ocupação e já coloca o transporte público junto, porque senão é inviável.  

 

O SR. – Secretário, só pela oportunidade, não seria interessante, vossa 

excelência, junto com o governador e outras autoridades, tentar junto com o governo 

federal, de alguma forma, tentar desburocratizar um pouco esses licenciamentos? 

A gente vê que além da questão da falta de recurso, problema operacional, de 

construtora e tudo mais, uma das coisas que pega muito é a parte burocrática, 

licenciamentos e tudo mais.  

Eu estive na semana passada na Cetesb, que a Sabesp precisa fazer uma 

estação de tratamento de esgoto e não faz porque a Cetesb não licencia. Quer dizer, 

enquanto ela não licencia o esgoto está indo in natura para os córregos. Então você vê, 

falta licenciamento ambiental para fazer uma obra de transporte sobre trilhos, que é 

tão importante para população. A gente tem que realmente ver isso de alguma forma. 
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A gente sabe que na China, por exemplo, não existe esse tipo de problema. A 

gente lê que as coisas lá são muito mais simples, o governo vê que se a obra é uma 

obra de interesse público, eles dão prioridade no licenciamento. 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI – Eu acho que a nossa legislação 

ambiental ela é muito evoluída aqui no estado de São Paulo, muito pelo trabalho dos 

deputados à época. Vocês aprimoraram a legislação e eu acho que ela é muito 

desenvolvida.  

Só a minha passagem no DER com as rodovias, eu contratei 900 hectares de 

replantio. 900 hectares. É uma coisa muito boa para ter composição ambiental. Falta 

dar um pouco mais de funcionalidade entre os vários órgãos. 

 

 O SR. – Mas isso tem que agilizar. 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI – Eu recordo, por exemplo, a questão 

do Iphan. Hoje ele autoriza, não é que tem uma regra de como você tem que fazer o 

trabalho do Iphan, você precisa pedir para ele indicar um arqueólogo para ele te 

autorizar através de portaria fazer o estudo arqueológico. Então isso demora muito. 

Você tem que contratar um arqueólogo, você tem que fazer daquele jeito. Porque é 

burocracia na entrada e na saída. Podia tirar pelo menos a da entrada. 

Nós tivemos uma reunião com o pessoal do Iphan, eu me recordo aqui, lá 

entre Sorocaba e Itu tem uma antiga estrada que hoje é uma conurbação urbana, tem 

três distritos ali, é uma estrada antiga e nós duplicamos ela, deve estar por terminar, 

tem algumas desapropriações a resolver. E aí descobriu-se, através do Iphan, uma 

antiga estação de trens. Onde ia ficar um viaduto. Mas a estação, olha, estava desse 

tamanho assim, uma ruinazinha e cheia de mato e tal. Então o que aconteceu? Eu não 

pude mexer ali, o que aconteceu? Houve, por exemplo, a legislação é assim, você não 

pode mexer naquela coisa. O que aconteceu com aquilo? Nada. Eu apenas não fiz o 

viaduto, eu fiz um retorno em nível e não fiz o negócio. E a estação está lá 

deteriorando, deve estar mais deteriorada. 
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A questão das desapropriações. Eu acho que isso é um problema, deputados, 

que é quase de polícia. Por quê? Porque os peritos, juízes, por exemplo, o rodoanel 

norte, nós estamos lá em uma batalha, principalmente lá na questão de Guarulhos, vai 

ficar três vezes o preço. E olhe que os laudos da Dersa são laudos coerentes, de 615 

milhões, a gente vai ter que dispender quase um bi e 800. Lá no metrô é uma coisa, lá 

menos, 50% a mais. E demora!  

Então eu acho que no caso das propriedades, você teria que ter o valor venal 

dos imóveis atualizados. Se a prefeitura quer fazer política tributária com IPTU, que 

faça na alíquota. O município pode cobrar 5, 4, 3, 2, 1 meio e zero. Ele faz na 

alíquota, mas o valor venal, porque aí você desapropria e paga o valor venal. Se tem 

algumas benfeitorias, coisas que o proprietário acham justas, ele que vá buscar na 

justiça. Então isso eu acho que é uma proposta que eu deixo para vocês. Essa coisa da 

desapropriação é impressionante.  

Eu lembro que para duplicar a rodovia Euclides da Cunha, que nós duplicamos 

186 quilômetros, faltava oito desapropriações, eu praticamente, em dois meses, fui 

toda semana despachar. Eu peguei o procurador do estado e fui despachar com o juiz 

para resolver. Não resolvia. Essas coisas nós precisamos aprimorar 

institucionalmente, evidente, para que a gente possa fazer as obras mais rapidamente. 

 

O SR. PRESIDENTE DAVI ZAIA – PPS – Muito bem. Eu gostaria de 

agradecer, se não houver mais questão dos deputados, secretário Clodoaldo Pelissioni, 

pela sua exposição. A rapidez com que atendeu o convite aprovado aqui pelos 

senhores deputados, senhoras deputadas.  

Então, mais uma vez, agradecer pela atenção, pela disposição de fazer aqui a 

sua apresentação. E também pelas sugestões que deixou aqui. E com certeza essa 

Comissão vai se empenhar para que possamos trabalhar junto ao governo federal, não 

só naquilo que não tem dinheiro nós não temos condição de resolver, mas talvez 

naquilo que seja uma decisão política de permitir empréstimos externos, possamos 

ajudar. 

Então agradecendo a todos, agradecendo aos senhores deputados, dou por 

encerrada essa sessão.  
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*      *      * 

 


