CPI ACIDENTES NO TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA
3ª Reunião da CPI Acidentes no Transporte Ferroviário de Carga 05/08/2015 às 10:00 horas no Plenário D.
Pedro I.
Presidente: Deputado Chico Sardelli
Para deliberação:
Item 01 - Requerimento nº. 18, de autoria do Senhor Deputado Ricardo Madalena, que solicita o envio de ofício à Dra. Anamara Osório Silva, Procuradora-chefe da Procuradoria da República no Estado de
São Paulo, a fim de que indique um Senhor Procurador da República para prestar esclarecimentos sobre os acidentes ocorridos no transporte ferroviário de carga;
Item 02 - Requerimento nº. 19, de autoria do Senhor Deputado Davi Zaia, que solicita o envio de ofício ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Paulistas, a fim de que este indique um
representante que possa comparecer a uma reunião da CPI para tratar do tema que constitui seu objeto de investigação;
Item 03 - Requerimento nº. 20, de autoria do Senhor Deputado Davi Zaia, que solicita o envio de ofício ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Mogiana, a fim de que este
indique um representante que possa comparecer a uma reunião da CPI para tratar do tema que constitui seu objeto de investigação;
Item 04 - Requerimento nº 21, de autoria do Senhor Deputado Chico Sardelli, solicitando que a CPI realize diligências na cidade de Americana, com o objetivo colher informações, realizar visitas e tomar
depoimentos a respeito do acidente no transporte ferroviário de carga, com vítimas fatais, ocorrido naquele município em 2010.
Item 05 - Requerimento nº. 22, de autoria do Senhor Deputado Chico Sardelli, que solicita a realização, em data oportuna, de uma Audiência Pública com a presença dos prefeitos em cujos municípios
tenham ocorrido acidentes no transporte ferroviário de carga, a fim de que seja debatido o tema que constitui objeto de investigação desta CPI.
Item 06 - Requerimento nº. 23, de autoria do Senhor Deputado Ricardo Madalena, que solicita, nos termos do artigo 34-A do Regimento Interno, a prorrogação dos trabalhos da CPI pelo prazo de 60 dias.
Para ciência:
Item 07 - Ofício 9940/2015, da Senhora Procuradora Chefe da Procuradoria da República em São Paulo, em resposta ao pedido de informação decorrente da aprovação do requerimento nº. 02/2015, desta
CPI, informando que não constam, até o momento, procedimentos em andamento no Ministério Público Federal sobre acidentes no transporte ferroviário de cargas no Estado de São Paulo (encaminhado,
por e-mail, aos Senhores Deputados);
Item 08 - Ofício 0608/2015/P, do Senhor Diretor-Presidente da CETESB, em resposta ao pedido de informação decorrente da aprovação do requerimento nº. 13/2015, desta CPI, encaminhando CD
contendo arquivos digitais com informações sobre as emergências atendidas pela CETESB entre 1999 e o presente, motivadas por acidentes ferroviários de cargas (encaminhado, por e-mail, aos Senhores
Deputados);

Item 09 - Ofício GP FFDM nº. 040/2015, do Senhor Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, em resposta ao pedido de informação decorrente da aprovação do requerimento nº. 16/2015,
desta CPI, encaminhando DVD contendo cópia digital do Relatório Final da CPI constituída por aquele parlamento para investigar acidente ferroviário de carga ocorrido naquele município, com vítimas
fatais, em 2013 (o DVD enviado pela Câmara, contendo arquivo de 619 páginas, encontra-se disponível na secretária da CPI, que, a pedido dos senhores parlamentares, lhes fornecerá cópia digital).

