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CPI – TRANSPORTE ESCOLAR 

30.09.2020 

 

O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - Autoria, o nosso vice-

presidente, deputado Adalberto Freitas, pudesse assumir a Presidência dos trabalhos e poder 

ler esses itens do qual eu sou o autor dos requerimentos. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - Pela ordem, deputado 

Olim. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Só uma pergunta, para pedir vistas, podia ser já 

ou como é que você quer fazer?  

 

O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - Pode ser já. Só que eu 

passo a Presidência para o Adalberto, porque ele que vai tocar. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Pois não. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Adalberto Freitas. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - ADALBERTO FREITAS - PSL - Bom dia a todos e 

agradeço a oportunidade de estar presente nesta importante CPI, agradeço por vocês estarem 

presentes também, e obrigado pela confiança, deputado Rodrigo. E vamos em frente então. 

Passo então, vamos ver as questões do objetivo da nossa reunião. É isso? 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADALBERTO FREITAS - PSL - Fala, Rodrigo. Pois não. 
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O SR. DELEGADO OLIM - PP - Queria pedir vista. 

 

O SR. RODRIGO MORAES - DEM - Você tem a pauta, Adalberto? 

 

O SR. PRESIDENTE - ADALBERTO FREITAS - PSL - Tenho a pauta aqui. 

Vamos para a pauta então? 

 

O SR. RODRIGO MORAES - DEM - Então cada item você tem que ler, só que daí 

você vê com o Olim, se for algum dos meus que ele for pedir vista aqui, você já dá vista para 

ele, entendeu?  

 

O SR. PRESIDENTE - ADALBERTO FREITAS - PSL - Está bom, então vamos 

lá.  

 

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Presidente, queria pedir também pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADALBERTO FREITAS - PSL - Pois não. 

 

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Tenho itens a pedir vista.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADALBERTO FREITAS - PSL - Então vamos abrir 

primeiro para pedir, para quem quiser fazer pedido de vista já vamos deixar aberto. Vamos 

lá na ordem, primeiro o Delegado Olim.  

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, Sr. Presidente. Seis. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADALBERTO FREITAS - PSL - Seis. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Sete. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADALBERTO FREITAS - PSL - Sete. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Oito. 
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O SR. PRESIDENTE - ADALBERTO FREITAS - PSL - Oito. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Nove e 11. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADALBERTO FREITAS - PSL - Nove e 11.  

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADALBERTO FREITAS - PSL - Aí com a palavra. 

Obrigado, deputado Olim. Agora com a palavra o deputado Mauro Bragato.  

 

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Então vou pedir vista no 6, no 7, no 8, no 9. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADALBERTO FREITAS - PSL - Vista conjunta. 

Desculpa, o senhor pode falar de novo? Seis. 

 

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - O item 6, o item 7, o item 8, o item 9. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADALBERTO FREITAS - PSL - Sim. 

 

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - O item 10 e o item 12. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADALBERTO FREITAS - PSL - Item 12. Ok.  

 

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADALBERTO FREITAS - PSL - Mais algum deputado? 

O deputado Luiz Fernando tem pedido de vista? O deputado Rodrigo. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Sr. Presidente, a palavra. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADALBERTO FREITAS - PSL - Pois não, com a palavra. 

Desculpa, porque é a primeira vez que estou participando, se por acaso alguma falha minha. 
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O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Eu queria pedir vista em 

conjunto, até porque esta é uma CPI que, assim, acho que é importante falar para aquelas 

pessoas que nos acompanham na TV Alesp. A Assembleia Legislativa tem um número de 

CPIs que podem funcionar concomitantemente. E o Governo, todos os anos, ele faz um 

protocolo de algumas CPIs que para ele pouco importam, ele não está a fim de investigar 

nada. Na verdade, ele faz isso para que a oposição não fiscalize absolutamente nada, é 

justamente isso. Por exemplo, a CPI da Dersa, que está protocolada, e a gente quer saber do 

Paulo Preto, dos roubos da Dersa, dos governadores do PSDB, enfim, que o próprio 

Ministério vem denunciando. Até o Ministério Público, que pouco faz, vem denunciando.  

Os requerimentos que a gente apresentou e que os deputados podem, e se assim 

quiserem o fazem, isso é natural, o pedido de vista, isso é uma forma de postergar, mas a 

minha preocupação não é essa, não, Sr. Presidente. Eu quero pedir vista em conjunto até para 

que isso, com os deputados, possa voltar à próxima reunião se é que essa reunião vai 

acontecer, porque a ideia é justamente denunciar. A você que nos acompanha, porque essa 

CPI ela: primeiro, é a única que não está funcionando, tem partidos que sequer indicaram os 

seus membros, e mesmo tendo indicado ela não funciona, não funciona. 

Eu quero aqui, gentilmente e educadamente, me referir ao presidente da CPI, que é o 

meu amigo, querido deputado Rodrigo Moraes, cobrando funcionamento – o funcionamento 

da CPI porque ela tem um prazo, mas como eu já percebi que ela não tem o fito de investigar 

absolutamente nada, era só para atrapalhar, só para o Governo não deixar as CPIs da oposição 

serem instaladas, eu acho que ela tem que acabar logo, porque – o que vai acontecer? Eu 

quero até chamar a atenção do povo que está nos acompanhando. Acompanhem, vocês vão 

ver que na próxima reunião outros deputados vão pedir também vista desses requerimentos 

que a gente faz, querendo investigar, para investigar problemas onde nós sabemos que tem 

fumaça, nós solicitamos para ouvir, mas, assim, não vão deixar aprovar tão fácil.  

É uma CPI que precisa acabar rapidamente para que nós possamos denunciar ao 

Ministério Público para que ele possa – porque a Assembleia nunca fiscalizou nada. O 

governo PSDB não deixa ninguém fiscalizar o Estado. E eu com todo respeito aos deputados 

que compõem esta CPI, são deputados que apoiam o Governo, têm essa opção e eu respeito 

muito essa opção, estão fazendo o jogo. Eu tenho certeza de que o deputado Adalberto Freitas 

na próxima reunião, ele vai pedir vista. E depois se possível outros vão pedir vista. Eu só 

achei esquisito que dois deputados pediram vista, então já queimaram uma etapa. Mas, foi 

um erro estratégico, eu lamento, Sr. Presidente e Sr. Vice-presidente, e demais membros. Eu 
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acho que nós temos a oportunidade de fiscalizar a qualidade dos serviços, serviços sendo 

prestados por empresas com o carro quebrado, transportando crianças.  

Nós temos a oportunidade de fiscalizar ou podemos deixar passar. Eu só acho que 

nós devemos levar à frente, convocar reuniões pelo menos duas por semana, como as outras 

CPIs da Casa estão funcionando, funcionando bem. Se a nossa não for funcionar, eu vou 

pedir inclusive para sair, para sair e denunciar, porque é uma CPI que não tem esse propósito. 

Mas de qualquer forma, quero pedir vista em conjunto desses requerimentos da nossa autoria, 

e para facilitar o Governo, pedir vista dos demais itens, que não foram pedidos, item 1, 2, 3, 

4, 5. Assim, o Sr. Presidente poderá finalizar, até porque é esse o propósito.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADALBERTO FREITAS - PSL - Obrigado pelas palavras, 

deputado. Eu só queira confirmar, então do item 1 ao item 5 o senhor quer pedir vista. É isso?  

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Exatamente, meu nobre 

querido amigo, deputado Alberto Freitas. Assim nós poderemos satisfazer a vontade do 

Governo e parar o dia de hoje.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADALBERTO FREITAS - PSL - E do item 6 ao item 12 

o senhor quer vista conjunta – é isso?  

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Exatamente para que isso não 

– para que eles intercalaram. E no mais também, caiu o quórum, Sr. Presidente, o deputado 

Olim saiu da sala, caiu o quórum.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADALBERTO FREITAS - PSL - Bom, não temos mais 

quórum para poder continuar a reunião, eu volto a palavra ao presidente, passo a palavra ao 

presidente Rodrigo Moraes, ao deputado para poder dar andamento na CPI. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Rodrigo Moraes. 

 

* * * 
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O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - Eu quero agradecer ao 

deputado Adalberto Freitas, nosso vice-presidente, e todos os demais membros que estão 

participando conosco desta reunião desta CPI. O deputado Olim acabou de retornar on-line, 

então mantemos o quórum. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Mas o Teixeira saiu. 

 

O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - O deputado Luiz Fernando 

saiu. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - O Luiz Fernando saiu.  

 

O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - É uma pena que ele tenha 

saído, porque eu ia até responder a ele das reuniões que nós convocamos na semana passada, 

não deu quórum. Hoje nós convocamos, deu quórum – o Daniel José entrou, então estamos 

com quórum novamente aqui, o deputado Daniel José –, mas dizer que nós vamos trabalhar, 

sim, eu como presidente, o deputado Adalberto, nosso vice e também relator, e os demais 

membros para que esta CPI realmente possa produzir bons resultados para a sociedade, para 

a população do estado de São Paulo. 

Inclusive, semana que vem nós teremos a convocação de mais uma reunião para 

apurar esses requerimentos e também ver sobre a questão da prorrogação do prazo desta CPI. 

Quero agradecer a presença de todos (vozes sobrepostas), estamos à disposição.  

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, antes de o senhor sair, o 

senhor estava para encerrar, eu gostaria de fazer um comentário também. É possível, 

presidente?  

 

O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - Pode fazer. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Gostaria de comentar, infelizmente o 

deputado Luiz Fernando Teixeira não está presente, mas eu gostaria também deixar bem 

claro, uma vez que estamos transmitindo isso pela TV Alesp, o que o deputado falou, que 

não está tendo a CPI. O que acontece? Nós estamos vivendo um período de pandemia, nós 

estamos em uma situação um pouco complicada, tenho certeza de que se nós estivéssemos 
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em uma situação normal, nós teríamos já feito algum trabalho com um pouco mais tempo, 

teríamos feito mais algumas reuniões. Mas a dificuldade que nós estamos tendo de reunir 

pessoas para poder estar junto com a gente, mas tenho certeza que o deputado Rodrigo 

Moraes é uma pessoa competente, solicitou esta CPI, está fazendo um grande trabalho nos 

bastidores, nós temos muita coisa para conversar bastante sobre isso daí e nós vamos tocar. 

Mas quando a gente fala, o deputado é um grande amigo nosso, quando a gente sabe 

que às vezes também há problemas nas CPIs que a gente participa, que às vezes não sai de 

acordo com o que a gente precisa, mas nós temos a possibilidade de fazer os trabalhos, eu 

tenho certeza de que nós vamos organizar um grande trabalho para esta CPI. Muito obrigado, 

presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - Com certeza, deputado 

Adalberto. Pela ordem, deputado Mauro Bragato. 

 

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Na linha do pensamento do deputado 

Adalberto, eu queria dizer que o deputado que nos antecedeu, o deputado do PT, está sendo 

injusto com a Comissão. Porque foi criada a Comissão, o senhor é o presidente, nós temos 

um trabalho grande a fazer, e querer fazer uma outra já, porque esta daqui é governista e a 

outra, que vai ser no futuro, não será, é muito simples essa fala. Então quero lamentar a 

posição do deputado do PT sobre isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - Isso aí, está registrado, 

deputado Mauro Bragato, é que a gente sabe que às vezes o deputado faz os seus 

requerimentos, e tem a questão regimental, todos os demais pares têm que ter condições de 

analisar cada requerimento antes de ir a voto.  

Então é justo e pertinente que os deputados possam ter ciência, possam se informar 

melhor dos requerimentos. A gente sabe que o deputado Luiz Fernando é um deputado que 

tem sim apreço pela efetividade dos trabalhos, como nós também temos, mas também temos 

que respeitar todos os colegas que tenham dúvidas e que queiram estudar cada requerimento 

de uma maneira mais pontual.  

Então, infelizmente ele deixou, ele saiu da sala e não quis nos ouvir, mas eu tenho 

certeza de que a assessoria dele está ouvindo e vai transmitir essas nossas mensagens a ele, 

e que nós vamos fazer um trabalho forte, sim, nesta CPI, mostrando que realmente o que nós 

queremos não é criar fatos políticos, e sim fazer com que a qualidade de serviço seja 
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correspondente, e que a população realmente possa estar bem servida quanto ao transporte 

escolar, essa que vai ser a nossa luta, nossa bandeira, nosso trabalho para que esta CPI possa 

averiguar, investigar e criar um relatório que realmente denuncie a verdade dos fatos. Então 

é esse que será o nosso papel.  

Então eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos, registrar também a 

presença do deputado Daniel José, que esteve aqui conosco também, e dizer que não tendo 

mais nada a tratar declaro encerrada esta reunião e agradeço a presença de todos. 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião.  

 

* * * 


