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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO  

DAS TARIFAS DOS PEDÁGIOS 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

14/07/2014 

 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Havendo número 

regimental declaro aberta a décima Reunião da CPI constituída pelo ato 31 de 2014.  

Registro a presença dos deputados Gerson Bittencourt, Antonio Mentor, Aldo 

Demarchi, Cauê Macris, Bruno Covas na presidência, registrando a presença do 

deputado Edmir Chedid. Solicito à secretaria que faça a leitura da ata da reunião 

anterior. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Pela ordem senhor presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Pela ordem nobre deputado 

Aldo Demarchi. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Para solicitar a dispensa da leitura da ata. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – É regimental, se os 

deputados concordarem fica dispensada a leitura da ata que fica dada por aprovada. 

Passamos à nossa ordem do dia.  

Item número um. Requerimento número 31/2014 de autoria dos deputados 

Antonio Mentor e Gerson Bittencourt. Requer nos termos regimentais que seja 
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submetido à deliberação deste órgão técnico o envio de requisição à ARTESP para que 

encaminhe a esta CPI em prazo não superior a 10 dias contados do recebimento do 

ofício de requisição, relatório detalhado sobre os embolsos das outorgas onerosas 

relativas à segunda etapa do programa de concessões rodoviárias realizadas em 2008 

por ano e por concessionária, e ainda que informe as obrigações das concessionárias que 

já foram por elas cumpridas e as que ainda estrão pendente o cumprimento, 

especificando se estão dentro do cronograma inicialmente previsto, se houve 

prorrogação do prazo, ou se o cronograma para conclusão foi cumprido informando 

eventuais sanções aplicadas pelo inadimplemento contratual. Registramos a presença do 

deputado Davi Zaia aqui nesta reunião. Em discussão. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Pela ordem senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem nobre deputado 

Cauê Macris. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Pedir votação nominal para este 

requerimento. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É regimental. Registramos 

também a presença do deputado Orlando Bolçone aqui nesta reunião. Continua em 

discussão. Não havendo mais oradores inscritos está encerrada a discussão, em votação. 

Como vota o deputado Antonio Mentor? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – A favor. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota o deputado 

Gerson Bittencourt? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – A favor. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota o deputado 

Cauê Macris? 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota o deputado 

Aldo Demarchi? 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota o deputado 

Davi Zaia? 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota o deputado 

Orlando Bolçone? 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Contra. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Este presidente também 

registra voto contrário, o requerimento fica rejeitado por cinco votos a dois. Item 

número dois. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem nobre deputado 

Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Para registrar senhor presidente, que seria 

importante que nós tivéssemos pelo menos alguma manifestação da base governista que 

explicasse para nós que razão existe para rejeitar um requerimento dessa natureza numa 

Comissão Parlamentar de Inquérito que está examinando exatamente as concessões 

rodoviárias no estado de São Paulo, as tarifas e que precisa ter informações oficiais 

documentadas para poder exercer sua tarefa. 

Se não bastasse um, dois, três, quatro, cinco pedidos de vista anteriormente 

concedidos por imposição regimental. Na hora de votarmos o requerimento, 

gostaríamos de saber os esclarecimentos, que razões existem para rejeitar um 

requerimento desta natureza que não tem nenhuma implicação que afronte os interesses 

do governo, nem da ARTESP que na verdade tem como objeto exclusivamente tratar da 

questão para a qual nós fomos mandatados. 

Ou seja, nós precisamos dizer ao estado de São Paulo o que aconteceu 

exatamente durante este período de concessões e nós não vamos poder fazer isso se não 

tivermos provas, documentos, informações para agente poder cumprir esta tarefa. 

Então eu imagino que até para que conste no registro do trabalho desta 

Comissão, seja importante que a liderança, as lideranças de governo, os membros dessa 

CPI que representam aqui ou que votaram contrariamente ao requerimento esclarecesse 
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para nós porque rejeitar um pedido de informações que é tão fundamental para a 

execução do nosso trabalho. 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Item número dois. 

Requerimento número 32/2014 de autoria dos deputados Antonio Mentor e Gerson 

Bittencourt. Requer nos termos regimentais que seja submetido à deliberação deste 

órgão técnico o envio de requisição à ARTESP para que encaminhe a esta CPI em prazo 

não superior a 10 dias contados do recebimento do ofício de requisição, as seguintes 

informações acompanhadas de documentos comprobatórios.  

1- qual o valor de ônus fixo e variável cobrados nas outorgas concessionárias das 

rodovias estaduais paulistas a partir de 1998 até a presente data? Favor enviar planilha 

especificando a concessionária e o valor mensal pago a título de ônus fixo ou ônus 

variável. 

2 - existem parcelas vencidas e a vencer de pagamentos das concessionárias de 

rodovias a título de ônus fixo e variável? Em caso afirmativo encaminhar planilha com 

os valores e prazos mês a mês com prazos por concessionárias até o final da concessão. 

3 - houve utilização do ônus fixo ou variável com compensação para a realização 

de termos aditivos com as concessionárias para reequilíbrio econômico e financeiro? 

Em caso afirmativo especificar as situações em que este fato ocorreu, valores e 

justificativa caso a caso. Em discussão. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Pela ordem senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem nobre deputado 

Cauê Macris. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Pedir votação nominal desse requerimento. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É regimental. Pela ordem 

deputado Gerson Bittencourt. 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Em primeiro lugar senhor 

presidente, eu queria fazer um ajuste aí que é o prazo é não superior a 15 dias conforme 

o regimento. A gente já tinha feito essas alterações, não só nesse, mas nos demais itens 

que serão discutidos. 

Em segundo lugar presidente, nós aqui nesse requerimento como nos outros 

pedimos uma informação que é básica. Uma informação que é fundamental, que é 

relativo a uma parte importante do modelo de concessão. Nós estamos dizendo, fazendo 

afirmações com modelo de concessão adotada no estado de São Paulo, das rodovias 

com o valor do ônus, um valor a ser pago pelas concessionárias acabam onerando o 

usuário com tarifas exorbitantes, estratosféricas e fora de qualquer parâmetro 

comparativo no nosso país, inclusive com outros países que adotam o mesmo sistema de 

concessão. 

Portanto, nós aqui queremos saber em primeiro lugar, quanto foi estabelecido em 

cada um dos contratos de concessão. Segundo lugar, quanto foi pago. A base do 

governo vai derrotar esse requerimento aqui para que nós dessa CPI e o estado de São 

Paulo não possamos saber senhor presidente, quanto que estava estabelecido nos 

contratos e quanto foi pago. 

Mais do que isso, nós sabemos e isso foi dito pela imprensa através, foi dito pelo 

governador através dos meios de imprensa, eu trouxe aqui inclusive as matérias. 

Inclusive no próprio Portal do Governo do Estado faz referência que esse ônus foi 

utilizado pelo menos em duas oportunidades. O ano passado quando o estado de São 

Paulo não deu o reajuste e também em 2003 conforme está estabelecido nos termos 

aditivos dos contratos.  

Porque a base do governo não vai falar Mentor. Não vão falar porque não 

querem fazer o debate aqui Mentor. Não querem assumir as posições que têm que 

assumir aqui porque querem derrotar os requerimentos que procuram trazer a 

transparência que procuram trazer o funcionamento adequado dessas informações. 
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Você imagina a hora que chegarem os nossos requerimentos presidente, para 

convocar aquelas pessoas que assinaram os aditivos contratuais, aquelas pessoas que 

fizeram os aditivos em 2006 totalmente irregulares porque não teve parecer. 

Não teve parecer dos órgãos jurídicos da ARTESP, não teve parecer da 

Procuradoria. A legislação é muito clara quando não tem parecer dos órgãos jurídicos 

competentes. O ato do aditivo é considerado nulo. 

E não sou eu que digo que não teve parecer, são as ações que o governo do 

estado entrou na Justiça pra cancelar os aditivos. Está lá especificado. Das quatro ações, 

três que a Justiça diz que não precisava andar em segredo está lá especificado como 

argumento do procurador para anular os aditivos que não houve parecer jurídico, 

deputado Edmir Chedid. Não houve parecer jurídico para assinar os aditivos com 12 

concessionárias. 

A legislação é muito clara e isso está especificado na peça apresentada pelo 

governo do estado. Então é isso que tem acontecido de forma sistemática. Um conjunto 

de posições totalmente ilegais e mais do que isso, a posição categórica da base do 

governo em não trazer as informações elementares, informações que deveriam estar no 

Portal da Transparência. Informações que a população deveria ter acesso em todos os 

momentos. 

E me estranha muito a base do governo aqui, de forma categórica. Na verdade 

quem deveria estar pedindo a contagem dos votos para que a população saiba quem 

votou pela transparência, quem votou pela necessidade de fazer as investigações que são 

necessárias, e aqueles que votaram contrários a essa posição. Mas o que votar contrário 

não faz o debate político! Não fazem o debate político e não fazem o debate técnico e é 

isso o que nós queremos em uma CPI. Discutir sobre os argumentos, sobre os números, 

sobre os contratos, sobre os aditivos. 

Mesmo aqueles que reconhecidamente por todos nós e pelo próprio governo do 

estado estão em desacordo com a legislação. São atos que não tem legalidade para 

avançar naquele objetivo que foi estabelecido lá em 2006 quando foi estabelecido os 

aditivos. Então foge do debate Mentor. Foge do debate porque não quer fazer a 

discussão aqui, porque não trazer a esta Casa e a esta CPI informações básicas. As 
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concessionárias estão pagando o ônus devido? Quando não pagaram? Se não foi pago, 

foi utilizado para que? 

Como nós soubemos já em duas ocasiões que foram utilizados para não, para 

não proceder os reajustes. Mas, mais do que isso deputado Cauê Macris, o termo do ano 

passado não foi feito aditivo. Não teve aditivo ainda! Um ato ilegal por parte do 

governo do estado em 2000, não teve aditivo porque não houve o aumento de reajuste 

no ano que passou de quanto foi aberto mão por parte do governo do estado da outorga. 

Como é que nós não vamos ter as informações necessárias para que a gente 

possa fazer investigação que foi designado e que é competência desta CPI propriamente 

dito. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Continua e discussão. Com 

a palavra o deputado Cauê Macris. Ah, não? Achei que tivesse solicitado. Continua em 

discussão.  

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem senhor presidente. Apenas 

para registrar novamente o que eu já disse aqui em outra ocasião, que o silêncio da base 

governista é ensurdecedor. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Continua em discussão. 

Não havendo mais oradores inscritos está encerrada a discussão. Em votação. Só aqui 

para perguntar ao deputado Antonio Mentor que é o outro autor do requerimento se ele 

concorda com a modificação proposta pelo deputado Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Dos dias? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É. 
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O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Isso já é, essa ponderação a gente já 

tinha feito lá anteriormente, já tinha concordado. 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Veio escrito 10, né? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Até porque foi feito esses 

requerimentos antes da definição e orientação de V. Exa. dizendo dos 15 dias. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – São dois autores, um pediu 

para que conste não 10, mas 15 dias. Então, só aqui perguntando para o outro autor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – De acordo. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Perfeito. Só isso, muito 

obrigado. Vamos votar, então em votação o requerimento com alteração apresentado 

pelo deputado Gerson Bittencourt. Como vota o deputado Antonio Mentor? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – A favor do requerimento. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota o deputado 

Gerson Bittencourt? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Favorável. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota o deputado 

Cauê Macris? 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota o deputado 

Aldo Demarchi? 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota o deputado 

Davi Zaia? 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota o deputado 

Orlando Bolçone? 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota o deputado 

Edson Giriboni? 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Contra. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Esse presidente também 

registra voto contrário e o requerimento fica rejeitado por seis votos a dois. 

Item número três. Requerimento número 43/2014 de autoria dos deputados 

Antonio Mentor e Gerson Bittencourt. Requer nos termos regimentais que seja 

submetido à deliberação deste órgão técnico o envio de requisição à ARTESP para que 

encaminhe a esta CPI em caráter de urgência cópias digitalizadas de inteiro teor de 

todos os processos administrativos e ainda, caso não estejam juntados aos respectivos 

processos, cópias de todos os pareceres jurídicos, técnicos e econômico-financeiros que 

subsidiaram e culminaram na assinatura dos termos aditivos e modificativos firmados 

com as concessionárias de rodovias em dezembro de 2006 adiante relacionadas. 

Autoban Trans 15 e 16, Autovias Trans 11 e 13, Centrovias Trans 10 e 11, 

Colinas Trans 16 e 17, Ecovias Trans nove e 10, Intervias Trans 13 e 14, Renovias 

Trans 12 e 13, SPVias TRans 13 e 14. TEB Trans 10 e 11, Triângulo do Sol Trans 15 e 

16. Em discussão. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Pela ordem senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem nobre deputado 

Cauê Macris. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Em votação nominal este requerimento. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É regimental. Continua em 

discussão. Em votação, não havendo mais oradores inscritos está encerrada a discussão, 

em votação. Como vota o deputado Antonio Mentor? 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Favor do requerimento. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota o deputado 

Gerson Bittencourt? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Favor do requerimento. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota o deputado 

Cauê Macris? 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota o deputado 

Aldo Demarchi? 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota o deputado 

Davi Zaia? 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota o deputado 

Orlando Bolçone? 
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O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Contra. 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem nobre deputado 

Edson Giriboni? 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Esta presidência também 

registra voto contrário e o requerimento fica rejeitado por seis votos a dois. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem nobre deputado 

Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Presidente, eu queria insistir nessa 

vontade que eu tenho, importante, que nós pudéssemos ouvir algumas justificativas dos 

nobres deputados que se pronunciam contra a aprovação dos requerimentos que foram 

apresentados. 

Evidentemente que é chover no molhado porque isso não vai acontecer. Mas 

para a nossa alegria não existe só esse o único meio de se obter informações do governo 

aqui nessa Casa.  

Existem dois outros caminhos que são possíveis e para a nossa tristeza e para o 

descrédito desta CPI que tem se notabilizado por abafar qualquer iniciativa dos 

deputados da oposição no sentido de obter documentos e informações, para a nossa 

decepção enquanto deputados estaduais com mandato popular que devemos estar aqui 
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para cumprir uma tarefa que nos foi outorgada pelo povo paulista, nós vamos ser 

obrigados a utilizar outros meios para obtenção das informações e dos documentos. 

É possível que se apresente à Casa documentos, requerimentos pedindo 

informações que não precisam ser submetidos a voto, e nós já fizemos alguns com esta 

possibilidade, mas existe uma outra possibilidade que garante não apenas aos 

deputados, mas a qualquer cidadão brasileiro acesso a qualquer tipo de informação que 

seja do seu interesse e que obrigatoriamente será fornecida pelo governo em qualquer 

dos seus órgãos, administração direta, indireta, concessionárias. Entidades que tenham 

convênio com o governo do estado e com o governo municipal, com o governo federal, 

todas elas são obrigadas por uma lei aprovada pelo governo federal, por iniciativa do 

governo federal que foi submetida ao Congresso Nacional e aprovada pelos deputados e 

pelos senadores que garante a qualquer cidadão acesso à informação. 

Essa votação que agora aconteceu rejeitando um pedido de informações, 

lamentavelmente para o nosso descrédito, descrédito desta CPI, ela pode ser obtida, a 

informação pode ser obtida por qualquer cidadão e não precisando ser deputado federal, 

estadual, senador, vereador. Qualquer cidadão tem o direito de obter estas e outras 

informações que bem entender. 

Mas em respeito à Casa, em respeito à Comissão Parlamentar de Inquérito que 

mesmo durante o recesso está aqui presente na maioria dos seus membros, quase todos. 

Em respeito a essa delegação que nos foi dada pela Casa de fazer esta investigação, nós 

estamos insistindo em apresentar no foro adequado, pedidos de informação. E 

lamentavelmente os pedidos são derrotados sem nenhuma explicação sequer, sem 

nenhuma justificativa sequer, sem nenhum argumento, sem nenhum debate. 

Por esta razão nós vamos nos utilizar da legislação garantida por um governo 

que tomou essa iniciativa, um governo democrático, popular, transparente que 

apresentou ao Congresso Nacional um projeto de lei que garante o acesso à informação 

para qualquer cidadão brasileiro, nós vamos nos utilizar deste mecanismo para obtermos 

as informações necessárias para garantir a qualidade do trabalho que nós estamos 

realizando nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, tendo em vista que não há outra 

forma de ter acesso a esses documentos via CPI, em função do comportamento, 
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inexplicável comportamento da base governista nesta Comissão Parlamentar de 

Inquérito. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Item número quatro. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Pela ordem senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem nobre deputado 

Cauê Macris. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Quero pedir vistas dos itens quatro, cinco, 

seis. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É regimental. Item número 

sete. Requerimento número 47/2014... 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Pela ordem senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem nobre deputado 

Aldo Demarchi. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Quero pedir vista do item sete. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É regimental. Item número 

oito. Requerimento número. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem senhor presidente. 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem nobre deputado 

Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Só para saber quem vai pedir vista do 

oito. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como eu vou saber? Não 

tenho bola de cristal! 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Vamos ver em seguida. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Então veja, não adianta 

perguntar para mim. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem deve ser o deputado Davi 

Zaia, agora. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Item número oito. 

Requerimento número 48. 
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O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Eu peço vistas, senhor presidente, para voltar 

aqui. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não, deputado Cauê. É a vez do Davi 

agora. Não é assim? Vai pular agora? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É regimental, esta 

concedido vistas ao deputado Cauê Macris. Item número nove. Requerimento número 

49/2014 de autoria dos deputados Antonio Mentor e Gerson Bittencourt. Requer nos 

termos do disposto no artigo 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem nobre deputado 

Davi Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pedir vista do nove e do 10. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É regimental. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Aí, está vendo? Eu estava certo, né? Dois 

para cada um, né? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Para ciência dos senhores 

deputados, a resposta da presidência da Assembleia ao requerimento número 34/2014 e 
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também foi entregue a todos cópia do ofício da ANTT respondendo ao requerimento 

quatro também desta CPI. Pela ordem, deputado Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Senhor presidente, deputados e 

público que participa aqui. Em primeiro lugar o item nove e 10 são dois itens que foram 

apresentados aqui como requerimento de uma cidadã que fez a apresentação, protocolou 

a esta Comissão e que depois foi dado o encaminhamento por V. Exa. que algum 

deputado deveria assumir o requerimento e proceder desta forma.  Foi isso o que o 

deputado Antonio Mentor e eu fizemos e obviamente passamos aqui pela ação do 

governo do estado, da base governista em impedir qualquer tipo de investigação. 

Então eu sugiro à cidadã que apresentou estes requerimentos aqui como 

contribuição a essa CPI, que possivelmente os requerimentos não serão aprovados pela 

base governista, que proceda a busca de informações diretamente no Portal da 

Transparência, porque lá não trem a base do PSDB para evitar qualquer tipo de 

investigação. 

Lá nós não temos os nossos requerimentos aprovados ou rejeitados, como 

também obviamente lá não é o espaço de debate. Então eu sugiro à cidadã que fez estes 

requerimentos e a qualquer uma das pessoas que acompanha a esta CPI, que possam nos 

ajudar, nos auxiliar na busca da transparência em ter, obter essas informações de forma 

direta através do Portal da Transparência conforme dito, o deputado Antonio Mentor 

facultado a qualquer cidadão, cidadã proceder o requerimento destas informações. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Com a palavra o deputado 

Antonio Mentor. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Apenas para fazer mais uma observação 

senhor presidente, no sentido de que um registro necessário também, o descrédito chega 

à via tão, a um limite tão grave que nem os veículos de comunicação cobrem mais esta 

CPI.  

Parte deles porque tem já uma definição política, talvez os grandes veículos de 

comunicação aqui do estado de São Paulo obviamente fizeram já a sua opção política e 

seria muito incômodo para eles estarem publicando o objetivo, o trabalho desta CPI 

porque certamente vai resvalar ou vai conflitar frontalmente com os interesses dos 

partidos que eles defendem, do programa que eles adotam para si, e, portanto, fica 

claramente explicitada a sua opção partidária, opção ideológica, a sua opção 

programática e a sua opção eleitoral. 

Eu não estou falando disso porque esses veículos não estão aqui agora, viu 

deputado Bittencourt. Há a lamentar a ausência deles, a ausência daqueles que também 

tem a obrigação de informar à população, daqueles que tem como comportamento ético 

a isenção daqueles que não deveriam ter opção por esta ou aquela notícia dependendo 

de atender ou não os seus interesses. 

Mas, há a lamentar também este registro que eu quero fazer aqui em alto e bom 

som, dizer perguntando também, porque a “Folha de São Paulo”, “Estadão”, “Revista 

Veja”, a “Rede Globo” e as demais emissoras de Rádio, Televisão, demais veículos da 

Imprensa Escrita. Porque não acompanham essa CPI, deputado Bittencourt? Porque não 

estão aqui presentes? 

O que existe de interesse em jogo aí para que essa CPI não tenha um 

acompanhamento que nós observamos quando se trata de questão que possa resvalar 

nos interesses do governo federal ou governo municipal em São Paulo, ou de outras 

prefeituras que são governadas por partidos progressistas, especialmente pelo Partido 

dos Trabalhadores. 

O que move a imprensa? Que interesses são estes que são inconfessáveis que 

não permitem que esses veículos de comunicação, que a mídia esteja presente e 

acompanhe o trabalho desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que trata de uma 

questão importantíssima, fundamental para o interesse público, para o interesse do 
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estado de São Paulo. Para o interesse da população usuária das nossas rodovias, 

daqueles que tem o interesse de reduzir o custo/São Paulo. 

O que afasta os veículos de comunicação da Assembleia Legislativa e 

especialmente desta Comissão Parlamentar de Inquérito? O que será isso deputado 

Gerson Bittencourt? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Um aparte? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Claro. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Eu vou tentar responder pela minha 

percepção. Eu acho que os meios de comunicação teriam que noticiar os nossos debates 

e, sobretudo noticiar três coisas que eu acho importante dos trabalhos desta CPI. 

Em primeiro lugar que o modelo de concessão adotado no estado de São Paulo 

pelo PSDB é um modelo nocivo que penaliza o usuário que aumenta o custo da 

produção. 

Nós na última semana identificamos aqui que uma carga saindo do Porto de 

Santos e percorrendo o estado, se for uma carga indivisível vai pagar mais de 250 mil 

reais. Nós temos um percurso como o de Campinas a São Paulo, menos de 100 km e 

hoje se paga mais de 15 reais de tarifa e outros 15, mais de 15 para voltar.  

Então, obviamente a imprensa que se viesse fazer a cobertura de forma correta 

aqui, ia identificar que este modelo é um modelo nocivo e que o governo do estado 

continua sempre querendo manter. E foi isso o que o governo do estado fez em 2006 

quando assinou aditivos totalmente ilegais, aditivos que só beneficiaram as 

concessionárias. 

Então ele teria que divulgar que é um modelo ultrapassado, um modelo que 

precisa ser revisto e um modelo, sobretudo, que não tem que ser perpetuado assim como 

o governo do estado fez e tentou fazer em 2006. 
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A segunda coisa que a imprensa ia descobrir é a falta de planejamento, a falta de 

coerência do governo do estado nas concessões estabelecidas desde 1998. Falta de 

coerência deputado Mentor, que muitas vezes pela incapacidade do governo do estado, 

da ARTESP e do governo do estado em fazer o planejamento, o acompanhamento dos 

contratos de concessão, utiliza-se de forma equivocada a via judicial antes de resolver as 

pendências administrativas. 

E dos quatro processos apresentados pelo governo do estado para cancelar os 

aditivos que deram um ganho acima do estabelecido nos contratos de mais de dois 

bilhões de reais, deveria, isso dito por três juízes, que esse não era matéria do Judiciário, 

que esta matéria primordialmente deveria ser adotada no âmbito administrativo.  

Essa tese nós estamos defendendo desde a abertura da CPI aqui e só tivemos 

acesso às ações agora no requerimento de nossa autoria onde os juízes, três dos quatro 

decretam que não precisava o processo correr em segredo de Justiça e mais ainda, que 

isso deveria ser resolvido por parte do governo do estado administrativamente e não já 

de cara para o espaço Judiciário. 

Incoerência ou falta de coerência deputado Mentor, que em 2011 o governador 

anunciou um processo contra a concessão da SP340 da Adhemar de Barros, da 

Renovias, em 2011, amplamente noticiada nos meios de comunicação e no Portal do 

governo do estado. 

Passou um ano, olha 2011, no final de 2011 o governo do estado entra com uma 

ação na Justiça para decretar que a licitação teve problema e, portanto, o contrato não 

deveria continuar. Que a concessão, que o contrato era nulo e que a concessão deveria 

voltar ao estado de São Paulo. 

Veja bem o tamanho da ação do governo do estado, acabar com os contratos, 

declarar os contratos nulos e trazer de volta a concessão. Se essa ação do governo do 

estado protocolada lá em 2011 no final, anunciada pelo governador não teve pedido, 

deputado Davi Zaia, de sigilo porque deputado Mentor, que agora a ação do governo do 

estado em 2014 que não está propondo cancelar contrato nenhum, que não está falando 

de problemas de sacanagem na licitação quando aconteceu no caso da Adhemar de 

Barros. 
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Agora o governo do estado pede para todas as concessões sigilo. Quando você 

pede um processo para anular não precisa sigilo, quando você pede pra anular a 

licitação e o contrato. Quando você pede somente para cancelar um aditivo que poderia 

pela legislação ser adotado de forma unilateral como o governo do estado nesses anos 

de concessão, várias vezes adotou aditivos com as concessionárias, alguns com acordo 

mútuo, mas outros de forma unilateral e era assim que o governo do estado deveria 

adotar. 

Mais ainda deveria adotar porque conhece os seus procuradores a legislação e 

sabe que qualquer termo aditivo que não passar por parecer do órgão jurídico 

competente é nulo, portanto, sequer precisava ser apresentado na Justiça. Então, a 

segunda coisa deputado, que a imprensa ia dizer é a falta de planejamento e coerência 

nas ações propriamente ditas. 

E por último, ia mostrar claramente que se fez concessão, mas que não tem, mais 

do que não tem, parece os contratos das OSS, das Organizações Sociais de Saúde. Tem 

contrato, mas não quer fiscalizar porque adotam relatórios e instrumentos de 

fiscalização ineficazes e isso acontece aqui. 

O que aconteceu deputado Mentor, que até 2006, de 1998 até 2006 todos os 

processos de reajuste contratual levou-se em consideração o que é correto, o fluxo real 

de veículos. Somente nos aditivos de 2006 ninguém adotou aquilo que se adotava todos 

os anos anteriores. Adotou um novo critério que é o critério da estimativa. Alguém que 

está participando daqui ou algum deputado, das pessoas que estão nos assistindo pagam 

imposto por estimativa?  

Está escrito na peça do governo do estado. Ninguém pode pagar imposto por 

estimativa. Imposto como ISS, PIS/COFINS se paga pela real apuração dos resultados, 

fluxo correto e o governo do estado em 2006 mudou. 

Mudou a ordem dos aditivos, mudou o conceito dos aditivos que praticava até 

2006. É por isso que só descobre depois de cinco anos a burrice que fez e que trouxe um 

transtorno enorme aos órgãos públicos e aí os deputados da base dizem o seguinte, “Ah! 

Mas este aditivo só vai proporcionar os dois bilhões, dois bilhões e 100 depois de 

2018”, é isso o que a base governista diz expressamente. 
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E os custos dos processos? O custo dos procuradores, o custo administrativo 

para fazer os processos de rescisão de cada um dos 12 contratos? Isso não conta? Isso é 

papel que cabe ao governo do estado. Mudou na calada da noite o critério de apuração 

para calcular o equilíbrio econômico e financeiro. Chegaram à conclusão, não o PT, o 

Mentor ou eu, a própria FIPE e a ARTESP e a Procuradoria Geral do Estado que com o 

processo de aditivo assinado em média teve concessionária que vai aumentar a Taxa 

Interna de Retorno a quase um por cento ao ano e essa taxa é acumulada, contratos 

estabelecidos como 18%, 19% da Taxa de Retorno vão ser, vão atingir patamares de 

quase 25%, isso não é apropriação de recursos da população que paga pedágio? 

Isso não é apropriação dos nossos recursos que pagamos o imposto que tem que 

deixar a Procuradoria e os órgãos do governo do estado preocupados com ações que 

demonstraram a incapacidade, a falta de coerência e de planejamento da ARTESP? Foi 

isso o que aconteceu e é isso o que a base do governo não quer mostrar aqui. Não 

conseguem chegar a uma conclusão de como justificar para a sociedade e a essa CPI as 

informações, as burradas e as trapalhadas que fizeram em 2006. 

E mais do que isso, a Procuradoria deputado Mentor, até a Procuradoria e o 

governo do estado já reconhecem isso. Só os deputados que sustentam o governo nessa 

Comissão não reconhecem. Podiam ler. Leiam! Leiam as posições da Procuradoria 

Geral do Estado, não precisam dos requerimentos do PT porque aqui não vai ter 

interferência nenhuma. Ou vai ser rejeitado ou vai ter pedido de vista.  

Leiam! Leiam o que está escrito pelo Procurador Geral do Estado! Leiam para 

vocês verem o absurdo que o governo do estado fez com os aditivos de 2006. Leiam os 

absurdos que o governo do estado fez que procedeu o não reajuste o ano passado e não 

trouxe os aditivos assinados, não tem aditivo assinado. 

E aí nós queremos informações importantes e básicas, fundamentais e a base do 

governo adota a política de obstrução, e mais do que isso, negar todas as informações 

necessárias à CPI. Informações básicas, fundamentais e vou repetir que deveriam para 

um governo que se diz transparente, estarem todas de forma transparente. 

E é isso o que tem acontecido de forma sistemática nesta Comissão. Muito 

obrigado deputado Mentor pelo aparte. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Vou concluir voltando àquela avaliação 

que eu fazia relativa aos compromissos que a grande mídia tem parcela dos partidos 

políticos do nosso país. E aí deputado Bittencourt, deputados dessa Comissão, eu fico 

imaginando se tudo isso o que V. Exa. acabou de relatar, se todas essas barbaridades 

que foram anunciadas aqui pelo deputado Bittencourt e pelas outras manifestações que 

também já fiz. 

Se tudo isso tivesse acontecido no governo federal, ou tudo não! Se 10% tivesse 

acontecido por iniciativa do governo da presidente Dilma, tivesse passado pela Agência 

Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, se 10% disso tivesse acontecido sob a 

gerência de um governo de partido progressista ou especialmente do Partido dos 

Trabalhadores. O que a mídia teria feito, qual era a manchete da “Folha de São Paulo” 

desde o dia da instalação desta CPI? 

O que seria a notícia principal do “Jornal Nacional” há um mês sem parar? 

Quais eram as capas semanais da “Revista Veja”? Imprensa partidarizada, imprensa 

parcial e que questiona eticamente a conduta dos políticos, mas não tem conceito ético 

para exercer a sua atividade. 

Essa é que é a grande verdade que precisa ser dita aqui. E eu falo isso 

tranquilamente, não tenho nenhum problema com isso, não devo nada para Jornal 

nenhum, para Rádio nenhuma, para Televisão nenhuma. Não tenho nenhum problema 

com isso porque essa é a verdade, a realidade. É isso o que acontece nesse país. 

Existe em curso uma campanha sórdida partidarizada nos veículos de 

comunicação de massa, os principais veículos de comunicação de massa desse país, e 

atinge não apenas aos interesses do governo federal e partidos de oposição ao governo 

federal, mas atinge também esta Comissão Parlamentar de Inquérito e essa Assembleia 

Legislativa haja vista que não se vê no nosso cotidiano, nas atividades que exercemos 

todos os dias aqui na Assembleia fora do recesso, fora de CPI, no plenário, nas 

Comissões, a presença de um veículo de comunicação de grande porte na Assembleia 

Legislativa de São Paulo. 
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Sabe por que deputado Bittencourt? Porque eles não querem mostrar a realidade 

do que acontece no governo do estado de São Paulo comandado pelo PSDB há mais de 

20 anos. E tem sido assim, esta é a opção da mídia, de parte da mídia, eu não vou 

generalizar para não cometer injustiça, mas a grande mídia, os grandes veículos de 

comunicação tem essa opção de defesa intransigente dos partidos governistas aqui no 

estado der São Paulo e do ponto de vista das campanhas eleitorais. É claro, é notório 

que há uma tendência radicalizada de confronto com os partidos progressistas, 

especialmente o PT. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Nada mais havendo a 

tratar, está encerrada a presente reunião.  

 

*      *      * 

 


