COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
REQUERIMENTO
(dep. Filipe Pereira)

Requeiro
realização
de
audiência pública para apuração de
acontecimentos
envolvendo
a
concessionária que administra os trens
no Rio de Janeiro, SuperVia.

Senhor presidente,
Nos termos dos arts. 225 e 256 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, REQUEIRO a Vossa Excelência realização de audiência pública no âmbito
deste Colegiado com as seguintes autoridades:
•

Senhor Júlio Lopes, Secretário Estadual de Transportes do Rio de
Janeiro.

•

Doutora Maria Isabel Gonçalves, Juíza da 6º vara Empresarial da capital
do Rio de Janeiro.

•

Doutor Carlos Andresano Moreira, Promotor de Defesa do Consumidor
do Ministério Público do Rio de Janeiro.

•

Senhor João Gouveia, Diretor de Operações da concessionária SuperVia.

•

Senhor Amin Murad, Presidente da concessionária SuperVia.
Justificativa

Tendo em vista os lamentáveis fatos envolvendo essa concessionária, fatos
esses que têm levado passageiros ao pânico e humilhações constantes, devido ao total
descontrole e desrespeito ao usuário, é que solicito que seja realizada audiência pública
com representantes da empresa citada e autoridades estaduais, jurídicas e federais
envolvidas na apuração desses fatos.

Há seis meses a mídia divulgou imagens chocantes, mostrando funcionários
da SuperVia chicoteando passageiros em Madureira, bairro do Rio de Janeiro. Na ocasião, a
empresa puniu os agressores, porém, mais uma vez, agrediu aos usuários, chamando-os de
marginais.
A concessionária em questão está constantemente exposta na mídia, como
mostra também matéria do jornal O DIA de 16 de outubro de 2009, que revela que a
empresa está sendo condenada a reparar danos materiais e morais aos consumidores, no
valor mínimo de R$ 1 milhão. Ainda segundo o veículo de comunicação, a SuperVia está
sendo autuada pelo promotor de justiça Carlos Andresano Moreira (convidado por este
requerimento), que cobra que a concessionária retire de circulação composições que não
são seguras para tráfego.
Pelo exposto, peço o apoio dos nobres pares membros dessa comissão
permanente, no sentido de aprovação deste requerimento.

Sala de comissões, 16 de outubro de 2009.

Filipe Pereira
Deputado Federal - PSC/RJ

