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AUTÓGRAFO Nº 31.157

ATAS

Projeto de lei nº 1389, de 2014
Autor: Deputado Fernando Capez - PSDB
Inclui no Calendário Turístico do Estado o Encontro de
Avivamento Espiritual, em Cruzeiro.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETA:
Artigo 1º - Fica incluído no Calendário Turístico do Estado o
Encontro de Avivamento Espiritual, que se realiza, anualmente,
durante o período de Carnaval, em Cruzeiro.
Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 23 de
junho de 2015.
a) Fernando Capez - Presidente

AUTÓGRAFO Nº 31.158
Projeto de lei nº 936, de 2014
Autor: Deputado Marcos Martins - PT
Inclui no Calendário Turístico do Estado o evento Gente
do Bem, em Osasco.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:
Artigo 1º - Fica incluído no Calendário Turístico do Estado o
evento Gente do Bem, que se realiza, anualmente, no primeiro
domingo de julho, em Osasco.
Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 23 de
junho de 2015.
a) Fernando Capez - Presidente

AUTÓGRAFO Nº 31.159
Projeto de lei nº 846, de 2014
Autora: Deputada Leci Brandão - PC do B
Inclui no Calendário Turístico do Estado o "Kustom Meeting", em Caçapava.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:
Artigo 1º - Fica incluído no Calendário Turístico do Estado
o "Kustom Meeting", que se realiza, anualmente, no mês de
maio, em Caçapava.
Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 23 de
junho de 2015.
a) Fernando Capez - Presidente

CONVOCAÇÕES
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO
E PLANEJAMENTO
CONVOCAÇÃO
Convoco, nos termos regimentais, as Senhoras Deputadas
e os Senhores Deputados abaixo relacionados, membros desta
Comissão, para uma Reunião Extraordinária a realizar-se no dia
25/06/2015, quinta-feira, às 11:00 horas, no Plenário Tiradentes,
com a finalidade de deliberar sobre o voto do Relator, Deputado
Vaz de Lima (voto em elaboração), ao PL 587/15, que dispõe
sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016.
Membros Substitutos
Celino Cardoso
Orlando Morando
Roberto Engler
Beth Sahão
Geraldo Cruz
Cezinha de Madureira
Ed Thomas
Reinaldo Alguz
Jooji Hato
Milton Vieira
Feliciano Filho

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
CONVOCAÇÃO
Convoco, nos termos regimentais, os Senhores Deputados abaixo relacionados, membros efetivos da Comissão de
Fiscalização e Controle, para a Reunião Especial de Eleição de
Presidente e Vice-Presidente deste Órgão Técnico, para o Primeiro Biênio da Décima Oitava Legislatura, a ser realizada no dia
30/06/2015, terça-feira, às 13:30 horas, no Plenário D. Pedro I.
Membros Efetivos
Luiz Fernando Machado
Pedro Tobias
Roberto Massafera
José Américo
Luiz Fernando
Milton Leite Filho
Abelardo Camarinha
Carlos Cezar
Jorge Caruso
Fernando Cury
André do Prado
Sala das Comissões, em 23/06/2015.
Deputado Roberto Massafera

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE
DE ‘INVESTIGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES, ENVOLVENDO TELEFONIA
FIXA, MÓVEL, INTERNET E TELEVISÃO POR ASSINATURA
NO ESTADO DE SÃO PAULO.
Aos dez dias do mês de junho de dois mil e quinze, às
catorze horas e vinte e cinco minutos, no Auditório Deputado
Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, realizou-se a Segunda Reunião da Comissão Parlamentar
de Inquérito constituída pelo Ato nº 97, de 2015, do Presidente
da Assembleia, mediante Requerimento nº 253, de 2015, com a
finalidade de 'investigar os serviços prestados pelas empresas
de telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, internet
e televisão por assinatura no Estado de São Paulo', sob a presidência do Deputado Orlando Morando. A reunião fora convocada nos termos do artigo 45, § 3º, “in fine”, da XIV Consolidação
do Regimento Interno, com a finalidade de eleger o Vice-Presidente da CPI. Presentes os Senhores Deputados Luiz Fernando
Machado, Orlando Morando, Alencar Santana Braga, Ed Thomas, Chico Sardelli, Roberto Morais e André do Prado (membros
efetivos). Ausente o Senhor Deputado Rogério Nogueira. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta
a reunião. Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi
aprovada. Em seguida, o Senhor Presidente indagou se havia
indicação de nome para ocupar a Vice-Presidência da Comissão.
O Deputado André do Prado indicou o nome do Deputado Chico
Sardelli. Em votação, o nome indicado foi aprovado por unanimidade. A seguir, usou da palavra o Deputado Luiz Fernando
Machado, que solicitou ao Senhor Presidente acesso a toda
avaliação de ativos das empresas. O Senhor Presidente sugeriu
a Sua Excelência que fizesse as solicitações por escrito. Novamente com a palavra, o Deputado Luiz Fernando Machado falou
do seu interesse na constituição de subcomissões para tratarem
de assunto específico. O Deputado Chico Sardelli agradeceu a
aprovação do seu nome para a Vice-Presidência da CPI. Por fim,
o Senhor Presidente comunicou aos Senhores Deputados que
as reuniões da CPI seriam realizadas às quartas-feiras, às treze
horas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por
encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia
e a correspondente transcrição, tão logo seja concluída, fará
parte desta ata que eu, Ademar Trindade Cruz, Analista Legislativo, lavrei e assino após o Senhor Presidente. Aprovada em
reunião de 17 / 06 /2015.
Deputado Orlando Morando - Presidente
Ademar Trindade Cruz - Secretário

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO
E PLANEJAMENTO

Comissões

Membros Efetivos
Carlão Pignatari
PSDB
(Presidente)
PSDB
Vaz de Lima
PSDB
João Paulo Rillo
PT
Teonilio Barba
PT
Estevam Galvão
DEM
Orlando Bolçone
PSB
Edson Giriboni
PV
Léo Oliveira
PMDB
Coronel Camilo
PSD
Paulo Correa Jr
PEN
Sala das Comissões, em 23/06/2015.
Deputado Mauro Bragato - Presidente

CPI EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES

PSDB
PSDB
PSDB
PT
PT
DEM
PSB
PSB
PMDB
PPS
PR

TERMOS DE COMPARECIMENTO
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO
E PLANEJAMENTO
TERMO DE COMPARECIMENTO
Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois
mil e quinze, deixou de realizar-se no Plenário Tiradentes, da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Terceira
Reunião Ordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e
Planejamento, da Primeira Sessão Legislativa, da Décima Oitava
Legislatura, por falta de número regimental. Às 14h46m, transcorrido o tempo de tolerância, o Senhor Presidente, Deputado
Mauro Bragato, determinou que fosse lavrado o presente Termo
de Comparecimento, registrando a presença dos Senhores
Deputados Orlando Bolçone, Edson Giriboni, Carlão Pignatari
e Coronel Camilo e as ausências dos Senhores Deputados Vaz
de Lima, João Paulo Rillo, Teonílio Barba, Estevam Galvão, Léo
Oliveira e Paulo Corrêa Jr. O presente Termo foi lavrado por
mim, Sonia Maria Oliveira, Assessora Técnica, que o assino após
o Senhor Presidente.
Sala da Comissão, em 24 de junho de 2015.
Deputado MAURO BRAGATO - Presidente
Sonia Maria Oliveira - Secretária

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, DA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA
LEGISLATURA.
Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e quinze,
às catorze horas e trinta minutos, no Plenário Tiradentes da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a
Segunda Reunião Ordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, da Primeira Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura, sob presidência do Deputado Mauro Bragato. Presentes os Senhores Deputados Carlão Pignatari, Vaz
de Lima, João Paulo Rillo, Teonilio Barba, Orlando Bolçone, Léo
Oliveira, Paulo Correa Jr (membros efetivos), os Senhores Deputados Cezinha de Madureira, Roberto Engler, Orlando Morando
e Reinaldo Alguz (membros substitutos). Ausentes, por motivo
justificado, os Senhores Deputados Estevam Galvão e Coronel
Camilo. Ausente o Senhor Deputado Edson Giriboni. Presente,
ainda, o Senhor Deputado Barros Munhoz. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião.
Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada. A
presente reunião foi convocada com a finalidade de: 1 - Ouvir o
Senhor Secretário da Fazenda, Doutor Renato Augusto Zagallo
Villela dos Santos, convidado para demonstrar o cumprimento
das metas fiscais do 3° quadrimestre do exercício de 2014 e do
primeiro quadrimestre do exercício de 2015, conforme previsto
no Parágrafo 4°, do Artigo 9°, da Lei Complementar n° 101, de
4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); 2 – Deliberar sobre os seguintes requerimentos: Item 1 - Requerimento
dos Senhores Deputados Teonilio Barba e João Paulo Rillo,
recebido em 21/05/15, para convocação do Senhor Secretário
de Planejamento e Gestão, Doutor Marcos Antonio Monteiro,
para comparecer a esta Comissão com a finalidade de prestar
esclarecimentos sobre a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016; Item 2 - Requerimento do Senhor Deputado
Mauro Bragato, recebido em 15/06/15, para convite à Senhora
Presidente do TCE – Tribunal de Contas do Estado, Conselheira
Cristiana de Castro Moraes, para vir debater nesta Comissão
o tema "A Crise Econômica e o Impacto nas Finanças dos
Municípios". O Senhor Presidente, com o intuito de aguardar
a chegada do Senhor Secretário, comunicou a suspensão dos
trabalhos por cinco minutos. Reaberta a reunião e verificado
quorum regimental, o Senhor Presidente passou a palavra ao
Senhor Secretário que, utilizando-se de slides, apresentou o
Relatório de Gestão Fiscal dos períodos acima mencionados.
Em seguida, fizeram uso da palavra os Senhores Deputados
Orlando Bolçone, Teonílio Barba, Reinaldo Alguz, João Paulo
Rillo e Vaz de Lima. Após responder os questionamentos dos
Senhores Deputados, o Senhor Secretário agradeceu a oportunidade e se retirou. Dando prosseguimento à reunião, o Senhor
Presidente colocou em deliberação os dois requerimentos
constantes da pauta. Item 1 - Concedida vista ao Deputado Vaz
de Lima. Para deliberação do item a seguir, o Senhor Presidente,
pelo artigo 41 do Regimento Interno, passou a Presidência dos
trabalhos ao Deputado Orlando Bolçone. Item 2 – Aprovado.
Votaram favoráveis ao voto do relator, com restrições (pelo
não acatamento das emendas da Bancada do PT – Partido dos
Trabalhadores) os Deputados João Paulo Rillo e Teonílio Barba.
Reassumindo os trabalhos, o Senhor Presidente comunicou que
não seria necessária a leitura dos itens “para ciência” constantes da pauta, uma vez que todos já haviam recebido a mesma.
São eles: - Será realizada uma reunião conjunta entre esta
Comissão e a Comissão de Ciência, Tecnologia e Informação,
no dia 23 próximo, terça-feira, às 14h00, no Auditório Franco
Montoro, com a finalidade de debater sobre as universidades
estaduais paulistas no âmbito do projeto da LDO - PL 587/15;
- Publicado no DOE – Diário Oficial do Estado de 29/04/2015,
nas páginas 22 a 47, os Resultados dos Programas e Ações
do PPA – Plano Plurianual 2012 /2015 - Posição de 2014,
pela Secretaria do Planejamento e Gestão; - Recebido ofício
60/15 da Câmara Municipal de Rio Claro, solicitando emendas
ao Orçamento para o exercício de 2016, voltadas às políticas
públicas para mulheres, considerando a "Carta das Mulheres de
Rio Claro", extraída das atividades de reflexão da Semana da
Mulher 2015; - Recebida cópia de ofício 3/15, da Coordenadoria
das Entidades Representativas dos Policiais Militares do Estado
de São Paulo - CERPM, encaminhando a proposta de reajuste

salarial para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, para o
biênio 2015/2016 (original do ofício encaminhado à Comissão
de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários); - Recebido ofício 2937/14, do TCE, encaminhando decisão exarada, negando
provimento a recurso ordinário (ref. RGL 710/09); - Recebidos
os ofícios do TCE 46/15 (ref. processo RGL 5390/2008) e 47/15
(ref. processo RGL 9306/2013), esclarecendo que não compete
à PGE – Procuradoria Geral do Estado a representação judicial
e extrajudicial das universidades públicas (USP, UNICAMP e
UNESP), de acordo com o disposto no artigo 99, inciso I, da
Constituição Estadual: "Artigo 99 - São funções institucionais
da Procuradoria Geral do Estado: I - representar judicial e extrajudicialmente o Estado e suas autarquias, inclusive as de regime
especial, exceto as universidades públicas estaduais;". Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada
a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e cuja
ata eu, Sonia Maria Oliveira, Assessora Técnica, lavrei e assino
após sua Excelência. Aprovada em reunião extraordinária de
17/06/2015, às 17h00.
Deputado Mauro Bragato - Presidente
Sonia Maria Oliveira - Secretária

CPI ACIDENTES NO TRANSPORTE
FERROVIÁRIO DE CARGA
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO CRIADA COM A FINALIDADE DE
INVESTIGAR OS ACIDENTES OCORRIDOS NO TRANSPORTE
FERROVIÁRIO DE CARGA NO ESTADO DE SÃO PAULO.
Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e quinze,
às dez horas, no Plenário D. Pedro I da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo, realizou-se a primeira reunião da
Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 20, de
março de 2015, do Presidente da Assembleia, com a finalidade
de investigar os acidentes ocorridos no transporte ferroviário de
carga no Estado de São Paulo, sob presidência do Senhor Deputado Chico Sardelli. Presentes os Senhores Deputados Barros
Munhoz, Roberto Massafera, Abelardo Camarinha, Chico Sardelli, Davi Zaia, Ricardo Madalena e Delegado Olim (membros
efetivos). Ausentes a Senhora Deputada Márcia Lia e o Senhor
Deputado Campos Machado. Presente, ainda, o Senhor Deputado Orlando Bolçone. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. Preliminarmente, o Senhor
Presidente esclareceu os objetivos da CPI e teceu considerações
a respeito do modo como os trabalhos serão conduzidos e do
alcance almejado pela investigação. Posto isso, passou-se à
deliberação da ordem do dia, composta pelos itens seguintes.
Item 01 - Requerimento nº. 01/2015, de autoria do Senhor
Deputado Abelardo Camarinha, que solicita o envio de ofício ao
Senhor Diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São
Paulo - Interior (DEINTER 05), de São José do Rio Preto, a fim de
que remeta à CPI cópia integral do inquérito policial que apura
as causas de acidente ferroviário de transporte de carga, com
vítimas fatais, ocorrido naquele município em 2013. Em discussão e votação, o requerimento foi aprovado. Item 02 - Requerimento nº. 02/2015, de autoria do Senhor Deputado Ricardo
Madalena, que solicita o envio de ofício à Doutora Ana Maria
Osório Silva, Procuradora da República no Estado de São Paulo,
a fim de que, no mais breve tempo possível, informe esta CPI
sobre a existência de inquéritos já concluídos sobre acidentes
ferroviários de transporte de carga no Estado de São Paulo, a
partir de 1999. Em discussão e votação, o requerimento foi
aprovado. Item 03 - Requerimento nº. 03/2015, de autoria do
Senhor Deputado Ricardo Madalena, que solicita o convite ao
Senhor Marcelo Magistrini Spinelli, Diretor-Presidente da Ferrovia Centro Atlântica S.A, a fim de prestar esclarecimentos sobre
acidentes ferroviários de transporte de carga sob responsabilidade da referida companhia, abrangendo os aspectos de defesa
civil, meio ambiente e segurança. Em discussão e votação, o
requerimento foi aprovado. Item 04 - Requerimento nº.
04/2015, de autoria do Senhor Deputado Ricardo Madalena,
que solicita o convite ao Senhor Guilherme Segalla de Mello,
Diretor-Presidente da MRS Logística S.A, a fim de prestar esclarecimentos sobre acidentes ferroviários de transporte de carga
de responsabilidade da referida companhia, abrangendo os
aspectos de defesa civil, meio ambiente e segurança. Em discussão, a pedido, foi concedida vista ao Senhor Deputado Barros
Munhoz. Item 05 - Requerimento nº. 05/2015, de autoria do
Senhor Deputado Ricardo Madalena, que solicita o convite ao
Senhor Alexandre M. de Sousa, Superintendente de Infraestrutura e Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas da Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a fim de que informe
esta CPI sobre: o contrato de concessão e os termos aditivos firmados entre a ANTT e as empresas Ferrovias Bandeirantes S/A
(Malha Regional PAULISTA) e ALL – América Latina Transportes
(Malha Regional SUL); o contrato de concessão do consórcio
Ferroban Ferrovia Bandeirantes S/A., que passou, posteriormente, a fazer parte da América Latina Logística (ALL) e os relatórios e laudos de infração apurados, decorridos desde a transferência das malhas ferroviárias para a iniciativa privada, a partir
de 01/03/1997. Em discussão, a pedido, foi concedida vista ao
Senhor Deputado Barros Munhoz. Tendo em vista que os requerimentos numerados de 06 a 15 são de autoria do Senhor
Deputado Chico Sardelli, este transmitiu a presidência ao
Senhor Deputado Davi Zaia, vice-presidente do colegiado, para
a continuidade da apreciação da ordem do dia. Item 06 Requerimento nº. 06/2015, de autoria do Senhor Deputado
Chico Sardelli, que solicita o envio de ofício ao Senhor Coronel
Marco Aurélio Alves Pinto, Comandante do Corpo de Bombeiros, para que indique um bombeiro para dar informações sobre
as ocorrências de acidentes no transporte ferroviário de carga,
objeto desta CPI. Em discussão e votação, o requerimento foi
aprovado. Item 07 - Requerimento nº. 07/2015, de autoria do
Senhor Deputado Chico Sardelli, que solicita o convite ao
Senhor Júlio Fontana Neto, Diretor Presidente da empresa Rumo
ALL – América Latina Logística S.A., a fim de dar esclarecimentos sobre os acidentes ocorridos no transporte ferroviário de
cargas sob responsabilidade da referida empresa, nas questões
de segurança, meio ambiente e defesa civil. Em discussão, a
pedido, foi concedida vista ao Senhor Deputado Barros Munhoz.
Item 08 - Requerimento nº. 08/2015, de autoria do Senhor
Deputado Chico Sardelli, que solicita o convite ao Senhor Aureo
Marcus Makiyama Lopes, Procurador da República em Campinas, a fim de dar esclarecimentos sobre as ocupações irregulares nas imediações das linhas férreas de transporte de carga,
que estão provocando acidentes e criando insegurança na
população. Em discussão e votação, o requerimento foi aprovado. Item 09 - Requerimento nº. 09/2015, de autoria do Senhor
Deputado Chico Sardelli, que solicita o convite ao Senhor Solano de Camargo, autor do Livro “A Guerra dos Vagões – A luta
de uma comunidade pelo fim do cemitério de vagões”, a fim de
dar esclarecimentos sobre os acidentes ocorridos no transporte
ferroviário de carga. Em discussão e votação, o requerimento foi
aprovado. Item 10 - Requerimento nº. 10/2015, de autoria do
Senhor Deputado Chico Sardelli, que solicita o convite ao
Senhor Alexandre M. de Sousa, Superintendente de Infraestrutura e Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas da Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a fim de dar esclarecimentos se a empresa Rumo ALL, empresa responsável pelo
transporte de cargas no Estado de São Paulo, vem cumprindo o
contrato de concessão, sobretudo quanto às questões de segu-
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rança, e sobre as irregularidades que eventualmente foram
constatadas relacionadas a acidentes com vítimas e acidentes
ambientais na malha sob responsabilidade da referida empresa.
Em discussão, a pedido, foi concedida vista ao Senhor Deputado
Barros Munhoz. Item 11 - Requerimento nº. 11/2015, de autoria
do Senhor Deputado Chico Sardelli, que solicita o envio de ofício ao Senhor Desembargador José Renato Nalini, Presidente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de que, no mais breve
prazo possível, encaminhe informações sobre o número de
indenizações pagas em razão de acidentes ocorridos na malha
ferroviária paulista de responsabilidade da empresa Rumo ALL América Latina Logística. Em discussão e votação, o requerimento foi aprovado. Item 12 - Requerimento nº. 12/2015, de
autoria do Senhor Deputado Chico Sardelli, que solicita o envio
de ofício ao Senhor Ivan Miziara, Superintendente da Polícia
Científica de São Paulo, a fim de que encaminhe um relatório
sobre os acidentes ocorridos na malha ferroviária paulista sob
responsabilidade da empresa Rumo ALL - América Latina Logística, no prazo mais breve possível. Em discussão e votação, o
requerimento foi aprovado. Item 13 - Requerimento nº.
13/2015, de autoria do Senhor Deputado Chico Sardelli, que
solicita o envio de ofício ao Senhor Otavio Okano, Presidente da
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), a fim
de que informe a esta CPI, no prazo mais breve possível, quais
os danos ambientais causados pelos acidentes em transporte
ferroviário de carga no Estado de São Paulo a partir de 1999,
ano em que se iniciou a concessão da malha ferroviária paulista. Em discussão e votação, o requerimento foi aprovado. Item
14 - Requerimento nº. 14/2015, de autoria do Senhor Deputado
Chico Sardelli, que solicita o envio de ofício ao Senhor Márcio
Fernando Elias Rosa, Procurador Geral de Justiça do Estado de
São Paulo, a fim de que informe a esta CPI, no prazo mais breve
possível, quais medidas foram realizadas como resultado da
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) constituída com a finalidade de apurar a situação do sistema ferroviário do Estado,
realizada nesta Assembleia Legislativa, conforme Ato 59, de
2009 do Presidente deste Poder, e cujo relatório final foi encaminhado à Procuradoria. Em discussão e votação, o requerimento foi aprovado. Item 15 - Requerimento nº. 15/2015, de autoria
do Senhor Deputado Chico Sardelli, que solicita o envio de ofício ao Senhor Márcio Fernando Elias Rosa, Procurador Geral de
Justiça do Estado de São Paulo, para que indique um promotor
para dar esclarecimentos sobre os acidentes ocorridos no transporte ferroviário de carga, objeto desta CPI. Em discussão e
votação, o requerimento foi aprovado. Esgotada a ordem do
dia, manifestaram-se os Senhores Deputados Roberto Massafera, sobre os aspectos econômicos e históricos do transporte de
cargas sobre trilhos; Ricardo Madalena, acerca da importância
dos requerimentos aprovados; Abelardo Camarinha, a respeito
da administração dos trechos de linhas que cortam perímetros
urbanos; Delegado Olim, que referiu-se às investigações efetuadas pela Polícia Civil sobre acidentes ferroviários de carga e
Orlando Bolçone, sobre a existência de CPI no município de São
José do Rio Preto dedicada à investigação de acidente ocorrido
naquele município. Efetuadas as manifestações, e nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e cuja correspondente transcrição, tão logo concluída, fará parte desta ata
que eu, Adelino Martins, Analista Legislativo, lavrei e assino
após sua Excelência. Aprovada em reunião de 24/06/2015.
Deputado Chico Sardelli - Presidente
Adelino Martins - Secretário

Debates
17 DE JUNHO DE 2015
61ª SESSÃO ORDINÁRIA
Presidentes: ANALICE FERNANDES, CARLOS CEZAR,
JOSÉ AMÉRICO, ED THOMAS, CÉLIA LEÃO
e ORLANDO MORANDO
Secretário: ATILA JACOMUSSI

RESUMO
PEQUENO EXPEDIENTE
1 - ANALICE FERNANDES
Assume a Presidência e abre a sessão. Convoca uma
reunião extraordinária da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação para hoje, às 15 horas.
2 - ABELARDO CAMARINHA
Para comunicação, desmente notícia veiculada no dia
de ontem, 16/6, sobre a saída maciça de policiais das
corporações. Atualiza dados do governo estadual acerca
do número de soldados e de vagas em aberto. Explica
que a PM dispõe de 89.719 mil homens e mulheres e
que a baixa, no ano passado, foi de aproximadamente
mil e cem policiais, por razões diversas. Diz que, em maio,
integraram-se à PM 2.614 soldados. Acrescenta que dois
concursos da Polícia Militar oferecem 4 mil e 1.714 vagas,
respectivamente. Comenta que, na Polícia Civil, outro
certame prevê o preenchimento de 2.031 vagas.
3 - LECI BRANDÃO
Fala sobre o lançamento do Projeto Canta São Paulo,
que aconteceu no Teatro Municipal paulistano na última
segunda-feira, dia 15/6. Explica que esta é uma iniciativa
da Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria
Municipal de Cultura, que investirão na formação de corais
em escolas municipais e de ensino fundamental. Diz que
serão ofertadas 500 vagas para professores das redes
de ensino, que ficarão responsáveis pela organização de
corais, com alunos de diferentes faixas etárias. Destaca que,
em dezembro de 2016, está previsto um grande concerto
com a participação de alunos e professores envolvidos no
projeto. Discorre sobre a importância da música em sua
vida. Parabeniza os deputados Coronel Telhada e Coronel
Camilo, autores de projeto em favor do funk.
4 - WELSON GASPARINI
Cita dados da Organização Mundial de Saúde, que
apontaram que 41% dos seres humanos não têm acesso
a privadas e nem a banhos com água encanada. Diz que
quase três bilhões de pessoas, no mundo, estão expostas
a bactérias, vírus e parasitas, encontrados em dejetos
humanos, e que outras 15 milhões morrem, vitimas de
doenças infecciosas por falta de saneamento básico.
Lamenta que essa também seja a realidade de milhões de
famílias brasileiras. Repudia o investimento destinado a
obras, as quais considera secundárias, como a construção
e reforma de estádios de futebol. Elenca cidades
contempladas com recursos do BNDES para este fim.
5 - LUIZ CARLOS GONDIM
Tece comentários sobre audiência com o secretário
de Administração Penitenciária, Lourival Gomes,
para tratar de assuntos relacionados à pasta. Cita
demandas apresentadas à autoridade, como o retorno
do atendimento do Iamspe em Avaré e em Cerqueira
César, regiões que concentram grande número de agentes
penitenciários. Explica que o atendimento do Iamspe, que
era feito nos dois municípios, foi transferido para Piraju,
o que prejudicou funcionários públicos que não podem se
ausentar de seus postos por muito tempo, uma vez que não
há quem os substitua em suas escalas de trabalho.

