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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO  

 DAS TARIFAS DOS PEDÁGIOS 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

02/07/2014 

 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Havendo número 

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

Registro a presença dos deputados Cauê Macris, Edson Giriboni, Davi Zaia, 

Orlando Bolçone e Gerson Bittencourt e além do deputado Bruno Covas na presidência 

dos trabalhos. Solicito à secretaria que faça a leitura da ata da reunião anterior. 

 

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 – Para solicitar a dispensa da leitura da ata. 

 

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

favorável permaneçam como se encontram. Aprovada. Passamos à nossa ordem do dia.  

Item número um, requerimento número 22 de 2014 de autoria dos deputados 

Antonio Mentor e Gerson Bittencourt. Requer que seja encaminhada requisição à 

ARTESP para que encaminhe a esta CPI em caráter de urgência cópias de todos os 

procedimentos averiguatórios instaurados pela ARTESP com vistas à anulação dos 
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termos aditivos e modificativos firmados com as concessionárias em dezembro de 2006 

que prorrogaram os prazos de vigência das concessões de rodovias. Em discussão.  

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

 

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

Macris. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Para pedir votação nominal para esse 

requerimento. 

 

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

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

Vamos proceder então à votação nominal. Como vota o deputado Cauê Macris? 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Contra. 

 

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 

Orlando Bolçone? 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Contra. 
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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 

Edson Giriboni? 

 

O SR. EDSON GIRIBONI - PV – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Este presidente também 

registra o voto contrário e o requerimento portanto, fica rejeitado por cinco votos a um. 

Registramos também a presença da deputada Célia Leão aqui na reunião desta 

CPI. Item número dois. 

 

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

 

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

Macris. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Para pedir vistas nos itens dois e três. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Vossa excelência já pediu 

vistas no item dois e três. 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Já pedi? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Já. Item número dois item 

31 de 2014 de autoria dos deputados Antonio Mentor e Gerson. 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Pela ordem senhor presidente. Para 

pedir vistas então dos itens dois e três. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – É regimental. Fica então 

concedido vistas ao deputado Orlando Bolçone dos itens dois e três. 

Item número quatro, o aditivo apresentado pelos deputados Antonio Mentor e 

Gerson Bittencourt ao requerimento número 35 que é o requerimento de autoria do 

deputado Cauê Macris. Nós vamos passar, acho que em primeiro lugar a discussão do 

requerimento de autoria do deputado Cauê Macris. Se ele for rejeitado não tem sentido a 

gente discutir o aditamento do requerimento. 

Então vamos passar aqui ao item cinco que é o requerimento número 35 de 

autoria do deputado Cauê Macris. Requer nos termos regimentais que seja enviada a 

requisição à ARTESP, agência reguladora dos serviços delegados de transportes do 

estado de São Paulo para que, um, informe os procedimentos administrativos adotados 

para embasar decisão que possibilitou o não reajuste das tarifas de pedágio em 2013. 

Dois, esclareça as medidas adotadas para informar à sociedade sobre os mecanismos 

que ensejaram o não reajustamento das tarifas de pedágios em 2013. Três, envie cópias 

de todas as atas e listas de presentes dos membros das reuniões do conselho consultivo 

daquela autarquia ocorridas no ano de 2013. 
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Em discussão. Não havendo inscritos está encerrada a discussão. Em votação. 

Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. 

Registro também a presença dos deputados Antonio Mentor e João Paulo Rillo. 

Item número quatro. Requerimento número 40 de autorias dos deputados 

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

o seguinte aditamento ao requerimento de número 35 de autoria do deputado Cauê 

Macris. 

Onde se lê, “três envie cópias de todas as atas das reuniões do conselho 

consultivo daquela autarquia ocorridas no ano de 2013” leia-se “envie cópia de todas as 

atas das reuniões do Conselho Consultivo e Diretor daquela autarquia ocorridas no ano 

de 2013. Em discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em 

votação.  

Perfeito. Estou sendo informado aqui pela secretaria que o requerimento de 

número 40 diz “três” Onde se lê “envie cópia de todas as atas das reuniões do Conselho 

Consultivo daquela autarquia que ocorreu em 2013”. Na verdade no requerimento 35 

onde se lê o seguinte “envie cópia de todas as atas e listas de presenças dos membros 

das reuniões do Conselho Consultivo daquela autarquia”. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Por mim não tem problema, nós já 

fizemos o acordo em relação a isso das atas e do Conselho Consultivo, Diretor, lista de 

presença.  

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Então só, na verdade o 

requerimento de número 40. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Mais o ajuste presidente?  
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Envie cópias das atas das 

reuniões e listas de presenças das reuniões do Conselho Consultivo e Diretor daquela 

autarquia. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Tem acordo, não tem problema. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Foi incluir o Diretor e 

acabou suprimindo a lista de presenças. Não é isso? Então continua em discussão o 

requerimento 40 com a inclusão da expressão “e listas de presenças”.  Não havendo 

mais oradores inscritos está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que forem 

favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. 

Item número Seis. Requerimento número 36 de 2014 de autoria do deputado 

Cauê Macris. Requer nos termos regimentais que seja encaminhada requisição à 

ARTESP para que informe quanto já foi recolhido e repassado pelas concessionárias no 

programa de concessão rodoviárias do estado de São Paulo para cada ente federado. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em 

votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

Aprovado o requerimento. 

Item número Sete. Requerimento número 37 de autoria do deputado Cauê 

Macris. Requer nos termos regimentais que seja enviada requisição à ARTESP para que 

preste às seguintes informações à CPI sobre os impostos e taxas incidentes nas tarifas de 

pedágio. A- No estado de São Paulo quantos municípios cobram ISSQN sobre as tarifas 

de pedágio? B- Qual o percentual cobrado em cada município? C- Como é feito o 

repasse do ISSQN arrecadado nos pedágios às prefeituras? D- Qual o montante de 

ISSQN repassado em 2013 para as prefeituras? E- Qual o montante de ISSQN 

repassado para as prefeituras desde o início de programa de concessões? F- como é 

calculado o valor a ser repassado para as prefeituras? G- A administração municipal 

pode utilizar a verba do ISSQN como entender?  



7 

 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em 

votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

Aprovado.   

Item número Oito. Requerimento de número 38 de autoria do deputado Cauê 

Macris. Requer nos termos regimentais que sejam requisitadas à ARTESP as seguintes 

informações a respeito de carga tributária que incide sobre as tarifas de pedágio no 

estado de São Paulo. A- Qual o percentual de cada imposto e taxa incidente sobre a 

tarifa de pedágio? B- Qual o destinos dos recursos oriundos de cada um desses impostos 

e taxas? C- qual o valor repassado nos últimos cinco anos ano a ano para cada imposto e 

taxa incidente?  

Em discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em 

votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Item número Nove. Requerimento número 39 de autoria do deputado Cauê 

Macris. Requer nos termos regimentais que seja enviada requisição ao Ministério da 

Fazenda para que informe no prazo de 15 dias as informações abaixo elencadas. 

A- Existe alguma desoneração tributária para pedágio de alguma 

concessão rodoviária no Brasil?  

B- Se sim, qual o tipo de desoneração e qual a carga tributária que 

incide sobre as tarifas de pedágio ou qualquer tramitação econômica 

na concessão?  

C- Há algum tipo de estudo em andamento ou proposta 

implementada com objetivo de exonerar o setor de concessões 

rodoviários no Brasil? Em discussão.  

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Pela ordem deputado 

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – De acordo com a discussão que nós 

fizemos no início se poderíamos ou teríamos competência para fazer as investigações 

em relação às rodovias federais, chegou-se ao entendimento inclusive através de parecer 

que seriam as rodovias paulistas.  

Então eu queria sugerir ao deputado Cauê Macris, não tem discordância em 

relação ao requerimento, mas que fizesse o recorte das rodovias federais no estado de 

São Paulo ou das rodovias federais paulistas podendo fazer essa caracterização para 

caminhar de acordo com o que já foi definido em parecer anteriormente para essa 

comissão. 

 

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

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Não sou contra não presidente. Acho que o 

intuito aqui é na verdade não é de investigação em relação a nenhuma ação em órgão 

federal e sim uma requisição de informações até para construir o entendimento aqui em 

relação à questão de impostos incidentes dentro das concessões não só no estado de São 

Paulo, mas em outros estados. 

Agora se os membros entenderem que deve ser aqui do estado de São Paulo não 

tem problema nenhum com isso apesar de essa informação do Brasil como um todo ser 

importante. Eu acho que se possível, o Ministério informar, ou melhor, o Ministério da 

Fazenda informar todas as concessões seria interessante, mas no que tange a nossa 

competência da CPI requisitar às informações no estado São Paulo. 

 



9 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Eu mantenho a sugestão que fique e 

daí não tem problema. Tem discordância com o conteúdo, só para ficar de acordo com 

aquilo que estamos fazendo a investigação aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Sim, e como fica a redação 

do requerimento?  

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Que a concessão rodoviária nas 

rodovias paulistas feitas pelo governo federal no estado de 

 

O SR. – Federais no estado de São Paulo. 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Existe alguma desoneração 

tributária para pedágio em alguma concessão rodoviária federal no estado de São Paulo?  

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Sim presidente e a “C” fica no 

mesmo sentido. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem senhor presidente. Só para uma 

correção, porque eventualmente podem ocorrer também tributos federais sobre a 

concessão estadual. 

 

O SR. -  (Inaudível) ao requerimento anterior. 
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O SR. DAVI ZAIA – PPS – Não, o requerimento anterior, ah, está certo, ok. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Existe alguma relação 

tributária para o pedágio em alguma concessão rodoviária federal no estado de São 

Paulo? C- Há algum tipo de estudo em andamento ou proposta implementada com 

intuito de exonerar a concessão rodoviária federal no estado de São Paulo? 

Continua em discussão. Registro também a presença do deputado Aldo 

Demarchi nesta reunião. Não havendo mais oradores inscritos está encerrada a 

discussão, em votação. Os deputados que forem favoráveis ao requerimento com a 

modificação sugerida pelo deputado Gerson Bittencourt permaneçam como se 

encontram. Aprovado. 

Para ciência Item número 10. Requerimento de autoria da senhora Adriana 

Paquier, e o parecer 216/2014 da Procuradoria da ALESP que fala sobre a possibilidade 

de pautória e requerimento formulado por cidadã em relação à CPI para discussão e 

votação, mas desde que 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Vocês viram o parecer? Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Só para esclarecer, está 

incompleto aqui. Requerimento de autoria da senhora Adriana Paquier e parecer 

216/2014 da procuradoria que fala sobre a possibilidade de pautar requerimento 

formulado por cidadã para discussão e votação desde que algum deputado encampe este 

requerimento. A impossibilidade de apenas um cidadão apresentar o requerimento para 

ser discutido e votado e a possibilidade desde que algum deputado, passe a ser um 

requerimento deste deputado. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Mas qual o procedimento que seria 

adotado, vamos dizer assim, por um cidadão. 



11 

 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Está dando ciência se 

algum deputado desejar apresentar este requerimento, julgar pertinente, pode apresentá-

lo. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Mas a pergunta é o seguinte senhor 

presidente não só para esse caso, tem qualquer outro cidadão ou cidadã que queira fazer 

um requerimento a essa Casa. O procedimento que vai ser adotado pela presidência vai 

ser de colocar esse requerimento para ciência e aí um dos deputados encampa e ele é 

automaticamente incluído na pauta ou ele seria incluído na pauta da nossa reunião 

seguinte? 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Na pauta da reunião 

seguinte. Nós podemos até então se for o caso, solicitar à secretaria que assim que 

qualquer requerimento como esse for apresentado já seja disponibilizado esta 

informação aos deputados e não espere a próxima reunião para que todo tomem ciência 

disso até para que se querendo já apresente naquele prazo de 24 horas que nós 

combinamos. Perfeito? Então ok. Então está dada ciência do requerimento ao. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Pela ordem senhor presidente. 

Então eu assumo o requerimento. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Perfeito. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – É esse o procedimento então?  

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Na verdade teria que subscrever, você tem 

que assinar ou apresentar por escrito. 
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O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Fica agora. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Fica para a próxima 

reunião. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Entendido. Então de qualquer forma 

deixo comunicado aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Ele não está na pauta 

inclusive, ele está só para ciência. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Está entendido. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Ok. Item número 11. 

Resposta aos requerimentos 11 de 2014 e 30 de 2014, já se encontra à disposição dos 

senhores deputados na secretaria e item número 12 moção 109 de 2014 da Câmara 

Municipal de Itatiba, moção 40/2014 da Câmara Municipal de Aguaí e moção 63/2014 

da Câmara Municipal de Jardinópolis e moção 10/2014 da Câmara Municipal de 

Cosmópolis. Transmite voto de apoio e aplaudem a presente, congratulação à ALESP 

pela instalação da CPI dos pedágios. 

Eu queria nesse minuto suspender os trabalhos por cinco minutos e convidar a 

todos os senhores e senhoras deputados para que aqui ao lado a gente possa discutir uma 

questão só reservadamente aos membros da CPI. Por favor. Estão sendo suspensos os 

trabalhos por cinco minutos. 
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*      *      * 

Os trabalhos são suspensos por cinco minutos. 

*      *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Reabertos os trabalhos. Só 

para deixar registrado, nós suspendemos aqui os trabalhos até para acertar com todos os 

membros da CPI como nós vamos proceder porque um dos documentos que foram 

solicitados aqui por esta Comissão em relação ao processo que tramita em segredo de 

Justiça.  

Então nós vamos à próxima reunião deliberar um requerimento para transformar 

até a próxima reunião mesmo, não há nenhum problema a isso, já me certifiquei aqui 

com a secretaria, em uma reunião reservada? Em uma reunião secreta para que todos os 

deputados possam ter acesso ao conteúdo desse documento que é um processo que 

tramita em segredo de justiça. Então apenas para deixar aqui registrado. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Deputado Antonio Mentor 

pela ordem. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Presidente Bruno Covas, nós estamos 

apresentando à presidência da CPI um ofício para que a presidência tome providências 

no sentido de garantir que as respostas aos nossos requerimentos aprovados por essa 

CPI, portanto, requerimentos da CPI, sejam respondidos na sua integralidade em função 

de nós termos observado que alguns dele especialmente o número 10 e o número 12, as 
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informações fornecidas pela ARTESP não preenchem os quesitos que foram 

apresentados pelo requerimento. 

Portanto, estamos aqui apresentando à presidência a solicitação através de ofício 

para que a presidência tome as providências necessárias para que estas indagações 

sejam respondidas à sua integralidade. 

 

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

Gerson Bittencourt.  

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – No mesmo sentido eu vou colocar 

aqui verbalmente, mas também vamos fazer o requerimento. O requerimento de número 

15 aprovado já por essa Comissão dizia respeito não só ao termo de acordo da Rodovia 

SP-340 Adhemar de Barros, mas também ao conteúdo do processo e nós só recebemos 

como resposta da ARTESP o termo de acordo. 

Então estou aqui também fazendo referência e apresentaremos formalmente 

oficialmente para que isso possa ser corrigido. Então não chegou o que nós aprovamos 

aqui. Pelo menos a totalidade dos itens que foram aprovados aqui no requerimento de 

número 15. 

Queria também aproveitar antes de nós começarmos a outra parte aí dos nossos 

trabalhos que esta senhor presidente, é a primeira reunião que nós fazemos depois do 

aumento da tarifa. Todos sabem da nossa, não só do nosso requerimento solicitando, 

pedindo ao governador que não desse o aumento das tarifas de pedágio agora dia 

primeiro de julho em função dos trabalhos dessa CPI e também em função das ações 

que correm na justiça, algumas delas inclusive feitos referência aí por sua colocação dos 

quais quatro desses processos tem um deles que corre em segredo de Justiça. 

E o que nós percebemos com esse aumento senhor presidente? Em primeiro 

lugar que foi um erro em nossa opinião em ter feito e procedido o aumento nessa 

circunstância, nessa conjuntura que passa de averiguação, de identificação de problemas 

nos contratos de concessão, de tarifas elevadas e assim por diante. 
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Em segundo lugar e obviamente nós vamos tentar entender o que levou à 

ARTESP estabelecer indicadores diferenciados para cada uma das rodovias, uma vez 

que o que está especificado no contrato era a adoção dos indicadores oficiais.  

Então não estou aqui fazendo qualquer tipo de referência que aumentos foram 

dados abaixo do índice inflacionário até porque entendia que o aumento deveria ser 

zero, mas é importante que a gente entenda isso, parte das concessionárias inclusive 

publicamente nos jornais declararam sua posição contrária a alguns dos indicadores 

dados pelo governo do estado dizendo que inclusive teve em função deputado Mentor, 

desses indicadores diferenciados a quebra de contrato. 

Então é importante que nós todos entendamos o que está e qual foram os 

critérios para ter indicadores diferenciados em uma ação, uma pública das 

concessionárias dizendo que estava fora dos contratos e eu aqui também não tive a 

oportunidade de ver ou ouvir nenhum dos deputados que sustentavam o aumento e que 

entendiam que o aumento era justo, que houve quebra de contrato como nós fizemos 

essa mesma colocação para 2013 onde não houve reajuste contratual e nós da oposição, 

eu e o deputado Antonio Mentor achamos e já colocamos isso de público que foi correta 

a posição de no ano passado não dar reajuste como entendemos que a posição do 

governo do estado em 2013 também não rompeu contratos estabelecidos em 1998. 

Então nós estamos agora com reajustes tarifários diferenciados para cada 

rodovia diferente daquilo que está estabelecido no contrato e nós não vemos aqui por 

parte da base do governo aqueles que defenderam e que era importante ter os reajustes 

para respeitar os contratos que os contratos foram desrespeitados. 

Entendo que o contrato também não foi desrespeitado esse ano, mas 

argumentação da base governista para derrotar o requerimento do deputado Antonio 

Mentor e o meu, foi da quebra de contrato. Então uma contradição aí que é importante 

ser debatida, ser entendida por todos nós. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem senhor presidente. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Pela ordem deputado 

Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Também na esteira do que foi 

apresentado pelo deputado Gerson Bittencourt, eu queria também dizer que na semana 

passada quando o requerimento que nós apresentamos e que solicitava a essa CPI um 

ofício ao governador Geraldo Alckmin solicitando que ele congelasse as tarifas de 

pedágio neste ano. Quando esse requerimento que nós apresentamos foi rejeitado, eu já 

percebi que havia uma decisão do governo pelo reajuste da tarifa, deputado Gerson 

Bittencourt. 

A impressão que me passou foi de que os deputados da base do governo já 

tinham esse indicativo de que as tarifas seriam reajustadas e o interessante é que o 

percentual de reajuste varia a partir de informações que a ARTESP nos passa, nos passa 

não, divulga através da imprensa de que essas variações se devem aos ganhos auferidos 

pelas concessionárias com as medidas adotadas em 2013, ou seja, a cobrança pelo eixo 

suspenso e a remuneração de outra ordem que foi oferecida também às concessionárias 

pela própria ARTESP.  

Ora, se houve um efetivo ganho pelas concessionárias pela cobrança do eixo 

suspenso e se houve também outra remuneração às concessionárias que de alguma 

maneira ressarciram eventual não reajuste das tarifas de 2013, como é que agora esse 

reajuste chega a 8,5%? Portanto, muito acima de qualquer índice inflacionário. 

Como é que se explica que essas concessionárias que foram beneficiadas já em 

2006 com a prorrogação dos contratos e que podem auferir ganhos da ordem de dois 

bilhões de reais? E que foram beneficiadas com a cobrança do eixo suspenso em 2013? 

Em 2006 houve a prorrogação dos contratos que vão beneficiar às concessionárias na 

ordem de dois bilhões? 

Em 2013, novo beneficio às concessionárias pela cobrança do eixo suspenso, 

pelo repasse de outros recursos da própria ARTESP que nós não sabemos que recursos 

são esses, não estão divulgados aí pela mídia e ainda com tudo isso nós estamos 
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observando o reajuste da ordem de 8,53%, quase 10% de aumento da tarifa do pedágio?  

Como é que se explica isso?  

Não é aceitável uma decisão como essa. O custo São Paulo vai ser onerado 

novamente por essa medida, São Paulo que já tem sido o carro-chefe das alíquotas 

tributárias e tarifárias do Brasil e que já tem a partir dessas alíquotas, dessas tarifas 

impactando a vida do povo paulista, daqueles que vivem e trabalham no estado de São 

Paulo travando o nosso desenvolvimento, impedindo o crescimento do estado de São 

Paulo. 

Impedindo as pessoas de se locomoverem, de trabalharem usando as rodovias do 

estado de São Paulo, alterando o custo da vida dessas pessoas e finalmente alterando o 

preço das mercadorias que são consumidas pelo povo paulista. 

É inexplicável, é inadmissível que se aceite pacificamente essa medida do 

governo e do governador Geraldo Alckmin que vai ter que vir a público se ele que disse 

lá em 2010 da necessidade de reduzir as tarifas de pedágio na campanha de 2010, ele 

disse a quem quisesse ouvir, “as tarifas de pedágio de são Paulo são altas, o preço é caro 

e nós vamos reduzir” e ao contrário disso está oferecendo reajustes cada vez maiores e 

que estão trazendo tanto dano ao desenvolvimento do nosso estado. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Pela ordem presidente. 

 

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

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Para complementar e dar um 

exemplo nessa colocação do deputado Antonio Mentor. Aqui fazendo uma verificação 

dos indicadores de reajustes aplicados agora, nós temos a Renovia deputado Mentor, 

que é a da Adhemar de Barros com indicador de reajuste de 6,37 e vou falar um pouco, 

falar não, eu vou ler uma ação da Procuradoria Geral do Estado, então não é uma frase 

do PT, desse deputado ou do deputado Antonio Mentor, mas do procurador do estado 
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quando entrou com a peça para anular a concessão da Rodovia Adhemar de Barros que 

tem como concessionária a Renovias. 

A Renovias teve então o terceiro maior reajuste de tarifa praticado agora a partir 

do dia primeiro de julho e o que diz nesse parecer? Obviamente aqui eu vou ler parte 

desse parecer inicial que diz o seguinte. 

“No início do ano de 2010 em razão da deliberação havida em reunião realizada 

com o vice-governador e secretários do estado dos transportes, planejamento e Casa 

Civil do governo, foi determinada à ARTESP providências para levar a efeito a 

reconfiguração tarifária na praça de pedágio de Jaguariúna de forma adequar à tarifa 

nela praticada tendo em vista o desmembramento daquela praça de pedágio”. 

Mais para frente diz o seguinte. “Conforme o parecer da Procuradoria de 2010 

houve o reconhecimento que o contrato de concessão foi desequilibrado desde a sua 

assinatura em favor da concessionária impondo o seu retorno à estrutura tarifária e 

original com implementação, implantação e operação de pedágio nas proximidades de 

Mogi Mirim e conforme recomendou a procuradoria, deveria haver a invalidação da 

deliberação do conselho diretor da ARTESP”, está explicado aqui quem define a 

estrutura tarifária que o deputado Cauê questionava, diretor da ARTESP, “a qual 

determinou concomitantemente a desconcentração tarifária de Jaguariúna a elaboração 

dos cálculos de reflexos econômicos e financeiros dela decorrente.” 

E diz mais para frente ainda com o parecer da Procuradoria diz assim, “com a 

conclusão pela existência de vício no procedimento licitatório a impor medida judicial 

para a sua invalidação bem como pela necessidade de se instaurar no âmbito da 

Corregedoria Geral da Administração de procedimento para apuração de 

responsabilidade à comissão de licitação que deu causa ao vício apontado”.  

E caminha mais para frente ainda que diz o seguinte, “passada a pré-qualificação 

das proponentes no momento em que se respondia às indagações das empresas licitantes 

com os esclarecimentos sob os termos do edital houve”, em negrito, pelo procurador, 

“houve uma alteração substancial do conteúdo da fatura vença. Vale dizer, foi 

autorizado por quem não possuía o poder para tanto e de forma ilegal uma alteração que 

se inseria à descaracterização parcial da política tarifária para as concessões das estradas 

de rodagem. Explica-se, somente o próprio estado de São Paulo poder concedente 
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poderia eventualmente alterar o edital mudando a política pública tarifária relativa à 

concessão das estradas de rodagem, ou seja, só o DER somente poderia agir nos limites 

dos poderes que foram delegados pelo poder concedente”. 

E aí continua dizendo assim, “o que acabou por de forma dissimulada alterar 

toda a sistemática estadual da política tarifária do programa de concessões de rodovias 

posto que pela planificação adotada pelo estado existe uma associação a cada praça de 

pedágio e de um determinado número de quilômetros da rodovia denominada aí trecho 

de cobertura de pedágio”. 

E termino dizendo o seguinte, que define, que seja feita a estruturação nos 

parâmetros do edital. Então eu fiz aqui uma parte de uma leitura de uma peça que não é 

uma peça do PT, que não é uma peça desses deputados, é uma peça da Procuradoria 

Geral do Estado. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – É do Dr. Elival. 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Exatamente, que nós vamos ter a 

oportunidade de tê-lo aqui para conversar sobre os contratos de concessão. E o que me 

deixa, que causa mais estranhamento senhor presidente, é uma peça com esse conteúdo, 

todos podem ter acesso, uma peça pública, essa não está correndo em sigilo que faz essa 

caracterização do vício do processo licitatório, da ilegalidade do processo licitatório do 

reconhecimento da necessidade da anulação e mais do que isso, do desequilíbrio do 

contrato em favor da concessionária desde o período da sua assinatura. 

Ora, se o governo do estado tem essa interpretação, tem esses estudos que está 

estabelecido em uma peça que aqui fiz questão de ler parcialmente, como é que o 

governo do estado procede um reajuste dessa monta, dessa magnitude à Renovias e a 

esse contrato que eu estou aqui fazendo referência? Poderia ter dado, na verdade deveria 

não ter dado aumento, mas poderia ter ado um indicador de aumento o mais baixo como 

deu para outras concessionárias. 

Então nós não conseguimos entender essa falta de planejamento, essa falta de 

critério hora a política adotada rompe, desrespeita os contratos, hora ela se quer é 

questionada propriamente dita, hora o governo entende que teve problema, ilegalidade 
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no processo licitatório dando, trazendo um desequilíbrio econômico em favor da 

concessionária desde 1998 e aqui agora na oportunidade que tem para proceder ajustes 

que provavelmente foi o motivo, nós vamos saber isso, de reajustes diferenciados a cada 

um dos contratos de concessão, não adota ou não toma às medidas que possuem, que 

poderiam ajudar a fazer a correção pelo menos de parte dos erros já identificados por 

todos. 

E aqui senhor presidente, senhores deputados, não estou nem fazendo referência 

deputado João Paulo Rillo, nosso líder do PT, não estou fazendo referência ao aditivo 

assinado em dezembro de 2006 que prorrogou os contratos de concessão e que 

trouxeram para as concessionárias com essa prorrogação, com esses aditivos, o lucro 

adicional de dois bilhões de reais de uma forma geral para todas as concessões. 

Então não estou fazendo nem referência a isso. Estou fazendo referência 

específica a um contrato de concessão de uma determinada rodovia que dizer, na 

verdade não é uma rodovia, são três ou quatro rodovias que fazem parte vamos dizer, 

desse lote de concessão da Renovias. 

Então é isso que julgo importante e que a gente possa identificar e investigar 

essa falta de critério, essa situação que hora é uma posição, hora é outra posição, daqui a 

pouco outra posição para que a gente tenha um critério, tenha uma coerência, tenha um 

planejamento dos atos do poder público como um todo. 

Então isso não dá para deixar passar em um momento em que a população está 

pagando um pedágio mais caro propriamente dito que o governo faz a identificação e a 

estranheza aqui deputado João Paulo Rillo, é que o próprio governo faz a identificação 

dos seus erros, joga para a justiça e depois faz acordo. Depois faz acordo e tudo aquilo 

que se escreveu na ação que foi ingressada na justiça é desconsiderado, some dos 

acordos, some dos entendimentos, some do processo de reajuste tarifário, some dos 

cálculos do equilíbrio econômico financeiro do contrato propriamente dito. 

E essas pessoas de Campinas, de Jaguariúna e da região que pagaram desde 

1998, desde o início da concessão uma tarifa cheia para fazer o deslocamento de 

Campinas para Campinas ou de Campinas para Jaguariúna e vice-versa. O que 

aconteceu com essas pessoas? Essas pessoas têm o direito de ter por essa peça aqui, têm 

que ter o direito de ter os seus recursos ressarcidos porque pagaram indevidamente. Está 
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escrito aqui na peça do governo do estado e é isso que a gente não consegue identificar 

uma coerência, um critério que possa embasar o conjunto das ações do governo do 

estado nas concessões das rodovias propriamente dito. É isso. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Muito bem. Vamos então 

passar. 

 

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

para uma observação única. Dizer que o silêncio da base do governo é ensurdecedor 

nesse momento. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Vamos passar então à oitiva 

dos nossos convidados de hoje com a presença aqui, já vou chamá-los e os senhores 

podem vir aqui à frente, o senhor Manuel Sousa Lima Junior, do SETCESP, o senhor 

Geraldo Vianna da CNT e da FETCESP e senhor Antônio Herculano da Silva do 

SINDCAM. Podem, por favor, tomar assento. 

Apenas para confirmar se estiver aqui presente, por favor, o senhor Francisco 

Pelúcio. O senhor Francisco Pelúcio não está presente, o único convidado que não pode 

vir hoje. 

Queria até combinar aqui com os senhores membros aqui da CPI, a sugestão da 

presidência é que a gente possa ouvir os três convidados e depois abrir a palavra aos 

senhores deputados para que possam fazer algum tipo de indagação. Podemos fazer 

dessa forma? Algum problema? Perfeito. Vamos então, em primeiro lugar ler o seguinte 

termo. 

 “Os senhores foram convidados a comparecer a essa CPI e como testemunhas 

com fundamento nos artigos 203 e 212, ambos do Código de Processo Penal combinado 

com o parágrafo segundo do artigo 13 da Constituição do Estado e artigo terceiro da lei 

estadual 11.124 de 2002, bem como as demais normas constitucionais e 

infraconstitucionais aplicáveis à espécie, cumpri-nos adverti-los que devem dizer a 



22 

 

verdade não podendo fazer afirmações falsas, calar ou negar a verdade a respeito dos 

fatos de seu conhecimento por incorrem no crime previsto no artigo quarto inciso dois 

da lei federal 1.579 de 1952.” 

Nós vamos agora fazer a qualificação dos nossos três convidados. Eu vou 

perguntando e o senhor responde. Nome completo? 

 

O SR. MANOEL SOUSA LIMA JUNIOR. – Manoel Sousa Lima Junior.  

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Idade? 

 

O SR. MANOEL SOUSA LIMA JUNIOR. – Sessenta e três anos. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Estado civil? 

 

O SR. MANOEL SOUSA LIMA JUNIOR. – Divorciado. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Endereço da residência? 

 

O SR. MANOEL SOUSA LIMA JUNIOR. – Rua Peruíbe, 690 apto. 212 

Perdizes. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Profissão? 

 

O SR. MANOEL SOUSA LIMA JUNIOR. – Economista. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Local de trabalho? 

 

O SR. MANOEL SOUSA LIMA JUNIOR. – Na Estrada Turística do Jaraguá 

2949, São Paulo. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Presidente, por uma questão de ordem, 

ambos os três são convidados pela CPI. Não sei qual o entendimento dos demais 

membros, mas nós já tivemos aqui inclusive um convidado inclusive professor da USP 

que veio aqui falar um pouco a respeito do tema e que não houve a necessidade de que 

se colocasse, respondesse a todas essas indagações que V.Exa. tem feito e acho que isso 

é uma coisa que inclusive deixa os nossos convidados em uma situação é claro que ele 

não vai dizer isso, mas tanto quanto constrangedora até colocando seus endereços 

residencial nesse sentido. 

Eu indago à V. Exa. e aos demais membros da CPI se realmente é necessário 

para essa colocação devido ser um convite, ambos são autoridades que nós conhecemos, 

representativas em relação a seguimentos, se há necessidade desse tipo de colocação por 

parte da nossa própria CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Algum constrangimento nas 

respostas das questões? 

 

O SR. MANOEL SOUSA LIMA JUNIOR. – Não. Eu me coloco à disposição. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Pela ordem senhor presidente. 

Seguindo a sugestão, eu acho que poderia pelo menos o endereço ser preservado, se não 

tiver problema. Faz a caracterização das questões. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – No endereço então a gente 

pede depois aqui por escrito. Fica aqui registrado. Mas apenas respondendo ao deputado 

Cauê Macris, na verdade o professor que veio, ele veio como agente técnico, ele não 

veio como testemunha.  

Todas as testemunhas do caso vão sim ter que responder ao termo de 

qualificação e prestar um termo de compromisso. Essa é a orientação padrão aqui 

porque eles vêm como testemunha diferente do outro caso do professor da USP que não 

veio como testemunha. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB – Apenas para registrar, nossos convidados são 

convidados dessa CPI e que apenas é uma mera formalidade nesse sentido e que V. 

Exas. não se sintam constrangidos até porque nós aqui estamos acostumados com o dia 

a dia no plenário e diversos amigos já sentaram e eu sei que às vezes parece até um 

certo constrangimento. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Tenho certeza que eles já 

enfrentaram caras bem mais feias do que as nossas aqui. Cargo que ocupa? 

 

O SR. MANOEL SOUSA LIMA JUNIOR. – Diretor na empresa e presidente 

do SETCESP, Sindicato das Empresas de Transportes de São Paulo e região. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Tem algum grau de 

parentesco com algumas das partes desta CPI? 

 

O SR. MANOEL SOUSA LIMA JUNIOR. – Não senhor. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Tem alguma relação com 

algumas das partes dessa CPI? 

 

O SR. MANOEL SOUSA LIMA JUNIOR. – Também não senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Solicito que possa fazer a 

leitura do termo de compromisso. 

 

O SR. MANOEL SOUSA LIMA JUNIOR. – Pois não. “Termo de 

compromisso do depoente. Sob a minha palavra de honra prometo dizer a verdade do 

que souber e do que me for perguntado relacionado com a investigação a cargo dessa 

Comissão Parlamentar de Inquérito.” 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Muito obrigado. Antes de 

passar a palavra, também vou continuar a fazer a qualificação. Nome completo? 

 

O SR. GERALDO VIANNA – Geraldo Aguiar de Brito Vianna. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Idade? 

 

O SR. GERALDO VIANNA – Sessenta e nove. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Estado civil? 
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O SR. GERALDO VIANNA – Divorciado. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Profissão? 

 

O SR. GERALDO VIANNA – Sou advogado e consultor de transportes. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Empresa que  trabalha? 

 

O SR. GERALDO VIANNA – Contexto Empresarial e Consultoria. 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Cargo que ocupa? 

 

O SR. GERALDO VIANNA – Sou diretor. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Tem algum grau de 

parentesco com algumas das partes? 

 

O SR. GERALDO VIANNA – Nenhum. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Tem alguma relação com 

algumas das partes? 

 

O SR. GERALDO VIANNA – Nenhuma relação. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Peço também que faça a 

leitura do termo de compromisso. 

 

O SR. GERALDO VIANNA – Na questão do cargo que ocupo, também 

represento aqui a diretoria da CNT Confederação Nacional de Transportes. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Está também registrado. 

 

O SR. GERALDO VIANNA – “Sob a minha palavra de honra prometo dizer a 

verdade do que souber, e me for perguntado relacionado com a investigação a cargo 

dessa Comissão Parlamentar de Inquérito”. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Obrigado. Nome completo? 

 

O SR. ANTÔNIO HERCULANO DA SILVA – Antônio Herculano da Silva. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Idade? 

 

O SR. ANTÔNIO HERCULANO DA SILVA – Sessenta e sete anos. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Estado civil? 

 

O SR. ANTÔNIO HERCULANO DA SILVA – Casado. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Profissão? 

 

O SR. ANTÔNIO HERCULANO DA SILVA – Eu sou caminhoneiro. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Empresa que trabalha? 

 

O SR. ANTÔNIO HERCULANO DA SILVA – Agora no sindicato, 

representante do sindicato. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Cargo que ocupa? 

 

O SR. ANTÔNIO HERCULANO DA SILVA – Vice-presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Tem algum grau de 

parentesco com algumas das partes? 

 

O SR. ANTÔNIO HERCULANO DA SILVA – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Tem alguma relação com 

algumas das partes? 

 

O SR. ANTÔNIO HERCULANO DA SILVA – Também não. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Também peço que, por 

favor faça a leitura do termo de compromisso. 

 

O SR. ANTÔNIO HERCULANO DA SILVA – ”Sob a minha palavra de 

honra prometo dizer a verdade do que souber, e me for perguntado relacionado com a 

investigação a cargo dessa Comissão Parlamentar de Inquérito”. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Cumpridas as formalidades, 

passo então a palavra ao senhor Manoel Sousa Lima Junior. Então vamos fazer de 15 

minutos e qualquer coisa a gente prorroga um pouco mais. Por favor, com a palavra. 

 

O SR. MANOEL SOUSA LIMA JR. – Ok, muito obrigado. Eu gostaria de 

fazer um agradecimento especial ao deputado João Paulo Rillo que fez o convite para 

que eu viesse aqui para esse depoimento. 

Bom, como transportador de cargas e representante do maior sindicato das 

empresas de transporte de cargas da América Latina, nós temos aqui realmente uma 

frustação quanto ao pedágio porque em 2013 foi suspensa a cobrança do pedágio. Em 

contrapartida o transportador rodoviário de carga ele foi vamos dizer, penalizado com a 

cobrança do eixo suspenso e eu vou me permitir aqui deputado a fazer um exemplo 

próprio. 

Nós temos alguns caminhões, umas carretas de cinco eixos fazendo o trecho 

Ribeirão Preto – São Paulo dos quais nós pagamos 248 reais de pedágio de Ribeirão 

para São Paulo e outros 248 reais de São Paulo para Ribeirão perfazendo 496 reais por 

dia de pedágio. Como nós fazemos esse percurso 22 vezes por mês, isso monta 10.912 

reais de pedágio por mês. O equipamento que faz esse trajeto é uma carreta de cinco 

eixos que custa ao redor de 350 mil reais. 

Se nós dividirmos os 10.912 pelos 350 mil do valor do equipamento dá o 

número 32 que é o número de meses que a gente entrega para a concessionária o nosso 
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equipamento. Então nós entendemos que todo mundo deve pagar pedágio, mas não 

nesse nível. 

Então este, vamos dizer esse exemplo já mostra que de julho de 2013 para cá o 

transportador rodoviário de carga foi onerado em 25% no quesito pedágio. Este valor 

ele é suportado pelo transportador rodoviário de carga por quê? Porque eu repasso o 

custo do pedágio ao embarcador do valor referente ao trecho onde eu estou com o 

produto dele, estou carregado. Quando eu retorno com esse produto o ônus fica para o 

transportador e esse valor tem vamos dizer, custado muito para nós. 

As concessionárias estão pedindo um reajuste acumulado entre 2013 e 2014 de 

13,29%. Este valor, ele já foi amplamente suplantado pelo exemplo que eu acabei de dar 

que nesse exemplo nós fomos onerados em 25%. No caso de um caminhão de três eixos 

que é o famoso truck, ele é onerado em 20%. No caso de uma carreta de seis eixos, ele é 

onerado em 33%. 

Então na média nós podemos dizer que o transportador rodoviário de carga, ele 

foi onerado em 30%. Este valor suplanta de longe esses 13%. As concessionárias nunca 

reclamaram de equilíbrio econômico financeiro durante todos esses anos e eu quero 

dizer que eles foram beneficiados, eu não tenho essas provas, essas provas caberiam à 

concessionária vir aqui e dizer quanto é a arrecadação das concessionárias dos veículos 

comerciais. 

Os números que eu tenho das estradas paulistas são de um bilhão e duzentos 

milhões de passagens pelas praças de pedágio. Dessas, 400 milhões de passagens são 

feitas por veículos comerciais. Nós temos os números de passagem, mas nós não temos 

o valor arrecadado pelos veículos de carga. 

Eu faço também outro exemplo meu, que eu posso ir para o interior e posso ir 

para o litoral uma vez por semana em meu carro particular, agora os caminhões, eles 

rodam todo o santo dia e são os maiores penalizados. Nós não vemos que um veículo de 

transportadora ou caminhoneiro faça esses percursos passeando. 

Então isto acaba onerando o transportador, acaba onerando o produto final de 

uma maneira bastante significativa. E não fosse só isso, nós temos também penalizado o 

transportador de carga indivisível e eu vou aqui também me permitir a fazer um 
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exemplo que eu acho que o exemplo com números, ele fica mais fácil dos senhores 

questionarem depois tudo aquilo que nós vamos dizer. 

Uma mercadoria, um reator que pesa 231 toneladas partindo do Porto de Santos 

para Castilho na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, carregado em um 

caminhão de 40 linhas de eixo. O custo do pedágio deveria ser 5.080 reais porque este 

valor, ele é cobrado por eixo. Muito bem, além disso, nós ainda temos que pagar um 

valor de apoio operacional e temos um valor da TAP que é a Taxa Adicional de Pedágio 

e pasmem os senhores, este valor chega a 260 mil reais de pedágio.  

Então é um valor que acaba inviabilizando vamos dizer, o transporte de 

mercadorias superdimensionadas pelo estado de São Paulo. Se esse mesmo produto for 

carregado pelas estradas federais, ele não chega a 10 mil reais e digo mais, este valor de 

apoio operacional está incluso nos contratos e não deveria ser repassado ao 

transportador rodoviário de carga. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Quer só repetir o valor dessas duas. 

 

O SR. MANOEL SOUZA LIMA JUNIOR – Duzentos e sessenta mil reais, 

em um valor que nós entendemos, aliás, que é o que consta a tarifa de pedágio seria 

5.080 reais. 

Ok, esse valor fatalmente será repassado na íntegra para aquele que adquiri este 

produto, este reator, ou seja, ele está inviabilizando, esses custos operacionais estão 

inviabilizando inclusive a produção em território paulista. 

Então o próprio fabricante desse produto, ele está fazendo a importação de outra 

filial para vir pelo porto de Vitória e ir para Castilho no interior do Mato Grosso com 

um custo muito mais interessante para o cliente inviabilizado pelos custos de pedágio 

das rodovias paulistas. 

Então isso vai mais longe porque acaba diminuindo a arrecadação para o estado 

de São Paulo, o emprego que está todo ele sai daqui. Quer dizer, então nós vemos que 

existe na soma um prejuízo maior ao estado. Então esses são só alguns dos exemplos 
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que a gente gostaria de citar e além de um que acaba de me ocorrer que antigamente 

pela Anhanguera nós tínhamos uma cobrança unidirecional em direção ao interior e ela 

passou a ser bidirecional onerando, ou seja, dobrando o pedágio. Eu não sei se isso 

consta dos contratos ou não. 

Então dentro desses três exemplos que eu acabo de citar, eu acho que o que mais 

nos incomoda seria o fato do eixo suspenso onde a concessionária que for convidada 

para falar aqui poderia dar os números de arrecadação dos veículos comercias onde a 

gente poderia de fato fechar vamos dizer, essa conta. É isso deputado, eu agradeço à 

oportunidade de ter me manifestado.  

 

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

senhor Geraldo Vianna da CNT e da FETCESP também por 15 minutos. 

 

O SR. GERALDO VIANNA – Ok. Muito obrigado senhor presidente, senhores 

membros dessa CPI. É uma honra para mim pessoalmente e para as entidades que eu 

represento participar dos trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Quero dizer que pessoalmente eu tenho me dedicado ao estudo dessa questão de 

concessão rodoviária há bem mais de dez anos. Eu tive a oportunidade de ser presidente 

da Associação Nacional das Empresas de Transportes a NTC e Logística durante seis 

anos, já algum tempo e nesse período eu acabei me dedicando muito a isto, participando 

e criando, ajudando a criar e participando de grupos paritários de trabalho com uma 

concessionária específica, aliás, não no âmbito do estado de São Paulo, mas A Nova 

Dutra do âmbito federal que foi pioneira na introdução desse sistema de abertura aos 

usuários, pelo menos aos grandes usuários de participação nos problemas da concessão.  

Infelizmente, quer dizer, na verdade essa participação está prevista nos 

contratos, nas comissões, as comissões paritárias com a participação de governo, das 

concessionárias e dos usuários, essas comissões tripartirdes que nunca foram 

implantadas, foi uma maneira de nós implantarmos de forma privada esses órgãos que 

afinal deviam ter sidos feitos desde o começo, ter funcionado desde o começo. 
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Fizemos outras tentativas de criar esses GPTs, esses grupos paritários e outras 

concessões, umas mais bem sucedidas que outras, a maioria não sobreviveu, apenas a da 

Nova Dutra que sobreviveu até hoje com reuniões regulares e com o nível de 

compreensão muito profunda da questão tanto da parte deles, quer dizer, dos 

concessionários com relação à problemática do transporte, quanto a parte do 

transportador também, do dia a dia da concessão. 

Aprendemos muita coisa com isso, eu pessoalmente tenho aprendido muita coisa 

com isso e uma das coisas que realmente hoje me foi muito útil ao meu conhecimento 

nessa matéria, foi em primeiro lugar a quebra de alguns paradigmas e diria mesmo de 

alguns preconceitos que nós tínhamos fortemente. 

O setor de transporte todo lá atrás quando foi implantado o sistema de concessão 

rodoviária entrou em clima de rebelião, quer dizer, havia um sentimento muito forte de 

que aquilo era um absurdo, que era um roubo, que era enfim, era uma revolta que 

porque é claro, era uma grande novidade para todo mundo, para todos nós, eu diria que 

até mesmo para o estado tanto no plano estadual mesmo como no plano federal, para as 

próprias concessionárias. 

Ninguém entendia desse negócio, o que era concessão? Foi feito realmente de 

maneira muito apressada aquele processo naquela ocasião e também porque era também 

dispensável. Nós sabemos qual era a situação nem tanto do estado de São Paulo, mas de 

modo geral das rodovias brasileiras, realmente a situação era precaríssima, ou se fazia 

alguma coisa desta ordem ou o estado não daria conta de corrigir aquela situação e de 

fato foi uma saída. 

Na verdade não foi nenhuma escolha, era a única opção possível já que não 

havia recursos públicos para isto. Houve uma herança de certa maneira do processo 

constituinte de 1988 que de certa forma deixou o governo, principalmente o governo 

federal à míngua de recursos para a manutenção rodoviária. 

Bem, quero dizer com isso que nós aprendemos que a concessão rodoviária era 

uma coisa inevitável, que era preciso coaprender a conviver com isso. Continuamos 

dizendo isso realmente porque a CNT tem um estudo muito sério a respeito, muito 

profundo a respeito do investimento necessário para que o Brasil possa ter uma 

infraestrutura adequada de transporte. 
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Esses investimentos são hoje na ordem aproximadamente de um trilhão de reais, 

é um valor que é impagável, quer dizer, impossível de ser obtido somando-se todos os 

orçamentos públicos de estado, união e municípios, não teríamos a menor chance de 

fazer esses investimentos em um prazo razoável. 

É inevitável que tenhamos o aporte de recursos privados em um sistema de 

concessão, de parcerias público-privadas e etc. e etc. 

Bom, isto me parece que hoje é uma realidade com a qual nós temos que 

conviver. Entretanto, isso não significa que tenhamos nos conformados com o nível de 

tarifação que foi naquela época desde as origens estabelecidas penalizando fortemente o 

veículo comercial. 

O Manoel tem razão, esses números em algumas concessões que eu tenho 

exatamente como é o caso da Dutra, por exemplo, 70% da receita da Nova Dutra, isso 

eu posso afirmar porque eu vejo os números, é oriundo de caminhão. Quer dizer, não é 

ônibus, não é automóvel de passeio, é caminhão que paga. 

Na média do Brasil todo, das concessões do Brasil todo e eu asseguro que a 

participação de transporte rodoviário de cargas, portanto, do caminhão e aí tanto de 

empresa quanto de caminhoneiros ultrapassa largamente os 50% se aproximando de 

60%. 

Esses números podem ser fornecidos pelos órgãos reguladores dessa matéria, 

acho que hoje eles têm clareza e precisão com relação a isso, portanto, o caminhão de 

modo geral, paga uma conta alta nessa história, já de saída pelo próprio critério do que 

foi criado de cobrança por eixo. Não é necessário que seja assim, quer dizer, em muitos 

lugares do mundo não se cobra por eixo, se cobra por modelos de veículos. 

Quer dizer, então não quer dizer que o caminhão pague menos, ele sempre paga 

mais, mas não na proporção do número de eixos. Muitas vezes o número de eixos é algo 

que favorece ao pavimento, você distribui melhor o peso.  

Então cobrar por número de eixos é uma coisa meio cruel, você está tentando 

melhorar a configuração do seu veículo para que ele agrida menos o pavimento e paga 

uma conta maior, era razoável que se revise esse critério. Mas na época foi o que foi 
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possível fazer, fizeram e nós passamos a vida e temos passado a vida tentando encontrar 

formas de atingir dois objetivos. 

Primeiro, reduzir tarifas de pedágio, segundo, não violar contrato no sentindo de 

desequilibrar contrato porque nós temos a compreensão como empresários de que não é 

possível você tentar atrair investidores para esse negócio se você eventualmente 

descumpre contratos que foram assumidos, há uma insegurança que espanta ao invés de 

atrair investimentos e nós precisamos como eu disse, atrair esses investimentos. 

Então nós temos há muito tempo nos debruçados sobre esta questão e trago e 

vou deixar aqui com a CPI senhor presidente, um documento que eu acho que pouca 

gente conhece. Nós próprios tínhamos nos esquecido não é Herculano? Dele já não 

tínhamos uma lembrança tão presente, mas o fato é o seguinte, há dez anos exatamente 

no dia 22 de novembro de 2004, nós encaminhamos ao então secretário de transportes 

Dario Raiz Lopes as conclusões de um grupo paritário desses que eu mencionei só que 

com um caráter muito especial. 

Era um grupo paritário de trabalho do estado de São Paulo reunindo a 

representação dos transportadores, empresários e autônomos do estado de São Paulo e 

todas as concessionárias rodoviárias em um debate que foi longo e profundo e que 

resultou em alguns consensos muito interessantes para a época principalmente que essas 

coisas não eram suficientemente debatidas. 

Nós tivemos e instalamos esse grupo em maio daquele ano de 2004 e em 

novembro produzimos esse documento que foi encaminhado à secretaria de transportes. 

Ele é assinado por todos os representantes das concessionárias rodoviárias, na época por 

mim como presidente da NTC, pelo Flávio Benatti que é atual ainda presidente da 

FETCESP, da federação do estado de São Paulo e pelos representantes todos dos 

transportadores autônomos que têm uma representação um pouco dividida, todos eles 

estiveram todos eles e assinaram esse documento em que nós apontávamos e os 

concessionários concordavam com várias alternativas de redução de tarifas de pedágio. 

Era preciso fazer um trabalho muito profundo.  

Acho que eu não estou excedendo, ainda faltam aí alguns minutos, não é? Era 

preciso sim algumas mudanças radicais, na sistemática de cobrança nós apostávamos e 

isto está escrito aqui na universalização da cobrança de pedágio.  



36 

 

É preciso que se saiba que por força, não é porque a fuga de pedágio, não é nada 

disso, pela própria sistemática de cobrança de praças de pedágio como se comentou aqui 

hoje, em que há certa quantidade de quilômetros de cobertura. Você paga a tarifa e tem 

o direito de andar certa quantidade de quilômetros com aquela tarifa que pagou.   

Só que nem sempre usa, ele sai no meio do caminho, ele usa um pedaço pequeno 

daquele trecho sobre qual ele pagou. Então quando a gente faz o cálculo de quanto 

aquele usuário pagou por quilometro rodado, verifica-se muitas vezes que fica um valor 

absurdo que precisaria ser melhor tratado. A forma seria uma cobrança quilométrica e 

não com as praças de pedágio, você cobrar por quilometro rodado e para isso é preciso 

você mudar a sistemática toda para sistemas eletrônicos. 

Naquela época nem se cogitava da questão que mais para frente a ARTESP 

conseguiu de quebra do monopólio aí do Sem Parar, da criação de sistemas mais 

modernos de cobrança. Hoje está se, a ANTT está evoluindo para o tagueamento de 

todos os caminhões com TAG que vão permitir a cobrança automática e não só de 

pedágio, mas de todas as coisas, a fiscalização vai se tornar muito mais efetiva. 

Então com o uso dessa sistemática eletrônica que na época nós intuímos que era 

possível ter e agora estamos muito mais próximos, nós poderíamos simplesmente fazer 

uma grande revolução e fazer com que aqueles que hoje não pagam e que a grande 

maioria, na verdade é a minoria que paga pedágio, de quem anda em estrada, não estou 

cogitando da extensão, mas de quem anda em algum momento em rodovias, há uma 

quantidade enorme de pessoas que não pagam pedágio simplesmente porque entram e 

saem no intervalo de praças e em um ou outro caso porque tem alternativas de fugas e 

etc. 

Mas a grande maioria pela sistemática que se criou, quer dizer, você não passou 

na praça, entrou em um trecho, vai logo adiante e não paga e há certas situações em que 

há uma coisa paradoxal, quer dizer, o sujeito que não paga, ele só não paga, quer dizer 

ele se beneficia de quem pagou como atrapalha quem pagou porque o trânsito fica 

extremamente congestionado em alguns lugares e quando você vai ver há 

congestionamento em decorrente de um tráfego local que não é tarifado e acaba, quer 

dizer, é uma situação que precisa ser resolvida. 
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Então quando a gente na época calculou quanto é que representaria essa 

universalização da cobrança que todos pagassem centavos que fosse, dois, três, dez 

quilômetros que andasse, nós obteríamos da tarifa quilométrica geral uma redução 

absurda, na ordem de 40%. 

Mas havia outras oportunidades de redução que nós identificamos e 

apresentamos com os quais os concessionados concordavam e que possibilitavam 

atingir o mesmo objetivo, uma de elas deixarem de cobrar por eixo de caminhão, mas 

por modelos de caminhão o que tornaria essa discussão de eixo suspenso uma questão 

inexistente porque pouco importa se o eixo está embaixo ou está suspenso, o valor 

daquele caminhão seria aquele e ele pagaria pelos quilômetros que andasse.  

Essa era uma das alternativas, uma das coisas e nós tínhamos aí a cobrança por 

quilometro através de sistemas eletrônicos, a redução, outra alternativa que é chocante, 

é a redução da carga tributária incidente sobre à operação das estradas em favor da 

concessionária não, em favor do usuário, à favor da tarifa remetendo totalmente à 

modicidade tarifária aquilo que se pudesse reduzir ou eliminar de imposto que incide 

sobre essa atividade. 

O cálculo médio aí de impostos é de incidência superior a 25% incluindo tudo, 

inclusive o ISS que foi uma criação posterior até aqui no estado de São Paulo. É um 

impacto muito grande e se a gente pensar criteriosamente, sistema de concessão 

rodoviária foi inventado para livrar o estado de despesas e de investimentos que ele já 

não podia fazer. 

Então é muito interessante, ele se livrou de um enorme problema que tinha, as 

principais rodovias do país deixaram de ser problema dele e ele já deveria se dar por 

satisfeito e isso eu falo em estados em todos os níveis. Então ele de repente deixou 

primeiro de ser despesa, mas virou também fonte de receita e se passou a tributar. Não 

se tributava o DER, não se tributava o DNIT ou o DNR na época, mas a empresa 

privada tem que pagar todos aqueles tributos que somam um valor considerável.  

Ora, a desoneração dessa atividade, em falar tarifas insisto, é uma alternativa 

muito interessante de redução. No total a tarifa de pedágio pode ser reduzida em muito 

mais do que 50%, mas é preciso ter essas alterações e é possível fazer isso pelo que nós 

constatamos naquela época, por um processo negocial em que o concessionário do lado 
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de lá não terá condições depois de vir e entrar com ação contra o estado cobrando 

milhões e etc. porque, milhões não, um caso desses é sempre bilhões, daí para cima, os 

valores envolvidos. 

Então o que eu quero trazer aqui é que há uma falta de foco muitas vezes na 

discussão desse assunto. Vou partir do princípio que é o seguinte, concessão rodoviária 

é uma coisa realmente sem volta. Nós vamos ter que nos acostumar com isso gostando 

ou não gostando, temos que ter. 

Agora, é possível aprimorar isso que foi feito na época muito em cima do joelho, 

na correria porque era preciso resolver um problema que de fato era gravíssimo e se 

resolveu dessa maneira. Só que os contratos têm prazos muito longos e é preciso criar 

mecanismos de correção desses erros que se acumulam. 

Eu quero acrescentar aqui uma informação que eu não dei senhor presidente e 

foi um esquecimento da minha qualificação além dessas representações que eu tenho, eu 

tenho um aspecto que é relevante eu mencionar aqui. Eu sou também indicado por uma 

dessas entidades, pela FETCESP, eu sou membro do Conselho Consultivo da ARTESP. 

Aliás, o Herculano aqui ao meu lado também é e representando os 

caminhoneiros e nessa condição a gente tem nos últimos anos acompanhado um pouco 

de perto o funcionamento da ARTESP.  

Eu queria evidente que nesse papel nós temos a oportunidade apenas de sermos 

informados de coisas, por exemplo, não houve oportunidade nesse episodio específico 

desse reajuste agora de sermos informados, quer dizer, se quer tivemos nenhuma 

informação e certamente teremos na próxima reunião do conselho, mas não tivemos. 

Quer dizer, não é obrigatório que a ARTESP transite, que a diretoria passe para 

o conselho, aliás, eu tenho a presença aqui de dois ex-membros do conselho consultivo, 

o deputado Mentor, eu na época não era, mas era o Marcos Aurélio Ribeiro o 

representante da FETCESP e o deputado Gerson Bittencourt com que nós operamos 

juntos e, portanto sabem como é que funciona. É uma reunião bastante informal e 

principalmente eu quero fazer esse registro. 

Na gestão atual da Dra. Karla Bertocco Trindade o conselho passou a ter 

realmente primeiro uma frequência de reuniões adequadas com agenda anual e eles têm 
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realmente o conselho se reúne, eu digo isso porque no passado não se reunia com 

frequência e durante um longo período não se reuniu, na gestão até de um querido 

amigo até já falecido Sampaio Dória foi meu colega de faculdade. 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Brigava quando tinha reunião.  

 

O SR. GERALDO VIANNA – Pois é, bom, o Sampaio Dória que eu me 

lembro não foi em nenhuma enquanto eu era membro do conselho e na despedida dele, 

um pouco antes de deixar, ele até me chamou para justificar, mas o fato é que 

atualmente se reúne. A ARTESP está tendo uma postura dura com relação aos 

concessionárias. 

Acho que houve uma mudança positiva nesse particular no sentido de que as 

concessionárias de fato passem a olhar o contrato como algo realmente religioso que 

não pode ser mexido, mas que também pelo seu lado, quer dizer, as concessionárias 

costumam muito defender a imutabilidade do contrato, o respeito do contrato do ponto 

de vista do estado, mas elas também muitas vezes deixam de cumprir e nesse sentido é 

preciso ter um marco regulatório forte.  

A chave para nós podemos conviver com esse sistema de privatização entre 

aspas de que pode ter a forma de concessão ou de parcerias público privadas é nós 

termos tanto no âmbito estadual quanto no federal, órgãos regulatórios capazes de 

realmente representar os interesses difusos aí da sociedade e não os interesses da 

concessionária. 

É uma luta que até é objeto de estudos, de doutrinas internacionalmente que é o 

papel dos órgãos regulatórios e é uma tendência universal do órgão regulatório acabar 

sendo capturado pelo setor regulado.  

E é compreensível que acabe acontecendo isso porque você tem de um lado um 

interesse concentrado de um segmento que está lá todo dia no órgão, na agência 

postulando coisas, discutindo coisas, portanto conhecendo pessoas, acaba se 

estabelecendo naturalmente um nível de relacionamento pessoal que favorece muito 

certo desvirtuamento da atividade do órgão, não é? E do outro lado o interesse difuso 

das pessoas que não estão lá todo dia para defender seu interesse. 
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Se não houver uma fiscalização muito forte da sociedade sobre o órgão 

regulatório, ele tende, de fato, aqui e no mundo inteiro, se desviar de sua finalidade e ao 

invés de fiscalizar o setor, ele passa a beneficiar o setor e o que está errado. 

Eu quero dizer, é um depoimento meu de que nesse momento a ARTESP passa 

por uma gestão da Dra. Karla, e eu sou testemunha da forma firme que ela vem tratando 

essa questão, tanto que as Concessionárias não gostam muito, elas reclamam das 

maneiras que estão sendo tratadas. 

Mas a verdade é que há uma, ainda nesse momento, uma luz, que são os 

números que a ARTESP tem, os trabalhos que ela tem feito, o que ela criou em termos 

de infraestrutura de comunicação. Não sei se os senhores sabem, mas hoje a ATESP 

tem condição de saber todas as praças, o movimento de todas as, conhecer o movimento 

de todas as praças de pedágio do estado, 24 horas por dia, portanto, se a concessionária 

der um número diferente daquele, ela terá condição de questionar. 

Talvez, por isso, ela tenha feito esse levantamento aí, ela tenha tido condições de 

fazer esse levantamento do impacto do eixo suspenso sobre a tarifa, sobre a receita das 

empresas. É verdade como disse o Manoel, que em alguns casos, a receita produzida 

pela cobrança do eixo suspenso foi maior do que aquela que teria sido obtida com a 

simples concessão naquele momento, e na época se disse que o que passasse daquilo 

seria compensado no próximo reajuste, cabia a ARTESP fazer o acompanhamento para 

ver onde, qual era o impacto. 

É verdade que varia muito de uma concessionária para outra, em alguns lugares 

você tem uma concentração grande de caminhões, mais ainda, de caminhões que usam 

esse expediente que se referiu o Manoel, é preciso ser justo e dizer que nem toda a frota 

de caminhões suspende eixo, uma grande quantidade de caminhões não suspende eixo e, 

portanto não tem interesse nessa questão, mas o fato é que varia muito. 

Então isso certamente vai estar, uma explicação que a ARTESP, me parece, com 

os dados que ela tem, tem toda a condição de dar a esta CPI o porquê variou de 

concessionária para concessionária, certamente por conta disso, em algumas 

concessionárias pode ter tido um impacto de até 12% de aumento de receita, como 

deveria ter tido seis e pouco ano passado, então ela tem que devolver, tem que 
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compensar daí pra frente, não é só diminuir para rente, tem que também devolver de 

alguma maneira o que já recebeu indevidamente nesse período. 

Eu acho que nesse particular, o mecanismo de controle a ARTESP tem, eu 

percebo uma determinação muito forte dela no sentido de fazer cumprir isso nesse 

momento. Então, apenas uma palavra para encerrar a respeito desse ponto que o Manoel 

mencionou, referiu ao transporte especial indivisível.  

É outro tema que eu tenho acompanhado muito até em termos profissionais, o 

sofrimento dessas empresas que transportam essas cargas enormes que a gente vê aí, 

transportes totalmente diferentes do resto, é um, realmente algo que deve ser olhado 

com cuidado, porque é um transporte indispensável para o desenvolvimento da indústria 

de base do Brasil se nós queremos que o Brasil queremos que o Brasil crescesse.  

A gente aposta que o Brasil vai crescer e para continuar crescendo, é preciso 

olhar para isso, porque a demanda por esse tipo de transporte só tende a aumentar daqui 

para frente, e hoje é verdade, esse transporte não tem sido adotado pelas 

concessionárias. 

As concessionárias, eu até diria, eu até compreendo, se eu fosse gestor de 

concessionária, eles têm medo dessa carga, essa carga é complicadíssima, ela assusta 

pelo tamanho, ela provoca problemas operacionais, é preciso estabelecer um horário, 

elas precisam estabelecer pontos de paradas, e as empresas que operam isso sabem 

perfeitamente disso e sabem como fazer.  

O problema é que há uma certa, uma tendência de até se livrar dessa carga, como 

se dissesse, e vi concessionários dizendo „”na minha estrada eu não quero esse tipo de 

carga” como se fosse sua, a estrada é pública, segundo, essa carga tem que trafegar e o 

único jeito de trafegar é na estrada aí e você vai ter que dar um jeito de fazer, de 

conviver com isso e adequadamente tarifar isso. 

Hoje há uma tentativa de sobretaxar esse tipo de transporte chegado a números 

realmente muito severos, que estão fazendo, eu ouvi o depoimento, aliás, tem escrito 

esse depoimento que foi encaminhado à Secretaria de Transporte, de um fabricante 

desses equipamentos dizendo que o valor da movimentação rodoviária do tal 

equipamento dele era de tal ordem, quer dizer, o custo logístico estava ficando tão 
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impagável que ele estava preferindo trazer da China por via marítima e entrar, porque 

era lá para belo Monte, para as usinas de lá de cima, vir de navio e entrar pelo Rio 

Amazonas e fazer, era mais barato do que trazer do estado de São Paulo pelo custo que 

tem o estado de São Paulo esse tipo de transporte. 

Isto é uma deformação que precisa ser corrigida, a ARTESP, eu até defendi 

dentro do Conselho fortemente isso, a ARTESP criou um grupo, está examinando, fez 

uma consulta pública a respeito disso, obteve contribuições de várias áreas, mas é de 

fato uma questão muito complicada, para corrigir uma portaria ou uma resolução que 

existe lá, que trata da matéria. 

É preciso mesmo corrigir, é preciso dar um outro tratamento a isso, não para 

beneficiar, é para não penalizar esse transporte que precisa ser ao contrário, estimulado 

porque ele é muito importante, ele, de certa maneira, é um termômetro do próprio 

crescimento do país, ele traduz os investimento eu estão sendo feitos em estrutura de 

energia elétrica, de energia de modo geral, essas pás eólicas que estão andando pelas 

estradas e etc.  

Que precisam chegar lá, precisam transportar a energia eólica, precisa 

transportar portanto esse produto, agora, você não pode cobrar disso um valor que fique 

inviável no custo logístico, então isso tem realmente que ser tratado com muito cuidado 

e eu recuo aqui às palavras do Manoel a respeito disso. 

Eu acho, senhores, que já me estendi demais, peço desculpas, me estendi aí um 

pouco mais de 15 minutos do tempo que me foi concedido, mas fico a inteira disposição 

dos senhores para responder eventuais questionamentos sobre o eu disse aqui. Muito 

obrigado. 

 

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

Antônio Herculano da Silva, do sindicato. 

 

O SR. ANTONIO HERCULANO DA SILVA – Muito obrigado pelo convite, 

Deputado. Eu quero discutir aqui a causa, porque os efeitos são isso aí, essa causa nós 
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discutimos, e olha que discutimos esse negócio de pedágio a bem uns 14 anos, não é a 

primeira CPI que foi feita por essa casa, é a segunda, respondendo todos os municípios 

com debates muito grandes na época, o saudoso Governador Mario Covas que instituiu 

o pedágio. 

Na época nós resistimos muito, fizemos uma greve em 1999 e paralisamos ao 

país, justamente contrário ao pedágio. Depois do decorrer do tempo nós percebemos que 

evidentemente o Governo não tinha, não era autossuficiente para cuidar das rodovias, 

ele era incompetente.  

Era e é incompetente para cuidar de rodovias, isso é uma corrupção desgraçada, 

o Governo, vamos dizer o governo federal, com a extensão territorial muito grande. Ele 

não tem um autocontrole, então nós sofríamos essa consequência dessas rodovias 

deterioradas com mortalidade, e o custo de uma rodovia deteriorada para o 

transportador, é muito mais elevado do que pagar pedágio, essa é a grande realidade. 

Então, no tempo, meus companheiros que estão aqui sabem disso, em desgaste 

de equipamento, em tempo de serviço, em desgaste do cidadão que está trabalhando. 

Então, na verdade, fazem muita política, às vezes fazem muita política. Nós temos que 

ver, para ser realista. Eu não vim aqui para dar benesse para ninguém não, nós temos 

que ser realistas, nós trabalhamos em transportadoras, nós somos prestadores de serviço 

e trabalhamos com custo e para nós o custo benefício é muito interessante. 

As concessões em São Paulo e do Rio, a Dutra, aquela lá, foi das primeiras, 

então, na verdade, nem o próprio governo sabia o que era concessão rodoviária, e o 

governo, na época, estava em uma situação muito difícil, e isso é verdade, São Paulo 

estava a zero, não tinha condições nem para tampar buracos nas rodovias, e vira esse 

filão. 

Aí constituiu, nós na época éramos ingênuos, hoje nós temos grande 

conhecimento de causa, nós aceitamos muita imposição em cima desse contrato, 

correto? Além do mais, não tinha interesse dos investidores como tem hoje, hoje você 

abre uma licitação aí e vêm 30 ou 40, antigamente foi preciso caçar a laço e eles 

exigiram porque o tempo era deles, porque ninguém acreditava ou confiava no Brasil, 

naquela época era bem diferente de hoje. 
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Eles queriam ver se o Brasil dava certo, como se diz? Era uma aventura uma 

concessão rodoviária, correto? Então, impuseram o governo não tendo condições de 

arcar com aqueles custos da rodovia, eles simplesmente, ele aceitou certos critérios que 

nós achávamos injustos e ainda achamos injustos, debatemos muito, estivemos aqui na 

Casa, aqui nessa Casa umas quatro ou cinco vezes contestando com todo o governo do 

passado do estado de São Paulo. 

Então embutiram ali ônus fixo ou outorga, arrendaram a nossa rodovia que 

tínhamos pago a muito tempo, certo? E para fazer benesses com os prefeitos, porque os 

Prefeitos também foram contrários ao pagamento de pedágios, o governo então 

constituiu cinco por cento de ISS para o prefeito, o próprio governo, para fazer sei lá, 

fazer graça para os prefeitos. 

E os prefeitos simplesmente usaram a nossa rodovia como avenida, certo? 

Usaram e usam nossas rodovias como avenida, a prova disso é que nós pagamos as 

nossas marginais, cinco ou seis marginais para atender interesses de prefeitos, ainda 

pagamos 5% de ISS, damos uma gratificação para eles, certo?  

Cinco por cento de ISS, e somos certamente prejudicados porque chegamos a 

uma rodovia como em Limeira, na hora do pico, os caminhões pagam ali 40 minutos 

para atravessar. Você sabe qual é o custo de 40 minutos para atravessar uma rodovia 

daquelas lá? É muito melhor pagar dois pedágios, o custo é muito elevado, um 

caminhão a 10 por hora, vem e para, entende? O custo é muito mais elevado. 

Então, nós temos que ver é a causa desses problemas, ainda embutidos em cima 

desses contratos, obras, que são as marginais, que são os trevos, aquele ali rotatório 

Campinas custa uma nota violenta. Pago pelo pedágio, certo? Pago porque deu 

desequilíbrio justamente porque chegou a essa prorrogação em contrato, correto? Então, 

pago pelo pedágio, nós vamos arcar com esse custo por mais cinco ou seis anos. 

Então, nada, eu sou um burro, eu sou um caminhoneiro, eu gostaria de discutir 

as cosias tecnicamente, não politicamente, porque tem muita política aqui nesse meio, e 

para nós não interessa. Vamos lá, com marginais, o trevo rotatório, a Rodovia dos 

Imigrantes, vou citar um exemplo aqui, se fazia necessária. Não tinha mais condições de 

nós irmos para Santos com aquela sobrecarga de carros de passeio. 



45 

 

Foi feita uma rodovia, uma das rodovias mais modernas do mundo e tal, que não 

agrediu o meio ambiente, aquele negócio todo, aquela propaganda toda. No dia da 

inauguração, por incrível que pareça, fizeram uma pompa lá com um carro velho, aí o 

saudoso Mario Covas, que eu era partidário, eu gostava muito do Mario, era uma pessoa 

política.  

Então, o Mario, mesmo assim, ele já tinha falecido, foi o Alckmin que foi 

inaugurar lá, aquela inauguração, inauguramos duas horas da tarde, quando foi meia 

noite, o pedágio que custava oito reais passou para 12 o senhor sabe disso aí. São 50% a 

mais, para pagar o custo da rodovia. Quem paga o custo daquela Rodovia dos 

Imigrantes é o pedágio, certo? 

Então eu digo que nós temos que corrigir a nossa casa, sabe? O próprio governo. 

Tudo bem, concessionário pode ter gordura, nós fomos pra cima, mas como nós não 

partimos do princípio que é o próprio governo que impõe essas condições injustas. 

Vamos lá, Rodovia dos Imigrantes, vicinais do último contrato aqui que nós 

estamos com cinco processos sindicais em cima das últimas concessões, enfiaram no 

Governo Serra, 926 km de vicinais. O que nós temos que ver com vicinais? Quem passa 

nas rodovias principais, entendeu? Então, eles empurram todos os dias os encargos que 

é para ganhar também o prefeito, certo? E eu duvido que um deputado também vá 

contra o prefeito, eu duvido. 

E aí começam as injustiças, isso aqui é injustiça. Nós estamos com cinco 

processos, também ganhamos dois, está tudo lá, é difícil de ganhar, e o imposto, veio o 

PIS, COFINS, além de pagarmos o IPVA. 

Mediante a essas parafernálias todas, nós apertamos o governo na época para 

ficarmos isentos de pedágio, certo? Então foi instituída a Lei, na Câmara, a Lei 10.209 

que isenta o transportador de pagar o pedágio. É o Vale Pedágio, chama Vale Pedágio e 

isenta, o embarcador é obrigado a pagar o pedágio explícito separado. 

Então, nós nos acalmamos um pouco, nós tínhamos feito uma greve violenta, o 

governo ficou com medo e deu essa possibilidade para nós. Tudo bem, muitos não 

recebem, 50% não recebem, não recebem porque não brigam, porque negociam, oferta 

nossa é negociada, certo? Negociam, serve de instrumento de barganha, de troca, mas 
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muitos, o transporte concentrado para nós sindicalistas, valeu muito, porque é o 

transporte concentrado que é o motivo de agitação, é motivo de greve, por exemplo, 

vamos pegar uma Shell, uma Petrobrás com 10 mil caminhões, esses pagam, porque o 

sindicato tem possibilidade de exercer uma foça em cima deles, agora esses que 

carregam aqui e carrega lá, esses coitados eu acho que não recebem. Também não 

recebem, mas têm a Lei instituída. 

Ah! Mas tem muitos que não pagam, ah, mas nós temos ações lá no nosso 

departamento jurídico lá do sindicato que já chegou a quase 200 mil que o cara guarda o 

comprovante, depois de 10 anos sai da empresa e entra com ação jurídica, temos 

contratos de 10 mil em que a obrigatoriedade é da indústria pagar, do embarcador pagar, 

correto? 

Então, eu acho interessante essa CPI, mas nós temos que partir de um princípio 

para ver causa, porque tem muita discussão de efeito, não é? Veja, o eixo suspenso que 

falam muito, nós fomos contrários ao eixo suspenso, porque o eixo suspenso acarretava 

o seguinte, eu sou motorista de caminhão eu sei, o eixo suspenso não tem a frenagem 

que é de garoa que eu tenho com o eixo no chão. Isso foi detectado. 

Outra, a concorrência que fazem em cima uns dos outros, porque ali nós temos 

concorrência, é um subterfugio que usa quando você chega na praça de pedágio e ergue-

se o eixo suspenso. Chegou a um ponto de fabricante de carretas, para vender a careta 

eles diziam que só na economia que vocês têm com o mecanismo aqui dentro da cabine 

para quando chegar na praça de pedágio levantar o eixo, você já paga o investimento 

aqui na carreta, correto? 

Então, foi mediante, não foi assim, talvez até tenho a suspeita que o sindicato é 

inoperante, que o sindicato não trabalha. Não, nós estamos trabalhando par e passo 

nessa situação, certo? Agora, rdepara com uma situação em que foi feito um contrato, e 

vocês sabem disso aí, a quebra de contrato. 

Nós não queremos que o Brasil fique inviável também com investimento 

externo, porque essas concessionárias também não são bobas, você pegou, tem capital 

externo no meio, vocês sabem disso aí muito mais do que eu, que é muito arriscado. 
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Obras, o governo pede para eles fazerem porque querem agradar um prefeito em 

época política, o escambal. Eles fazem, porque sabem que quem tem que pagar não 

deve nada, então sabe-se que esse prorrogamento de contrato foi mediante a essas 

situações. 

Agora, nós precisávamos, não dava para nós contermos aquela ingerência ali dos 

prefeitos, na localidade ali, nós éramos obrigados até a admitir que se fizesse uma 

marginal para nós darmos uma vazão mais rápida para não ficarmos parados ali. 

Então, a discussão é muito mais ampla. Pode até dizer, esses caras não estão ali? 

Nós estamos lá no Conselho da ARTESP, e eu quero elogiar aqui essa gestão do 

Conselho e a Karla, que era, não dá moleza, é muito democrática, ela ouve, vocês sabem 

disso aí. 

Ela age muito com rigor, mas depara também com contrato e aí esbarra, igual 

agora como, por exemplo, com o aumento e esse reajuste. É lógico que tem um contrato 

para ser cumprido, é uma quebra de contrato, prova disso é que o eixo, o governo do 

estado deixou de cobrar, do estado, porque federais todas cobravam. O governo do 

estado deixou, tem uma ação na Justiça que perderam lá em Brasília, que olha, é 

dinheiro para burro que essas concessionárias iam receber do governo do estado, porque 

houve um contrato, o governo assinou um contrato, certo? Então, é mediante isso o que 

eu quero dizer para os senhores. 

Estamos observando, a gente sabe o que está ocorrendo com o negócio de 

pedágio, agora, dizer para o senhor, houve uma correção? Houve, os pedágios atuais são 

muito mais baratos em termos, até a Dona Dilma, que é o PT, que resistia em 

concessionar rodovias, e graças a Deus com muito convencimento conquistamos, 

porque nós tínhamos uma maldita de uma rodovia como aquela 116. 

Embora não está adequada mas melhorou muito, e o índice de mortalidade e ali 

caiu mais de 60%, e nós discutimos com a Dilma essa outra forma de contrato e fomos 

bem sucedidos, hoje você pega um pedágio de uma Fernão Dias e você vê que é bem 

menor. 

Mas houve um erro do passado, esse contrato está assinado. É muito difícil nós 

quebrarmos esse contrato, é muito difícil, com a pena de jogar Brasil no lixo, nem o PT 
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vai querer isso, não é mesmo? Nós estamos em um crescimento muito bom, uma 

confiabilidade muito grande que não tinha no passado. 

Então às vezes nós temos que engolir um sapo para ter, nós podemos prejudicar 

uma situação que é melhor para nós, para nós transportadores interessa que o Brasil 

progrida, que o Brasil cresça porque aí temos mais transporte, mais serviço, não é?  

Então é essa a análise que eu faço eu acho que é preciso ter muito cuidado e tato, 

verificar muito bem essa questão, certo? Eu agradeço o convite e estou aqui a 

disposição dos senhores. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem, senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Um minuto. Eu gostaria 

aqui de agradecer aos três convidados, o senhor Manoel Souza Lima Júnior pediu para 

que a gente colocasse um site, vamos ver se a gente conseguiu resolver aqui os 

problemas técnicos. Se quiser comentar inclusive. Quer comentar? 

 

O SR. MANOEL SOUZA LIMA JUNIOR – Uma imagem vale mais do que 

mil palavras. Isso vai juntar oito milhões e meio no final de 2014. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Muito bem, a palavra está 

aberta aos senhores Deputados. A palavra ao Deputado Davi Zaia, temos aqui três 

testemunhas, então, pelo prazo regimental de 30 minutos, 10 minutos para cada 

testemunha. 

Com a palavra. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Bom, se nós todos usarmos esses 30 minutos, nós 

vamos ter que contabilizar hora extra, não é? Mas, senhor Presidente, na verdade não há 
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a necessidade e também não vou fazer uma fala para cada um, vou fazer uma fala geral 

e talvez buscar só alguns esclarecimentos adicionais, né? 

Até porque acho que os depoimentos todos foram bastante esclarecedores do 

objeto que temos discutido aqui nessa CPI, e por outro lado também reveladores dada a 

sua consistência da importância do trabalho que podemos desenvolver nessa CPI, 

contribuindo a partir dos documentos que temos solicitado, dos depoimentos que 

tempos ouvido, para que o setor das concessões, e no nosso caso do estado de São 

Paulo, além de proceder a correta investigação do preço do pedágio e da eventualidade 

de problemas no processo de administração dos contratos das concessões que é o objeto 

dessa CPI analisar, não é? 

Possamos também, a partir, principalmente dos depoimentos dos usuários aqui 

representados que são os transportadores e os caminhoneiros, adotar sugestões e adotar, 

corroborar força política no sentido de que a gente possa permanentemente evoluir, não 

só no controle, mas no fortalecimento. 

Então, destacaria, inicialmente, a importância da fala do Geraldo da CNT, do 

senhor Geraldo, do papel do órgão regulador. De fato essa colocação que o senhor fez, 

reputo da maior importância e da necessidade, inclusive, de sugerirmos e adotarmos a 

vigilância permanente dos órgãos, dos usuários. 

Eu acho que a observação que você fez é excepcional, as concessionárias tem o 

foco concentrado, o negócio delas é apenas isso, e do outro lado o interesse e muito 

difuso. Tem aquele que usa a rodovia esporadicamente, tem aquele que usa todo o dia, 

tem aquele que tem eixo suspenso, tem aquele que não tem, tem aquele que tem carga 

indivisível, outro não tem. Então os interesses não são tão concentrados e, portanto nem 

sempre exerce o seu poder de vigilância na forma como deveria. 

Então, acho que esse papel até reforça não só o papel desta CPI, mas essas 

observações que o senhor fez, não só o papel desta CPI, mas como papel em geral dessa 

Casa, dos que participam do Conselho da própria ARTESP de, instituindo ali de fato 

fórum de acompanhamento e de discussão permanente dos assuntos relativos à 

concessão, mais do que uma mera participação para ouvir relatórios que possam ou não 

ser apresentados conforme exigência legal. 
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Vou me ater aqui especificamente à questão que o senhor Manoel levantou, da 

cobrança, nesse caso, dessas cargas indivisíveis, dessa tarifa adicional de pedágio, 

porque a gente que anda sempre nas Rodovias, às vezes se encontra com uma outra 

carga desse tamanho, né? 

O que nós encontramos todo dia são esses caminhões de cinco eixos, seis eixos, 

que é o comum, essas cargas são bastante esporádicas. Então, me parece que um preço, 

mesmo esse que o senhor deu de 260 mil, para arrecadação geral da concessionária é 

algo irrelevante, porque as concessionárias arrecadam um volume muito maior de 

recurso, como nós estamos vendo. E as viagens não são, esse transporte não é 

corriqueiro, nós não temos isso todo dia. 

Agora, para quem de fato paga uma tarifa desta, para transportar um 

equipamento, isso significa um custo bastante elevado, e a questão então é, nas 

formulações disso, as alternativas e o deslocamento, isso tem tido, a concessionária de 

fato, eu sei que ela tem que mobilizar horários específicos, às vezes interrupção de 

alguns trechos, mas tem tido uma prestação de serviço adequada nesse transporte, não 

é?  

E uma outra questão colocada também pelo Sr. Geraldo que mencionou aqui que 

há concessionárias que se recusam, inclusive, a prestar esse serviço. Então, eu queria 

ver se há de fato essa confirmação de dificuldade, uma está bastante específica que é 

esse pagamento que precisamos aprofundar o conhecimento disso, mas a outra é se há 

casos específicos de concessionárias que criam dificuldade para que determinadas 

cargas possam ser transportadas em suas rodovias, acho que essa é uma questão 

relevante para essa informação, não é? 

E no restante, se houver alguma outra questão eu volto posteriormente a utilizar 

meu tempo, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Sobraram 24 minutos do 

tempo de V. Exa. ainda, se quiser depois fazer alguma segunda inscrição. 
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O SR. DAVI ZAIA – PPS – Fiquei assustado aqui, achei que já tivesse falado 

24 minutos. 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Só complementando o Davi Zaia. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – O nobre Deputado Edson 

Giriboni. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Na comparação nesse transporte de carga 

especial que o senhor colocou esse alto valor, se há uma comparação se esse transporte 

poderia ser feito por ferrovia. Porque eu me lembro de quando fui engenheiro da 

ferrovia, essas cargas especiais mobilizavam um trem especial, equipe especial, todo um 

aparato diferenciado da rotina de transporte, até para a gente balizar se eventualmente 

na ferrovia esse custo poderia ser maior ou menor nos dias de hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Mas algum Deputado quer 

fazer algum questionamento? Deputado Gerson Bittencourt? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Não, eu ia só sugerir, como nós não 

estamos aqui ouvindo nenhuma concessionária e nem o poder público, se a gente 

pudesse fazer no bloco, se tem algum empecilho para que nosso convidados também 

pudessem responder no bloco. Não sei se tem empecilho, estou fazendo uma consulta. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Não, nenhuma, aliás, estou 

verificando se há até outro Deputado que deseja também fazer perguntas, eles depois já 

respondem todas. Inclusive, ir anotando as perguntas que os deputados estão fazendo e 

depois a gente ouve a todos conjuntamente. 
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A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem, Deputada 

Célia Leão. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Muito obrigada, Presidente. De forma muito 

rápida cumprimentar os nossos convidados, cumprimentar V. Exa. e parabenizá-lo pelo 

trabalho, que não é um trabalho e nem uma tarefa tão fácil, uma CPI com esse porte, 

essa obrigação, não desdenhando as demais dessa Casa, mas certamente esse é um tema 

que interessa a toda a sociedade, às concessionárias, aos usuários e ao governo, então é 

um tema bastante complexo. 

Mas só aproveitar esse momento, deputado Cauê Macris que é o titular dessa 

CPI, nós estamos na condição de suplente e, portanto nesse momento podendo aqui 

representá-lo a pedido do próprio, é só para deixar duas questões, e como já foi dito aqui 

o governo não está presente, as concessionárias não estão presentes, e, portanto, na 

verdade os usuários e usuários importantes de grande mote para o estado de São Paulo. 

Uma, já que os senhores participam alguns dos senhores, do próprio Conselho da 

ARTESP, pegando um conselho, poderia ser outro, mas esse nos traz de forma, uma 

indignação maior ainda, a questão, por exemplo, do reator, que não é o dia a dia das 

estradas, não é o dia a dia das cargas, obviamente, nem o dia a dia das pessoas, mas que 

em algum momento pode passar ou fazer uso das rodovias e não faça e não faz pelo 

absurdo do preço. 

Se a própria ARTESP ou a concessionária daquela rodovia em tela, obviamente, 

teve conhecimento, tem conhecimento desse montante, e se já foi com ela, com ambas, 

discutida especialmente essa questão, não necessariamente esse valor ou algo parecido 

com isso, essa é a primeira questão. 

E a segunda questão, também deixar aos três convidados, essa fala que me foi 

clara, mas eu acho que poderia talvez, ter uma fala um pouco mais profunda, na questão 

da concessão, não pensando em privatização, porque do ponto de vista legal não é, mas 
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é confundido porque é parecido, mas na questão das concessões e ela ao longo desses 

anos todas as rodovias, as concessionárias, com as dificuldades que estão sendo 

colocadas agora, vai ser rápido, porque daqui a pouco termina, pelo prazo regimental.  

Mas se de fato tem trazido benefício para os usuários na questão de poupar vidas 

de acidentes de trânsito, aquilo que também tem que ser colocado nessa Mesa, senhores 

Deputados, para que haja aí uma avaliação ao final da relatoria, também custo benefício, 

somado aos problemas que estão sendo trazidos aqui. 

Quer dizer, o custo benefício dessas novas rodovias concessionadas e 

obviamente esses pedágios que acabam trazendo também com aspas ou sem aspas, 

também a melhoria dessas rodovias. O valor é outro momento a ser discutido que, aliás, 

está sendo discutido também. Era isso, senhor Presidente. Muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Mais algum deputado ou 

deputada? Pela ordem o Deputado João Paulo Rillo, depois o deputado Orlando 

Bolçone e depois o deputado Aldo Demarchi e depois o deputado Gerson Bittencourt e 

depois o deputado Mentor. Deputado João Paulo Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Presidente, eu, embora muitas de minhas 

perguntas já tenham sido respondias na explanação dos nossos convidados, eu gostaria 

de fazer rápidas perguntas aqui, objetivas ao senhor Manoel e se os outros quiserem 

complementar também podem. 

Primeira, se há dados sobre o percentual de cargas transportadas por via 

rodoviária em São Paulo. A outra é quais os outros meios de transporte de carga 

utilizados no estado e qual o percentual de cada. 

Qual era a frota de veículos de carga quando foram iniciadas as instalações de 

praças de pedágios e qual é o tamanho dessa mesma frota atualmente. E mais duas 

perguntas aqui, como os preços de pedágio influem no desenvolvimento do setor 

industrial e na geração de empregos no estado de São Paulo. 
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E eu queria saber na opinião da SETCESP se o aumento da frota de veículos 

rodoviários de transporte de carga é fator de desiquilíbrio econômico financeiro nos 

contratos estabelecidos com as empresas concessionárias nas rodovias estaduais, é isso. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Obrigado, conseguiram 

anotar todas? Tem por escrito. Com a palavra Deputado Orlando Bolçone. 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Eu queria cumprimentar e agradecer a 

presença do Sr. Manoel que é diretor da SETESP, o Sr. Geraldo Vianna, o Sr. Antônio 

Herculano da Silva pela forma tranquila e transparente que demonstraram o amplo 

conhecimento do tema, obviamente. 

E parte das perguntas já foi explanadas tanto pelo relator quanto pelo João 

Paulo, eu vou meter uma questão com o Sr. Geraldo da CNT, de forma a ficar bem 

objetivo o estudo que se fez, me parece no ano que passou, surgiram sugestões que 

poderiam melhorar a qualidade dos serviços e poderiam também reduzir a tarifa. 

Então, de forma que o senhor pudesse, explicou, de forma didática em tópicos, 

exato, em forma de tópicos, por exemplo, redução de tributos, redução, no caso o senhor 

citou ISS, fazer em forma de tópicos aí que ficou muito bem explanada e eu acho que o 

material vai contribuir, mas acho que seria importante elencar de forma objetiva os 

tópicos. 

Eu queria agradecer a participação e a forma como vocês senhores explanaram, 

acredito que vai contribuir, essa audiência vai contribuir decididamente para que 

possamos propor políticas públicas dentro dessa área. Muito Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Com a palavra Deputado 

Aldo Demarchi. 
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O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Também cumprimentar aos três 

depoentes que no meu entendimento foram esclarecedores cada um na sua área, mas 

pontualmente eu gostaria de falar algo colocado pelo Antonio Herculano, o Sr. Antonio 

Herculano. Eu sou membro da CPI, mas também sou membro da Comissão de 

Transportes dessa Casa e algo que já foi discutido e nós achamos interessante, que se 

acha uma saída. 

Nós sabemos que a tarifa do pedágio ela incide no custo dos produtos 

transportados é evidente. Mas eu estou numa região aonde a maioria das cargas 

transportadas não têm frete de retorno, não tem carga de retorno e os caminhões 

evidente, que vem vazio e quando nós tivermos aí essa medida de tarifar o eixo 

levantado eu acredito até que o senhor tem razão, se levantar um eixo quando você tem 

uma carga no caminhão, mas você e nós sabemos que a tarifa é em cima dos eixos que 

estão no chão. 

Só não acho justo um caminhão vazio você pagar por um eixo que poderia estar 

levantado. Só pergunto se nós não tínhamos uma forma de até técnica de verificar 

aquele que levanta o eixo com carga e aquele que está vazio, que eu acho justo 

realmente você não estar em contato com o solo quando você não tem uma carga no seu 

caminhão. 

 

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

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Bom dia aí Dr. Manoel, Geraldo, 

Herculano. Acho que foram, também quero falar na mesma linha. Acho que foram 

esclarecedores e impactantes. Não só o número que saiu dali, mas também os valores e 

os exemplos que, sobretudo o Manoel colocou aqui do custo e entendo que esta 

colocação é muito correta porque o exemplo, os exemplos são demonstração clara do 

custo do pedágio e, sobretudo que o custo está extremamente elevado, fora de qualquer 

parâmetro aceitável para um estado importante como o estado de São Paulo, 
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principalmente impactando direto no custo da produção. Então eu acho que foi muito 

bem caracterizada essa situação. 

Segunda questão levantada aqui pelo Geraldo e eu queria dialogar que é 

exatamente o objetivo desta CPI, Geraldo, que é buscar no âmbito dos contratos atuais 

contratos que foram celebrados num outro cenário econômico do país, sobretudo, num 

cenário completamente diferenciado, mas é buscar no âmbito dos contratos, alternativas 

que possam fazer o barateamento das tarifas, do custo do transporte de uma forma geral.  

Aqui não é só a tarifa paga por eixo, mas traz aqui situações de cargas especiais, 

outras duas taxas, o valor de apoio operacional e a taxa adicional dos pedágios que 

obviamente impactam diretamente no custo das tarifas. 

Então este é obviamente é o objetivo primordial dessa CPI e a gente pode buscar 

alternativas que possam diminuir o valor através de abrir mão do valor de outorga, abrir 

mão de impostos, recalcular e estabelecer formas diferenciadas para cobrança dos 

pedágios. 

Então tem várias alternativas aqui que podem ser somadas. Eu acho que a gente 

não tem uma só, mas que podem ser somadas e impactar diretamente na diminuição do 

custo. Este é o nosso objetivo fundamental aqui, Geraldo, desta CPI. Nós temos frisado 

desde o início com o requerimento do deputado Antonio Mentor que esse é o nosso 

objetivo. 

Então, dito isso, eu queria fazer algumas perguntas que eu julgo importante. Em 

primeiro lugar vamos aceitar a sua sugestão Manoel, e apresentar requerimento que 

dialoga também com o requerimento que foi feito aqui por uma cidadã para buscar 

informações, para que a gente tenha e espero que a base do governo que ouviu 

atentamente as colocações de vocês aqui possa ajudar a aprovar, que é a identificação de 

quantos veículos comerciais passaram pelas praças de pedágio por praça, por contrato 

de concessão e obviamente quanto isso significou na arrecadação, nas receitas das 

concessionárias de uma forma geral. 

Também acho fundamental e determinante estas informações para a gente 

entender se a taxa interna de retorno estabelecida nos contratos está sendo respeitada, se 

ela não está desequilibrada para cima ou para baixo propriamente dito. Então, vamos 
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assumir aqui, acho que da parte do deputado Antonio Mentor também, nós estamos 

fazendo os requerimentos todos em conjunto, no sentido de obter essas informações e 

que elas possam se somar então às demais informações dessa Comissão. 

Eu queria aproveitar para o Geraldo, o Herculano faz uma colocação da 

qualidade das nossas rodovias. Nós não temos dúvidas da qualidade das nossas rodovias 

aqui no estado de São Paulo, e também não temos nenhum motivo para duvidar da 

pesquisa feita pela CNT, há tantos anos que faz uma verificação da qualidade das 

rodovias. 

Nós queremos rodovias com qualidade e com preço justo, adequado. Nós não 

abrimos mão da qualidade, mas se nós pegarmos as pesquisas já de muito tempo e a 

percepção do usuário das rodovias do estado de São Paulo, as rodovias estaduais aqui, 

mesmo antes do processo de concessão sempre foram as melhores do Brasil. 

Pode fazer qualquer tipo de comparação, já eram muito acima da média nacional 

das demais rodovias. Então nós não tivemos uma melhora substancial comparando com 

as demais rodovias, só pelo processo de concessão, tivemos melhoras e obviamente tem 

que ser reconhecidas. Mas estas melhoras foram, melhorias foram, sobretudo em função 

de alguém que foi penalizado e quem é esse alguém? São os transportadores, são os 

usuários das rodovias como um todo. 

Então para a gente também procurar desmitificar que o processo de concessão 

do estado de São Paulo é o único responsável pela qualidade das rodovias, comparadas 

com as outras rodovias propriamente ditas. 

Então eu acho que é categórico, as pesquisas indicam isso e a percepção de 

quem usa as rodovias no estado e fora do estado no mesmo sentido. Já tivemos inclusive 

oportunidade de debater isso no Conselho da ARTESP. Essa é uma questão que queria 

trazer aqui. 

Queria também perguntar esse estudo aí que acho que vai ficar à disposição da 

CPI, que o Geraldo apresentou aí, um estudo que teve a participação das partes 

envolvidas e que produziu sugestões em comum, em entendimento com as 

concessionárias ou com parte das concessionárias que poderiam, todas? Com todas as 
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concessionárias que poderiam respeitar os contratos e impactar positivamente na 

diminuição das tarifas.  

Dez anos, 10 anos. Em 10 anos que se produziu um material com esta 

característica, com estas sugestões, fruto de um processo de entendimento de 

concertação entre as partes, será que não deu tempo deputado Antonio Mentor para que 

o governo pudesse fazer a incorporação de parte senão a totalidade das questões, parte 

dessas questões para diminuir a tarifa e a gente pode fazer um levantamento de 2004 

para cá. 

Obviamente nós não tivemos nenhuma política que teve um impacto positivo na 

diminuição das tarifas. Podemos fazer esta colocação talvez no ano que passou quando 

não houve, no ano de 2013 que não houve o aumento da tarifa para o usuário do veículo 

individual, que não seja o comercial. 

Mas os dados que vocês apresentam aqui, se de fato não houve o aumento para o 

usuário comum, vamos dizer assim, tivemos aumento aí na casa de 30%, 25 e 33%, 

então, um aumento médio na casa de 30% aí dos, para os transportadores de carga e 

especialmente num estado, num país onde o transporte de cargas é, infelizmente na 

minha opinião, estruturante do desenvolvimento. 

Nós já tivemos a oportunidade, já vi estudos elaborados por vocês que as cargas 

mais lucrativas para o empresário, as melhores cargas é que tenho no máximo 300, 400 

km que deveria ser o adequado e aí fazer a integração com ferrovia, hidrovia e assim 

por diante. 

Enquanto nós não temos isso, obviamente nós precisamos cuidar de forma muito 

criteriosa para que não tenham impacto no custo da nossa produção. E confesso que 

para mim foi estarrecedora a informação dos 260 mil aí em um veículo com carga 

especial de 40 linhas de eixo conforme aqui foi colocado. Eu não sei nem quanto custa o 

equipamento que é transportado nessa característica, mas este valor é um quarto de 

milhão de reais.  

Nós não estamos falando da tarifa propriamente dita do cinco mil reais, nós 

estamos falando de um valor que impacta quase um quarto, mais do que um quarto de 

milhão de reais, propriamente dito. 
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E para finalizar, a pergunta é a seguinte, foi dito aqui pelo Geraldo que os 

aumentos que foram dados agora a partir desse primeiro de julho deste ano não foram 

discutidos como todos os aumentos não são debatidos para deliberação no Conselho 

Consultivo da ARTESP, uma atribuição do Conselho Diretor. 

Então só uma colocação, para mim foi muito importante porque aqui nós 

tínhamos alguns deputados que ainda achavam que o Conselho Consultivo da ARTESP 

é que deliberava sobre os aumentos da tarifa e aí obviamente eu ia fazer a pergunta se 

vocês como representantes da categoria, do seguimento, no Conselho da ARTESP 

anuíram esses aumentos todos depois de 2004 no período do estudo, para não pegar 

antes propriamente dito, porque acho que o que vocês produziram é um marco 

importante porque não é a produção de ideia de um seguimento, de um deputado de um 

partido político, é uma ideia, uma proposta concertada, negociada, entendida entre as 

partes como um todo. 

Esse é o mérito fundamental do que vocês fizeram em 2004, propriamente dito, 

porque senão às vezes a gente acha que vocês propõem e nós propomos, somos da 

oposição, tarifa zero, eu não sei o que. Não, mas isso não é só uma proposição ou um 

conjunto de proposições, é um entendimento, um processo. 

Eu digo isso porque nós estamos insistindo, vocês devem ter ouvido que ora a 

ARTESP adota o critério de relação com as concessionárias na Justiça e muitas vezes 

despreza o entendimento no âmbito administrativo entre o poder concedente e a 

concessionária propriamente dita. Então na minha avaliação é uma confusão, é uma 

falta de critério, de prioridade e assim por diante. 

E quando a gente discute medidas para baratear tarifa respeitando os contratos 

de concessão, na minha opinião o primeiro exercício que a gente precisa fazer é no 

âmbito do entendimento entre as partes. Porque o governo do estado pode ficar bravo 

com a concessionária e a concessionária pode ficar brava com o governo do estado, não 

interessa. Amanhã o concessionário é o mesmo e o governo do estado não. Não o 

governo, governo, o estado propriamente dito está lá com contratos estabelecidos por 

10, 15, 20 anos, 30 anos de acordo com a característica de cada um dos contratos de 

concessão propriamente dito. Por isso insisto nessa definição. 
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Para finalizar nesse mesmo sentido, o ano que passou 2013, quando não houve o 

amento da tarifa que fiz aqui menção, para o usuário comum e impactou e teve o 

aumento diretamente no setor de transportes. Vocês também não tiveram a oportunidade 

de fazer este diálogo com a ARTESP e a ARTESP incorporar parte, senão a totalidade, 

mas pelo menos parte das preocupações que vocês aqui trazem no sentido de impactar o 

custo do transporte em média, no estado de São Paulo de cerca de 30%. Então, como 

vocês trabalharam, se é que teve esse diálogo propriamente dito. Era isso senhor 

presidente. Muito obrigado. 

 

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

Antonio Mentor, nosso último inscrito. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Senhor presidente, quero também 

cumprimentar e agradecer o Sr. Manoel Souza Lima Junior, o Sr. Geraldo Vianna, o Sr. 

Antonio Herculano da Silva e dizer que a presença e as manifestações dos senhores 

certamente trouxeram muita luz aos nossos trabalhos, focos, ponto de vista 

diferenciados entre os nossos expositores, mas sem dúvida nenhuma trouxeram 

esclarecimentos importantes aqui para que se possa evoluir satisfatoriamente para que 

essa CPI cumpra a sua missão, a sua tarefa.  

Cada deputado a partir do seu ponto de vista também concluir de maneira 

satisfatória para o interesse público as suas funções aqui na Assembleia Legislativa e 

nesta CPI. 

Algumas questões que eu queria abordar já foram levantadas especialmente pelo 

deputado Gerson Bittencourt, o espanto com relação a esta cobrança dos 40 eixos que 

pode significar como 10% do preço da mercadoria se ela custar 2.600.000 reais. Pode 

significar 26% se esta mercadoria custar um milhão de reais. Quer dizer, é uma coisa 

verdadeiramente absurda se pagar uma tarifa adicional como essa numa carga que 

transporta o desenvolvimento. Transporta o desenvolvimento, transporta o crescimento 

de uma região, estado ou país. 
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Então, eu que tenho aqui adotado como método de trabalho, estabelecer 

comparativos entre as concessões, e aí não se trata de política partidária, se trata de 

conceito sobre modelo de concessão que foi utilizado pelo governo do estado de São 

Paulo e o modelo de concessão que foi utilizado pelo governo federal e que se traduzem 

em tarifas diferenciadas tanto quanto esta taxa que é cobrada nas rodovias federais em 

torno de 10 mil reais e essa outra cobrada nas rodovias do estado de São Paulo de 260 

mil reais. 

Um carro de passeio que viaja de São Paulo a São José do Rio Preto, terra do 

meu amigo deputado Bolçone, paga 76 reais de pedágio, 400 km, esse mesmo carro de 

passeio rodando 400 km de São Paulo a Curitiba paga 10,80 reais. Quer dizer, são 

diferenças que só por si já demonstram. E de onde vem essa diferença? Nós não estamos 

falando aqui com pessoas que não conhecem o tema, ao contrário, são pessoas que 

conhecem profundamente a questão das concessões rodoviárias e que nos trouxeram 

como eu já disse informações importantes. 

De onde vem isso? Vem da escolha do modelo que foi adotado pelo governo do 

estado de São Paulo e da escolha do modelo que foi adotado pelo governo federal. O 

primeiro estabeleceu como critério de definição do seu processo licitatório aquele que 

oferecesse a maior contribuição ao estado e sem dúvida nenhuma esse valor impacta de 

maneira solene na tarifa cobrada nas nossas rodovias. 

 

O SR. ANTONIO HERCULANO DA SILVA – O senhor me permite um 

adendo? Não foi sobre a 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – O deputado permite o 

aparte? Então, por favor, só um aparte então. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Vou conceder o aparte ao Sr. Herculano. 
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O SR. ANTONIO HERCULANO DA SILVA – É, também houve o mesmo 

modelo no governo federal, a Dutra. A Dutra foi, o estado de São Paulo seguiu o 

modelo da Dutra. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Na verdade o modelo da Dutra que foi 

uma das primeiras concessões, concessão de 1995, ela adotou o modelo não da 

concessão onerosa, não foi concessão onerosa foi a menor tarifa também. Foi a menor 

tarifa, já naquela época.  

Está certo que com exigências contratuais bastante rigorosas e acabaram também 

afetando, foi a primeira concessão rodoviária no Brasil foi a Dutra e a Ponte Rio 

Niterói, as duas primeiras, e que adotaram outro modelo. 

Agora, não dá para dizer que não existiam referências importantes de rodovias 

concedidas no mundo. Existiam sim, em outros países, nós poderíamos ter ido buscar 

outros modelos que pudessem oferecer para o usuário tarifas módicas que não se 

desenvolveriam do mesmo modo como se desenvolveram as tarifas no estado de São 

Paulo. 

Até os indicadores escolhidos à época para o reajuste eram os maiores 

indicadores que o mercado poderia oferecer. Então, por tudo isso somado nós temos 

aqui um modelo draconiano de concessão rodoviária no estado de São Paulo. Essa é a 

verdade insofismável. 

E não vai aí nenhuma carga de opção partidária, não se trata disso, mas se trata 

de uma política sim, de transporte para o Brasil e para o estado de São Paulo, e a 

decisão é política sem dúvida nenhuma. 

Eu fiz aqui algumas observações, queria ver se nós podíamos obter algumas 

informações adicionais àquilo que já foi colocado e, especialmente aí ao Geraldo. Posso 

chamá-lo assim? 

O percentual de tributos sobre a tarifa. Nós temos algum estudo concluído já a 

respeito disso? Se puder trazer essa informação para nós eu creio que seria importante. 

A questão da, voltando um pouquinho sobre a escolha do modelo, o plano estadual de 
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desestatização adotado logo no início do Governo Covas estudou detalhadamente as 

alternativas que existiam, portanto não foi uma decisão adotada atabalhoada, rápida, não 

foi. 

Foi um processo de debate que houve no governo, tanto que de 1995 a 1998, a 

implantação do primeiro lote de concessões rodoviárias foram três anos de debate 

intenso sob o comando do atual governador Geraldo Alckmin que era o coordenador do 

plano estadual de desestatização. A responsabilidade hoje é do atual governador pela 

escolha do modelo e pela forma como foi feita. 

Evidentemente nós tínhamos um momento econômico, um ambiente econômico 

muito diferente do que nós temos hoje que felizmente para nós alcançamos essa 

credibilidade no mercado internacional, no mercado financeiro, etc. Felizmente para o 

Brasil hoje nós estamos vivendo outro momento. 

Mas, exatamente por nós termos conquistado esse novo modelo, este novo 

ambiente, essa nova situação econômico-financeira no país, esta estabilidade política é 

que nós devíamos tratar dessa questão de uma maneira negociada. Ninguém propõe 

quebrar contrato, não se trata disso. Que fique muito claro, estabelecido aqui nesta CPI, 

não há nenhuma manifestação de deputado da situação ou oposição que venha sugerir, 

sequer resvalar na possibilidade de quebra de contrato, não se trata disso. 

Agora, que é possível sim, chamar as concessionárias, rediscutir o modelo por

 que o ônus ainda está sendo pago, não é que já foi pago, ele está sendo pago, 

mensalmente o governo recebe esses valores, e, portanto, é possível a partir desta 

negociação rediscutir o valor das tarifas. 

Eu estou preocupado aqui em não me alongar muito porque já passamos da uma 

hora, presidente, mas eu vou insistir ainda um pouco em algumas questões que eu penso 

seja importante. Eu realmente eu participei 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Vossa Excelência ainda 

tem mais 21 minutos, inclusive. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Mas eu não vou gastar tudo isso em 

benefício dos nossos convidados aqui e daqueles que presenciam a nossa CPI. Mas 

dizer que, apenas para lembrar, que eu participei sim do Conselho Consultivo da 

ARTESP, briguei muito com o diretor da ARTESP para que as reuniões fossem 

convocadas, participei ao lado do Marco Aurélio e de outros representantes, não é? 

E realmente ali era um debate. Aquela época já havia a tentativa do governo de 

cobrar pelo eixo suspenso, nós, ali talvez teve a grande conquista feita por Conselho 

Consultivo foi impedir né Herculano? Que a cobrança se desse lá atrás, em 1995 acho 

que foi, era 2005 não é? Por aí, 2005, 2006, não me lembro. E na época dois diretores 

gerais, o Ulysses Carraro e o Sampaio Dória, já à época eu participei nesses dois 

momentos do Conselho Consultivo da ARTESP. 

Dizer também, e pedir também a colaboração do Geraldo nesse sentido. Nós 

sabemos que existe uma diferença de conceito e de compreensão entre os estudos feitos 

pela FGV, pela KPMG e pela, não lembro a outra consultoria, o nome da outra 

consultoria, relativamente à prorrogação dos contratos das concessões rodoviárias do 

estado ocorridas em 2006. 

Naqueles estudos dessas três consultorias a base do seu cálculo foi o plano de 

negócios que foi oferecido na ocasião em que se deu a licitação. E esse plano de 

negócios projetava um fluxo que não foi atingido, não vamos nem falar se ele estava 

superdimensionado se já havia essa perspectiva de que, como ele não seria alcançado, 

então o reequilíbrio econômico-financeiro ia ser solicitado, eu não vou 

 

O SR. -  De veículos? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – De veículos, fluxo de veículos no plano 

de negócios. A outra concessionária me ajudou aqui, a MPP. É, no plano de negócios 

havia uma projeção do fluxo de veículos, essa projeção não foi atingida apesar de nós 

sabermos claramente que nos últimos 10 anos houve um crescimento absurdo no fluxo 

de veículos nas nossas rodovias.  
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Mas, na relação com o plano de negócios oferecido não havia, mesmo assim ele 

não foi atingido, mesmo com esse aumento todo, esta meta não foi atingida. Isso 

provoca evidentemente uma demanda de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato 

porque não foi atingido. 

Ao passo que a consultoria contratada em 2011, a FIPE, ela fez todo este estudo 

baseado no fluxo real de veículos que transitaram nas nossas rodovias, por esta razão ela 

concluiu que esta prorrogação dos contratos onerava os interesses do estado de São 

Paulo na ordem de dois bilhões de reais. 

Queria ouvir também a sua opinião a respeito disso Geraldo, e voltar ainda a 

dizer duas coisas. Primeiro, o Herculano falou aqui com muita propriedade e o Geraldo 

também mencionou que o governo ou os governos não teriam recursos financeiros para 

investir na infraestrutura de transporte no nosso país. 

Eu pergunto, a iniciativa privada investiu efetivamente na infraestrutura de 

transporte no país? Especialmente no tema que nós estamos discutindo hoje, a iniciativa 

privada botou dinheiro nas nossas rodovias? Ou ela captou este recurso das tarifas e 

depois ela foi aplicar? 

Ora, se era para primeiro receber e depois aplicar, tanto faz se era iniciativa 

privada ou governo. Evidentemente nós vamos ouvir o governo é burocratizado, tem 

corrupção, dificuldades, é um paquiderme, etc. Tudo bem, mas dizer que foi recurso 

limpo da iniciativa privada que fez a alavancagem das nossas rodovias, também não é 

correto dizer isso.  

E mais, a maior parte das obras de melhorias, de ampliações, trevos, a quinta 

pista da Rodovia dos Bandeirantes de Jundiaí para cá era prevista no contrato, ela já 

estava incluía Herculano, no preço da tarifa que foi cobrada. 

Demorou foi muito para se concretizar, ela está acontecendo em 2014 num 

contrato que foi assinado em 1998, portanto, 16 anos depois da assinatura do contrato. E 

nós já tínhamos necessidade dela há tempos. Eu que viajo todo dia por ali, aquilo ali é 

terrível para a gente utilizar. 

Não há nem houve nenhuma resistência do Partido dos Trabalhadores a esses 

processos de concessão de portos, aeroportos e rodovias. O que se discutiu na verdade e 
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aí com justa razão, foi para fazer a melhor escolha da modelagem que fosse aplicada 

nesses procedimentos. 

E eu estou absolutamente convencido, finalizando aqui presidente, de que a 

opção feita pelo governo federal sem dúvida nenhuma atendeu de maneira muito mais 

importante os interesses do povo do estado de São Paulo e do Brasil. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Então, vamos passar aqui a 

palavra para que os três possam responder e tecer comentários às palavras dos 

deputados Davi Zaia, Edson Giriboni, Célia Leão, João Paulo Rillo, Orlando Bolçone, 

Aldo Demarchi, Gerson Bittencourt e Antonio Mentor. Com a palavra. 

 

O SR. MANOEL SOUZA LIMA JUNIOR – Ok. Obrigado presidente. 

Respondendo aqui em primeiro lugar ao questionamento do deputado Davi Zaia, 

quando ele comentou a respeito dos valores que em princípio seriam bastante 

irrelevantes naquilo que toca frente aos números apresentados. É irrelevante para eles 

que recebem, para nós que pagamos é muito caro. Em todos os aspectos e não só, vamos 

dizer, ao que concerne à TAP.  

Outro aspecto que o senhor levantou era a respeito do atendimento da 

concessionária ao que diz respeito à parte operacional. Eu vou dizer que fica devendo, 

por quê? Porque hoje em dia as empresas que fazem o transporte de produtos 

indivisíveis estão tendo dificuldades pra fazer seguro porque os acidentes acontecem 

por causa da ineficiência e incompetência da concessionária. Então, sempre um 

equipamento desse, como comentou aqui o deputado Mentor, ele é caro, não é? 

Então, a seguradora já está querendo deixar de fazer seguro para o transportador 

porque quando há um problema com o equipamento é o seguro da transportadora quem 

vai responder por aquilo. Então, não tem nada a ver com a concessionária. 

A concessionária precisa fazer a parte dela direitinho para que o transportador 

tenha, vamos dizer, para fazer o transporte em condições adequadas, que muitas vezes 

não é só, vamos dizer, a dimensão da largura. Às vezes você tem que suspender a ponte 
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para poder passar o equipamento por baixo. Então, a coisa é complexa e não é na base 

do achismo que a coisa pode acontecer. 

Então precisa que haja vamos dizer, gente capacitada para que nas 

concessionárias, para que possa oferecer uma condição adequada para que esse 

transporte se realize. Então, nesse caso ainda fica devendo, a concessionária ainda fica 

devendo. 

O deputado que estava aqui, me desculpa, é o Edson Giriboni. Ele estava 

fazendo também um questionamento sobre as ferrovias, não é? Em que, porque ele já 

participou, ele sabe como a coisa acontece. 

E nós temos um problema, o país como um todo é carente de ferrovias, não é? 

Então, nós sabemos viu deputado Bittencourt que este modal ele teria que ser melhor 

utilizado em um país de dimensões continentais que nós temos.  

Como o senhor bem disse, o caminhão ele tem que fazer um trajeto de até 400, 

500 km no máximo. Nós não vamos nunca sofrer a concorrência do caminhão, porque o 

caminhão foi concebido para fazer esse tipo de serviço. As grandes distâncias tem que 

ser vencidas realmente pela ferrovia porque é o transporte, vamos dizer, muito mais 

barato e adequado para esse tipo de situação. 

Respondendo também à deputada Célia Leão, a parte do custo benefício. Nós 

temos ótimas estradas no estado de São Paulo, elas são boas. Só que nós ficamos, 

vamos dizer, um pouco aquém daquela nossa necessidade porque o principal problema 

do transporte rodoviário de carga, ele não é, vamos dizer, objeto desta CPI, mas é roubo 

de carga, onde a concessionária ela poderia estar através de sua tecnologia de câmeras, 

etc. ajudando a polícia a identificar. O outro aspecto que a senhora levantou é referente 

ao, vamos dizer, à segurança. Não tenha dúvidas de que melhorou. 

Agora o que também nós precisamos que talvez não sejam de competência das 

concessionárias que eu acho que todo mundo é bom, fiscalizado é melhor. Se 

tivéssemos uma fiscalização mais eficiente diminuiria aí o número de acidentados e 

mortos neste, nas estradas paulistas, não é? Então eu acho que também nós 

precisaríamos de mais policiamento e é onde eles poderiam de fato estar ajudando. 
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Eu vou me ater a responder aquilo que eu consigo. Houve também alguns 

questionamentos da tua parte referente a volume de carga transportada e etc. De 60 a 

65% de tudo que se movimenta no Brasil é feito por caminhão. Nas estradas paulistas 

passa 60% da carga produzida ou que atravessa ou que é importada, passa pelas estradas 

paulistas. 

Então, agora, os números esses que o senhor pediu, eu de fato não os tenho, eu 

não tenho, talvez o Geraldo possa ajudar melhor, mas aqui eu vou ficar devendo a 

informação para não prejudicar o andamento da CPI. 

E referente ao que estava também questionando o deputado Mentor, do valor do 

pedágio quando nós falamos da TAP. No caso específico que eu citei, o valor do 

pedágio é 65% do valor do frete para um equipamento daquele tamanho com 40 eixos, 

etc., 65% é o valor do frete. 

Então nós podemos dizer que está se botando aí, acrescentando quase 100 mil 

euros no valor do equipamento que a gente não sabe, eu não sei a que precisar, mas 100 

mil euros arde no bolso de todo mundo. 

 

O SR. -  Quanto é 100 mil euros? 

 

O SR. MANOEL SOUSA LIMA JUNIOR. – Cem mil euros é 100 mil euros. 

(Risos.) Então eu, desculpa deputado eu não notei que estava aqui do meu lado. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Estou substituindo o presidente. 

 

O SR. MANOEL SOUSA LIMA JUNIOR. – Ah! Tá ok. Então, eu queria 

deixar aqui então o microfone para o Geraldo, ele tem todas as, vamos dizer, além das 

anotações as informações mais precisas daquilo que eu pudesse prestar. Obrigado. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Passar a palavra imediatamente ao Sr. 

Geraldo Vianna. 

 

O SR. GERALDO VIANNA – Muito obrigado deputado Mentor. Primeiro 

agradecer as referências que foram feitas por todos os senhores deputados. Nós 

tentamos trazer informações que nos pareciam relevantes, e se atingimos este objetivo 

eu particularmente fico muito feliz. 

Nós fizemos, fiz aqui um esforço pra tentar registrar as diversas indagações e 

queria que aqueles que estão presentes ainda, caso eu não responda adequadamente, por 

favor, digam faltou isso. Estou tentando aqui cm as anotações feitas aqui de forma meio 

tumultuada lembrar de tudo o que referido, não é? 

Eu tenho aqui anotado a história, acho que foi o deputado Davi Zaia ou Edson 

Giriboni que perguntou, pediu a identificação das rodovias que se recusam a transportar 

carga especial, se é possível identificar. 

Quero dizer o seguinte, de modo geral as rodovias não dizem “eu não quero 

transportar”, não é assim que funciona. Na verdade se criam obstáculos e esse obstáculo 

se faz geralmente da seguinte maneira, o processo de transporte dessa carga especial 

exige uma autorização especial de trânsito, AET que é fornecida pelo DER. 

O DER tem lá o departamento, aliás, dirigido de maneira assim, de forma muito 

competente pela engenheira Vânia Medrado, servidora pública como poucas. Conhece 

profundamente a questão rodoviária do Brasil e especialmente do estado de São Paulo. 

É ela quem deve fornecer a Autorização Especial de Trânsito, de Tráfego para aquele 

veículo. Só que quando se trata de rodovia pública, rodovia do DER, a consulta interna 

é rápida, essa autorização sai rapidamente com os cuidados que devem ser. Define 

horário, define como é que tem que ser, onde é que vai parar. Esse transporte é feito 

devagarzinho, não é? Anda um pouquinho e para um pouco para não prejudicar. 

Só que quando envolve uma rodovia concedida, há uma norma antiga já e é 

razoável que a concessionária seja consultada porque afinal é ela quem está gerindo a 

estrada, ela é quem tem que saber e eu acho razoável que ela seja consultada. 
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Só que não se estabeleceu prazo para este pronunciamento. Então a 

concessionária pode responder rapidamente de forma dizendo o que quer de forma 

técnica, ou quando ela não tem boa vontade ou realmente tem uma necessidade ou quer 

postergar, ou quer realmente discutir valores adicionais ela segura e isso tem sido feito. 

Quero dizer, para ser justo que não todas as concessionárias, quer dizer, essa é 

uma prática de algumas delas. Eu êxito aqui em especificar porque eu conheço 

pessoalmente o caso de uma delas, mas a verdade é que neste caso especificamente para 

as pessoas terem ideia, a concessionária exigiu para dar autorização para o DER, para 

liberar as mãos da engenheira Vania para ela poder assinar a AET, porque a ameaça é, 

“se der autorização sem o meu ok tudo o que acontecer é responsabilidade sua”. 

Essa é a maneira de agir. Aí claro que o servidor público fica com as mãos 

atadas. Então, para poder liberar aquela concessionária exigiu um contrato assim, de não 

sei quantas páginas disciplinando rigorosamente daquele produto, daquela carga em 

especial. Exigindo que além de tudo, a transportadora fizesse um seguro adicional, um 

seguro caríssimo, aliás, e pagasse um elenco de serviços que eles diziam que iam fazer. 

Bom, é como se fosse um negócio privado, duas empresas. “Eu só faço isso se 

você fizer aquilo”. Seria razoável no âmbito privado, mas não envolvendo um bem 

público, não é? E na época eu inclusive fui chamado a opinar, eu acho que não pode 

assinar este contrato de forma nenhuma. Não assinamos e finalmente o DER concluiu, 

ouviu da sua consultoria jurídica que aquilo era abusivo e resolveu dar a autorização 

especial mesmo sem a autorização da concessionária. 

Claro que ela fez questão de notificar ao DER o risco do DER. Felizmente o 

transporte aconteceu tudo bem, não gerou nenhuma outra pendência a não ser uma 

discussão de valores que ela continua querendo cobrar, a transportadora se recusa a 

pagar e ainda exige indenização porque serviços que foram prometidos não foram 

prestados. 

Então, nós temos aqui, para vocês entenderem, três situações. Você tem o 

pagamento do pedágio que é por eixo, então é uma composição com 40 eixos imaginem 

quanto sai. Além disso, você tem uma tarifa adicional de pedágio, tudo isso 

regularmente previsto aí nos autos, etc. Já se inseriram valor altíssimo, além disso, há a 
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cobrança de serviços adicionais que muitas vezes não são prestados e são caros, valores 

absurdos. 

 

O SR. -  Isso no contrato. Que estão inclusive no contrato. 

O SR. GERALDO VIANNA – Sim, serviços que deveriam ser prestados 

regularmente, tal. Eu compreendo que o transporte exige, por exemplo, que você 

remova pórticos, que você faça caminhos adicionais, mas é muito complicado, não é um 

transporte simples. Tanto é que não há mais que meia dúzia de empresas de transportes 

que são habilitadas a fazer isso. É muito difícil, é um transporte altamente técnico e tal. 

E compreendo o lado da rodovia de querer os cuidados que tomam. 

Para você ter uma ideia, este especificamente que eu estou mencionando, ele 

tinha uma altura tão alta, era muito maior que isso aqui que não passava embaixo de 

alguns viadutos. Foi preciso içar aquela carga, passar por cima do viaduto, colocar do 

outro lado. Uma operação de guerra, executada com muita competência que correu 

muito bem, etc. 

Mas dá medo realmente a gente sabe dos cuidados que precisa ter, tudo isso. 

Felizmente as coisas correram muito bem. Mas é este o procedimento, é uma coisa sutil. 

Eu não dou, eu pressiono, não é? Acho que a engenheira Vania Medrado poderia muito 

melhor do que eu explicar este tipo de situações, porque isto acontece, de que maneira, 

etc. e tal. 

Eu ficaria constrangido de citar o nome desta concessionária. Se vocês 

insistirem, até pelo compromisso, se Vs. Exas. Insistirem até pelo compromisso que 

assumi eu não posso deixar, mas acho que poderá ser meio agressivo. Mas, mereciam 

pelo que fizeram. 

Bom, eu acho que o deputado Giriboni perguntou de ferrovias, se seria possível, 

não é? Este transporte ser feito por ferrovia. É claro que pode, e seria muito desejável 

até que fosse, exceto em algumas situações que são muito comuns aqui e no resto do 

mundo, que é a questão de altura de tuneis. 
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Quer dizer, no caso de ferrovias a limitação é muito mais de tuneis. Uma carga 

daquela altura, por exemplo, que eu estou falando, não passaria nunca num túnel, então 

não poderia ser por ferrovia, tem que ser por rodovia, mesmo com todas estas 

dificuldades que eu estou aqui me referindo. 

Agora, é uma boa oportunidade, até respondendo de certa maneira a indagação 

também do deputado Rillo, é que, acho que o Manoel já tratou disso também. É claro 

que o transporte rodoviário tem uma hipertrofia no nosso país. Ele tem realmente uma 

posição hegemônica que é das origens do nosso processo de industrialização. 

Na época, fala-se muito da opção rodoviária brasileira, é uma época, uma 

situação muito parecida com a história das concessões. Quer dizer, tinha que o país, de 

repente entra num ciclo de novo de desenvolvimento, começa a se industrializar. O que 

era só agricultura, transporte para exportação feito por trem tudo direitinho, de repente 

vira tudo. Se cria uma sociedade de consumo, você tem que transportar aqui dentro de 

maneira pulverizada, etc. 

O caminhão surgiu como uma solução mais do que natural para aquela ocasião. 

Além disso, era muito mais rápido e mais barato implantar rodovia até porque ela já 

começa por terra, já começa funcionando e depois você vai asfaltando. Quer dizer, 

naquele momento não tinha opção, ou fazia isso ou o país não cresceria. 

Eu repilo um pouco esta questão da opção rodoviária, mas a verdade é que ao 

longo do tempo o nosso transporte rodoviário pela sua própria agilidade, pelo fato de 

que ele sempre foi privado, sempre teve essa competitividade muito forte, ele acabou 

ocupando todos os espaços. 

Do outro lado as ferrovias até pouco tempo eram públicas, não é? Sujeitas a 

regulamentos muito particulares, específicos. Os outros modos todos, hidrovia, tudo 

isso era muito burocratizado e a rodovia solta. Aí ocupou tudo mesmo. 

O país se acostumou a transportar por rodovia. O certo é que obviamente na hora 

que se faz o estudo técnico, muitas cargas obviamente deveriam ser transportadas de 

outra maneira. Por exemplo, hoje a safra que é escoada, o deputado Gerson mencionou 

especificamente a questão, não sei se ele ou o deputado Rillo, a questão dos 400 km, 

acho que foi o deputado Gerson, os 400 km. 
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Não é só essa distância. Esta distância é um dado importante, mas é também a 

natureza da carga. Carga de baixo valor agregado e de alta concentração é a cara do 

trem, até de barcaças, não é? Você vê lá como é que se transportam safra americana de 

soja, é de barcaça pelo Rio Mississipi e com custo incomparavelmente menor do que de 

caminhão. 

Não é possível o caminhão chegar nem perto daquele preço. Aí quando se faz o 

custo logístico brasileiro versus o americano, vem essa “que absurdo! Tal”. Realmente 

você não tem ferrovia, quer dizer, aí no caso da hidrovia, em alguns trechos é até 

possível fazer se houver integração, mas muito pequenos. Pequenos trechos. 

A verdade é que a soja brasileira anda mais de dois mil quilômetros de caminhão 

só para chegar no Porto. Quer dizer, isso custa mais caro do que todo o transporte deles 

até o destino final. Então, de fato há situações como esta em que a rodovia precisa abrir 

espaço para o desenvolvimento. Ela não, na verdade as outras modalidades precisam se 

apresentar. 

Acho que hoje a ferrovia já está começando a ocupar o seu espaço e finalmente 

estamos terminando a Ferrovia Norte-Sul depois de tanto tempo que começou, na Era 

Sarney, não é? Está começando, está quase fechando aí, emendando as pontas com o 

sistema do Sul, do Sudeste. Algum ramal já vindo lá de Rondonópolis de ferrovia para 

se integrar com a Norte-Sul. 

Eu acho que dentro de pouco tempo, talvez dois, três anos, esta soja poderá já 

ser escoada, é um grande alívio para o sistema rodoviário, as concessionárias acho que 

não vão gostar muito, vão perder um pouco de cliente aí, mas é da natureza das coisas, o 

Brasil precisa evoluir nesse particular, não é? 

Eu queria me referir à deputada Célia Leão fez uma pergunta especificamente 

sobre a questão da discussão desta carga especial. Acho que eu expliquei aqui, quer 

dizer que envolve também o DER e que por isso é assim que acaba se dando a suposta 

negativa da concessionária, quando ela quer criar dificuldade.  

Mas de modo geral fiz referência àquela em particular, mas de modo geral todas 

as concessionárias torcem o nariz. Elas preferiam que aquela carga não existisse do 

ponto de vista muito exclusivo dela, mas a gente tem batido sempre da necessidade 
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deles terem aí uma visão mais ampla, de interesse público e não só do seu interesse. 

Acho que há um caminho, há uma melhora aí nesse particular. 

A deputada Célia Leão indaga também se a gente tem uma opinião formada 

sobre se a concessão é benéfica de modo geral para o setor de transportes, se é uma 

solução que se justificou ao longo do tempo. 

Eu diria que eu não tenho dúvida que sim, nós resolvemos à época um grave 

problema e criamos um negócio novo no Brasil. Grandes empresas se especializaram e 

estão se especializando cada vez mais nesse negócio que não existia lá no passado, uma 

coisa que só existia no âmbito público e temos aí uma alternativa muito interessante 

para o crescimento do país. 

Quer dizer, aquela projeção da CNT de quase um trilhão de investimentos 

necessários obviamente vai ter que ter a participação de agentes privados, não é? E já 

respondendo de passagem a observação do deputado Mentor, de fato é verdade. 

Concessionária nenhuma vai tirar o dinheiro do bolso, das empreitaras sócias das 

concessionárias geralmente empreiteiras, tiraram dinheiro do bolso e puseram lá, não é?  

Agora, fizeram uma coisa importante que eu acho que a gente deve destacar. 

Quer dizer, o papel da concessionária aí é antecipar o recurso do jeito que for. Eles 

fazem operações financeiras e bancam essa, e correm o risco dessas operações altíssimo, 

não é? 

Pegar aí o Rodoanel Leste, a concessionária está investindo aí bilhões e está 

terminado, vai terminar aí esses dias. É um investimento e tanto. Ele vai receber? É 

claro que vai, lá na frente ele vai receber isso, vai ter lucro em cima disso obviamente, 

mas há um risco, há um envolvimento do seu crédito até internacional. Eu acho que esse 

foi o papel grande pelo que fizeram na época esses grandes players aí, as grandes 

empreiteiras e tal, que tinham esta desenvoltura e que ajudaram a alavancar estes 

recursos. 

Hoje em dia o BNDES é verdade, cumpre grande parte desse papel sendo grande 

agente financeiro dessas operações, mas sempre garantidas com o patrimônio destas 

concessionárias. Isso que agiliza o processo. 
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Além disso, desse aspecto deputada, tem a questão fundamental que eu aprendi 

ao longo deste tempo. É muito diferente um trecho rodoviário administrado por um 

órgão que está lá longe, que, portanto pega os recursos do estado, aí já começa a 

discussão no orçamento, já, o recurso não é suficiente e aí a acessibilidade do órgão. Por 

exemplo, o DNER só para dar um exemplo federal. Mas aqui no estado de São Paulo 

também valeria. 

Está lá, longe daquilo, aí um dinheirinho aqui, um dinheiro lá, o serviço mesmo 

tendo os distritos acaba sendo uma coisa, mas infinitamente de pior qualidade do que 

aquele feito pela empresa porque, a concessionária tem uma receita absolutamente 

vinculada, é uma sociedade com propósito específico, ela só pode botar dinheiro 

naquele trecho, não é? 

Então são lá 300, 400 km e tudo o que ela arrecada vai, é para aquilo, não é para 

outro lugar, tem o recurso garantido, você tem a expertise. Eu tenho discutido com 

representantes de concessionárias, eu fico admirado de ver como eles conhecem cada 

palmo da estrada porque, eu digo o pessoal da área técnica. Eles sabem onde tem a 

curva, onde é que tem uma rachadura, vão atrás da rachadura antes que ela cresça, selam 

a rachadura. Este trabalho nunca um órgão rodoviário centralizado seria capaz de fazer. 

Então, do ponto de vista da qualidade final, de manutenção não é nem a 

qualidade de origem, o deputado Gerson mencionou que São Paulo tinha, sempre teve 

as melhores estradas e é a pura verdade, né? Verdade que num critério comparativo 

daquela época a base era muito ruim, não é? De comparação porque as rodovias federais 

eram horrorosas, estavam caindo aos pedaços, tinham trechos aí com pontes caídas que 

não eram feitos, uma coisa triste, não é? 

Então São Paulo era muito melhor naquela época e continua muito melhor. É 

evidente que as concessionárias pegaram realmente, no caso de São Paulo pagaram um 

preço alto, pagaram elas, não. Os usuários pagaram na outorga, não é? O princípio 

adotado na ocasião pelo governo Covas, pelo deputado Plínio Asbac, perdão, pelo 

secretário Plinio Asbac, ele que, “nós não podemos dar estrada de graça, tem que cobrar 

estrada, que a estrada está pronta”. Era um argumento que colava. 

Então a outorga era isso, era o pagamento para o cara que estava recebendo uma 

coisa que estava pronta. É algo para discutir horas a respeito disso, mas no frigir dos 



76 

 

ovos quem paga a conta é quem vai pagar o pedágio, vai parar no pedágio. Então será 

que, será que valeu a pena? Não, obviamente gerou uma tarifa mais alta nas estradas de 

São Paulo comparativamente no critério que quiser comparar, mas o ideal é comparar 

por quilômetro, não é? 

Quando você compara isso por quilômetro as tarifas do estado de São Paulo são 

realmente mais altas, por isso, por outras coisas. O estado de São Paulo na época tinha 

falta de experiência, então, nós temos que prever, imagine o contrato de 25 anos vai 

precisar de um monte de obras. 

Tentaram antecipar o que precisava de obra e colocaram, por exemplo, este 

exemplo que o senhor deu da quinta faixa da Bandeirantes. Então bota no contrato, 

precisa disso, precisa daquilo, precisa de mais não sei o que. 

No fim das contas o processo de concessão é fluxo de caixa, se puser de um lado 

aparece do outro. É isso o que você quer? Você quer que faça aqui a gente faz, agora é 

só fazer o cálculo e vai parar no preço do outro lado. 

Ora, São Paulo tentou antecipar e colocar no papel essa coisa toda. Isso resultou 

realmente em uma tarifa gorda. As concessionárias nem sempre cumpriram dentro dos 

prazos previstos aquela obra. O senhor acabou de falar, esta obra estava atrasada, não é? 

E por isso tem que ter o órgão regulador ali e apertar e dizer, você está atrasado, você 

está pedindo reequilíbrio por causa disso, mas tem que reequilibrar porque você não fez 

a obra aqui também. 

Quer dizer, isto a ARTESP está fazendo de uma maneira forte pelo que eu tenho 

observado, não é? Então, essas, essa maneira de tratar o assunto acabou gerando 

realmente uma tarifa muito pesada no estado de São Paulo, não é?  

Tem a contra partida de um serviço muito melhor, mas é inegável. No começo as 

rodovias federais também tinham um pedágio para a época salgado, não como os de São 

Paulo, era menor. A Dutra, a Ponte, quando faz por quilômetro é um pedágio muito 

menor do que de São Paulo, e na época, é, exatamente.  

Tinha realmente as obras, por exemplo, no caso da Dutra era emergencial, tinha 

ponte caindo, precisava consertar senão a estrada seria interrompida, etc. Mesmo assim, 
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a tarifa da Dutra ficou mais baixa do que a Dutra, então aquelas primeiras mais baixas, e 

as últimas muito mais baixas. 

Agora, é verdade e precisa dizer, quase não se previu obras nesse novo modelo, 

nessa nova modelagem se outorga e sem previsão de obra. Está casada com uma coisa 

que foi, eu acho que foi um ovo de Colombo desenvolvido pela ANTT nessa época, 

gestão do Bernardo Figueiredo, era o diretor geral. 

Eles encontraram, eles se depravam com o seguinte, no meio do contrato fica 

evidente que aquela rodovia precisava de uma obra. Ah! Mas não está previsto no 

contrato, como é que a concessionária vai fazer, como é que remunera isso, tal. 

Eles fizeram, deram um tratamento que na época aqui em São Paulo não se 

imaginava que agora está se incorporando, que era o seguinte. Bom, muito bem, se você 

tem um investimento novo não previsto no contrato para fazer, como é que pode se 

remunerar este investimento? Eles colocaram no papel, tem uma resolução que diz isso. 

Bom, pode da seguinte maneira, tem três alternativas, ou o estado dizer, olha, eu 

vou bancar. É, por exemplo, o que o governo federal decidiu com a Serra das Araras no 

gasoduto, vamos bancar, eu pago seja o que for. E a concessionária não tem nada com 

isso. Ele contrata quem oferecer o melhor preço para a obra, não a concessionária. Essa 

é uma alternativa.  

A outra alternativa é jogar no pedágio, alterativa óbvia. Esses contratos que 

estão acabando, que falta pouco tempo, três, quatro, seis anos para acabar, se você 

coloca uma obra desse tamanho no contrato o pedágio explode e ninguém segura a 

revolta popular. Então não pode por no pedágio, mas é uma alternativa teoricamente 

possível, só não é politicamente sustentável. 

A outra alternativa sem ser esta, é a prorrogação do contrato desde que se 

consiga dimensionar exatamente qual é o valor, que se traga a valor presente, que se 

rediscuta a TIR daquela época e se faça o que eles chamaram de fluxo marginal, ou seja, 

é uma espécie de concessão dentro da concessão. É um negócio novo que nós estamos 

fazendo. 

Agora o seguinte, para a condição de hoje, não é aquela TIR de 20% lá daquela 

época, é uma TIR nova e nós vamos discutir belíssima solução porque isso gera, quer 
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dizer, em vez de, se você puser naquele valor, ah! Vai precisar de não sei quantos anos 

aí. Aí quando você traz a valor presente não é mais o impacto, é muito menor, você tem 

uma prorrogação menor. 

A discussão de como é que se dá a prorrogação está prevista e eu acho que é 

uma solução ideal. Se fizer direito! Se não inchar, se não inflar, quer dizer, eu 

particularmente acho que aquela prorrogação feita em 2006 no apagar das luzes do 

governo, do vice-governador Claudio Lembo foi uma coisa no mínimo mal explicada. É 

difícil fazer uma coisa daquilo no último dia, nos últimos dias de uma gestão, não é? 

E é um assunto que não está maduro para se discutir. Era possível? Era! Está 

certo? Hoje o próprio governo questiona orientação para discutir isso que eu acho que 

foi a melhor solução. De fato há situações ali que ninguém engoliu, está errado, tem que 

ser rediscutido, as concessionárias façam a sua defesa e vamos discutir.  

Não tem o que discutir, nesse caso contrariando o que diz o deputado Mentor ou 

o Gerson, de fato aí não tem caminho, tem que ser pela Justiça, não dá nem para 

negociar mais nada. Muito difícil negociar uma situação como essa porque está se 

discutindo bilhões, né? Quer que devolve espontaneamente uma quantidade dessa. 

Agora, no mais eu vou, houve uma referência do deputado Gerson aí na questão 

do mérito daquele estudo de 10 anos atrás. De fato deputado, eu até agradeço a sua 

referência. Eu pessoalmente, o Herculano que está aqui comigo sabe disso e participou 

deste esforço para a gente construir aquele consenso foi uma batalha, porque nós 

tínhamos do outro lado, no caso da Dutra é relativamente simples porque é uma 

concessionária com uma filosofia e que a gente acaba afinando os pontos, com o tempo 

a gente chega, não é? Cede aqui, cede ali, eles entendem aqui e você chaga a um acordo. 

No caso do GPT São Paulo que nós criamos, nós tínhamos do outro lado 12 ou 13 

concessionárias ou até mais, cada uma com uma filosofia. 

Tinha uma que tinha mais pressa, outra que queria investir, às vezes havia um 

sentido de competição entre elas, entre os grupos econômicos. Um pandemônio! Você 

não tinha consenso deles entre eles, de como fazer as coisas. Chegar a um documento 

como esse que nós assinamos dizendo coisas que estão escritas aqui, que eu faço 

questão de deixar aqui com a CPI porque pode realmente sendo analisadas com critério 

todas aquelas, o que se propõe, está tudo aqui o que a gente propunha naquela época. 
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Até mesmo a possibilidade de cobrar eixos suspenso e nós acrescentávamos aqui 

cobrança de motos foi colocada, mas só com a seguinte alternativa. Como alternativa de 

uma efetiva redução de pedágio do outro lado, não simplesmente. Não, põe de um lado 

e põe do outro, isso podia? 

Podia, tanto é que o Brasil inteiro se cobra, vamos passar a cobrar aqui no estado 

de São Paulo, mas tem que ir para a tarifa esse benefício. Então, isso era o propósito, foi 

isso o que disse o que estava escrito aqui, mas o resto, aquilo que nós falamos de 

impostos.  

Mas tem aqui uma parte que diria até doutrinária questão aqui nos pressupostos 

deste acordo que acho que mereceria a reflexão dos senhores deputados. Eu não vou ler 

porque é longo, mas ele realmente foi um documento que particularmente me orgulha 

ter participado ter até coordenado ao lado, na época antigo presidente da ABCR Moacyr 

Duarte ajudou muito pelo espírito dele a construir aquele consenso, foi uma batalha. 

Fizemos um documento, e de fato o senhor tem razão, era para ter sido melhor 

aproveitado, né? O que aconteceu é que isso foi protocolado na época em 25 de 

novembro na Secretaria dos Transportes, era o secretário Raiz Lopes, era o secretário de 

transportes e por algum, foi parar em alguma gaveta porque na verdade ninguém sabia 

disso, recentemente o Herculano lembrou e nós fomos buscar este documento e levamos 

ao conhecimento da Dra. Karla e do secretário Saulo e eles ficaram admiradíssimos. 

Nunca tinha m ouvido falar. 

Esse documento sumiu infelizmente dos escaninhos e frequentemente, e talvez aí 

a gente tenha um pouco de culpa, a gente falava das coisas que estavam no documento, 

mas o tempo e as circunstâncias você acabava até se esquecendo de valorizar um 

trabalho que tinha sido feito. 

Devíamos ter cobrado talvez com mais ênfase esse esquecimento que não se 

justificava. Agora ouvindo o deputado falar aí, eu também me penitencio porque eu 

acho que, era uma coisa tão importante que a gente tinha e que ficou, nós mesmos, 

acabou esquecendo de olhar para ele. 

Mas eu posso garantir que foi feito com muita seriedade e que eu aprendi a 

admirar algumas concessionárias naquela época, pelo menos os seus dirigentes pelo 
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espírito de grandeza, de transigência que demonstrava. Outras nem tanto, mas acabei 

fazendo até alguns amigos nesse sentido, pessoas que são respeitáveis por isso, não é? 

Acho que aqui eu fui, deixa eu ver se consigo capturar mais alguma coisa. Tem 

uma coisa aqui, quer dizer, acho que foi, não sei qual dos senhores que mencionou que 

o eixo suspenso teria tido um impacto de 30% no custo do transporte. Acho que não foi 

bem isso que o Manoel, você que chegou cedo, não sei se foi você. Aí sim. 

Pode até ter sido, na hora que você joga no frete tem um preço menor. Agora é 

preciso lembrar que isso, se você tirar uma média das empresas que tem, senão você diz, 

puxa, as concessionárias então ganharam um aumento de 30% ou no mínimo 30% vezes 

60% que seriam os caminhões, mas não é. 

Na verdade nós temos um universo bem menor dos veículos que usam essa coisa 

de suspensão de eixo. Quanto é que isso vai representar na média da receita das 

concessionárias, eu não sei, mas certamente não é 30%, é bem menos do que isso. É 

bom dizer para não ficar a impressão de que elas tiveram aí um ganho abusivo. Que 

tiveram ganho tiveram, agora não é desse tamanho. 

O deputado Mentor mencionou as diferenças de tarifas entre as diversas 

concessões, se a gente tem alguma explicação para isso, mesmo colocando tudo em base 

quilométrica. Eu acho que tudo o que eu falei aqui a gente pode entender que as tarifas 

não podem ser as mesmas e muito menos aquelas, no início desse processo era tão 

primário o nosso entendimento e de quase toda a sociedade que ficavam comparando 

tarifa em praça de pedágio.  Ah! Praça de pedágio é tanto aqui, não sei quanto. Não 

pode né? É evidente que tem praça de pedágio que vai custar 10 e outra custa oito e 

talvez a de oito ainda é mais cara que a outra, depende da quantidade de quilômetros 

que ela cobre. Tem uma série de coisas. 

Então, mesmo resumindo tudo a uma base quilométrica vai depender de cada 

contrato, é aquilo que eu falei. Se você tem contrato que exige investimento e que 

investimentos que na maior parte foram feitos, pode até atrasar, mas foram feitos, estão 

sendo feitos e outros que não contemplam investimentos. Aí você te que discutir se fizer 

investimento quanto é que é. 
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Claro que isso dá uma diferença bárbara. Além disso, os mais antigos foram 

feitos como foi aqui tantas vezes ressaltado em outro Brasil, não é? Com outro nível de 

risco, com (ininteligível) com Taxa Interna de Retorno. Era outra coisa. 

Se falava em 18, 20% naquela época e hoje se discute oito, nove, sete. A 

discussão está abaixo de dois dígitos. É outro mundo e de fato, por isso as tarifas tem 

que ser necessariamente diferentes. 

Bom, a pergunta é se os pedágios hoje estão caros vai ser respondida 

brevemente. Não tão brevemente no caso de São Paulo porque prorrogou, mas na hora 

da renovação desses contratos alguém tem dúvida de que as tarifas resultantes vão ser 

infinitamente menores do que as que hoje são praticadas? É que você não pode 

antecipar o fim do contrato porque senão seria violação, mas é obvio que aqui, no caso 

das federais, isso vai acontecer daqui a quatro, cinco anos. A Dutra está no fim o 

contrato de concessão é de seis, sete anos, um prazo pequeno. 

Alguém tem dúvida de que a tarifa vai ser muito menor? É obvio que vai ser, né? 

É outro momento, essas coisas que nós estávamos falando, e principalmente a situação 

da estrada hoje é muito melhor do que era, quer dizer, vai ter que fazer muito menos 

obra. 

O sujeito vai pegar aquela estrada gostosamente recebendo metade do que a 

Dutra recebe, talvez até menos. E vai ter uma guerra ali em torno disso. Eu até brinco 

com eles, “não, nós vamos lutar para continuar”. Se preparem para fazer um desconto 

monumental em cima daquilo que vocês, é outro momento, é outra vida, né? 

Então, é óbvio que todas as tarifas sejam as federais, sejam, e mais ainda as de 

São Paulo por estas particularidades, vão sofrer uma brevíssima, belíssima redução no 

tempo de cada contrato, né? 

Por isso que a prorrogação se foi indevida, cada ano de prorrogação indevida 

adiou este benefício que nós teríamos, não é? Quer dizer, podia estar já na eminência de, 

mas a prorrogação de fato não foi boa. Ela precisa ser revista. O prazo como eu já disse 

antes, eu não estou nem discutindo se está errado prorrogar. Pode até estar certo, o que 

nós estamos discutindo é se precisava de tantos anos e às vezes a metade, sei lá. 

Dependendo do efetivo desequilíbrio do contrato, né?  
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Este conceito de desequilíbrio de contrato precisa ser bem compreendido 

também. Um dos senhores mencionou que certamente a queda de movimentos em 

relação, foi o deputado Mentor. Em relação ao modelo de negócio, certamente gera 

expectativa de reequilíbrio. Pelo menos isso não, porque todas as concessionárias 

admitem pacificamente, eu até brinco que o risco do trafego é deles.  

Ou seja, se caiu, se não é aquilo que esperavam azar dele, esse é o risco do 

negócio e isso eles sabem que é. Pedir reequilíbrio porque caiu o movimento não pode, 

isso está claro. O risco é da concessionária, não é? Agora, eu digo que é um risco 

abstrato porque não era possível a gente imaginar que o movimento fosse cair. E 

claramente o que se vendeu de caminhão no Brasil nos últimos anos foi uma grandeza, 

não é? 

Para se ter uma ideia, o mercado interno brasileiro era assim, ficava muito feliz 

quando vendia 60 mil caminhões aqui no mercado interno. Sessenta, setenta, né? 

 

O SR. MANOEL SOUSA LIMA JUNIOR. – Lembrou que 10 anos atrás não 

existia bitrem. Hoje o bitrem tem nove eixos. 

 

O SR. GERALDO VIANNA – Isso mesmo. E, bom, agora, nós fomos indo, 

fomos evoluindo, criou-se aquela expectativa de crescimento, o Brasil vendeu nos 

quatro anos aí, exceto o ano passado, nos anteriores quase 500 mil caminhões, uma 

média de cento e tanto, 140, 130 mil caminhões por ano. Foi um crescimento enorme. A 

frota velha, o contrário do que a gente sempre propôs não foi reciclada, ela continua aí 

rodando. 

Então, há um crescimento de clientela aí para as concessionárias, enorme que 

estava, era o risco que eles correram. Não é risco, é um risco jogo ganho. Quer dizer, 

né? É evidente que ia aumentar.  

Agora, se lá em relação à expectativa inicial pode ter tido frustração, aí é erro 

deles quando fizeram lá as suas propostas. Eu acho que isso, pelo menos isso deputado, 

não deve gerar nenhum pleito de reequilíbrio de contrato. Outras coisas eu até acho. 
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Eles sempre valorizaram muito a questão do ISS que foi no meio do caminho quando se 

fez o contrato não tinha 5% de ISS, de repente vem uma lei federal e agora tem que 

pagar 5% para os municípios. 

Isso não estava previsto. Então tem que por, não põe. Isso tudo gerou realmente 

um desequilíbrio que precisa ser reexaminado. Eles poderiam ter bancado? Sei lá, mas 

acho que tinham margem para isso, mas tinham o direito contratual de exigir, não é? 

Esses contratos, por isso que eu acho que, para concluir essa resposta que já ficou longa, 

também as perguntas foram muitas. 

No fundo, no fundo o que a gente aprendeu? É que precisa ser visto, não tem 

outro jeito, mas não pode ser revisto na marra, com decreto como o nosso governador 

do Paraná Roberto Requião tentou fazer certa época. Ele baixou um decreto lá de cunho 

bem pré-eleitoral e reduziu em 50% a tarifa por decreto. A partir de amanhã o pedágio é 

tanto. 

Quer dizer, ele sabia que ia acontecer, as concessionárias foram para a Justiça e 

ganharam e receberam o atrasado do estado. Quer dizer, aí você corre o risco em nome 

do estado, de fazer uma coisa dessas. É uma violência que vai demorar 10 anos, 15 anos 

e um dia cobra a conta e a conta é pesada e paga pelo contribuinte. Então, não pode ser 

por este caminho. 

Tem que gastar saliva e conversar, tentar convencê-lo de que é melhor ceder, 

porque também, o estado tem meios de pressão para obrigar a sentar e conversar. Nós 

que não tínhamos meio nenhum fizemos. Acho que o único medo que eles tinham na 

época é do Herculano fazer paralização e bloquear as estradas. Isso foi suficiente para 

eles sentarem e conversarem. 

Eu acho que isso o estado tem muito mais poder de barganha para forçar uma 

conversa dessas. Tem o roteiro aqui, pode ser este, pode ser outras ideias novas. Estas 

são ideias de 10 anos, né? Mas, tantas outras coisas surgiram aí. Eu acho que há uma 

possibilidade, é preciso realmente decisão no sentido de bancar esta discussão, né? 

As concessionárias algumas são mais conservadoras, montam no contrato e 

dizem “eu não preciso discutir nada disso, eu tenho um contrato, eu vou cumprir o 

contrato e se tirar um tostão eu vou pra Justiça e tal”. Essa é uma postura. Tem outros 
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grupos que até porque se tem hoje tem ações em Bolsa, eles não querem encrenca, eles 

querem uma coisa que seja, quer dizer, que não repercuta, que não faça cair as ações 

deles. 

Uma notícia mal dada aí a respeito de um negócio desses derruba as ações e 

causa um prejuízo muito maior do que eventualmente uma concessão que eles possam 

fazer, eles têm noção disso e por isso mesmo que eu acho que este caminho da 

negociação é um caminho possível e só esse, não, nós nunca mais abonamos qualquer 

tentativa de fazer redução de tarifa de forma unilateral, não dá certo, é ilegal e gera 

ações e tudo isso o que eu já disse. 

Senhor presidente eu acho que tentei responder pelo menos a maioria, se alguém 

não tiver sido atendido eu fico à disposição ainda. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Sr. Herculano, com a 

palavra. 

 

O SR. ANTONIO HERCULANO DA SILVA – Senhor presidente eu quero 

ser mais rápido e mais prático. Bom (risos.) me deram, mas mesmo assim. O senhor 

veja bem como é essa parafernália que é esse contrato, essa discussão. Eu volto a 

repetir, há anos que eu discuto e não se acha um caminho. Então é melhor nós ser4mos 

mais práticos. 

Veja bem, nós estamos aí tentando implantar um público pagante maior, né? O 

ponto a ponto, está em experiência o ponto a ponto com a ARTESP lá uns três, até 

fomos inaugurar um lá, para ver se entra um público maior pagante. Mas a resistência é 

muito grande porque sempre esbarra no prefeito, não é? Os prefeitos não vão querer. 

Quem não paga não quer pagar. Nós que temos que assumir todas as 

responsabilidades, mas os caminhoneiros que 70% do pedágio é dos transportadores, 

não é? Então o senhor veja bem, é muito difícil você conseguir isso aí. Os 5%, nós 

temos que começar acabando com estes impostos que é injusto, né? Ônus fixo, outorga, 
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eu volto a repetir, taxa de administração, esse 5% de ISS que não justifica em hipótese 

alguma, né? 

Não tem sentido faz das nossas rodovias concessionadas uma avenida e ainda 

nós somos obrigados a pagar, sofrendo mais custo ainda porque na hora do pico o custo 

é muito mais elevado. Então, veja bem, é única firma concedida ou concessionada que 

existe o gato solto. Você pega, por exemplo, o gato está solto nas concessionárias das 

rodovias. 

Você pega a luz, a eletricidade, o telefone, aonde que o cara utiliza? É crime, é 

gato, é crime. Na rodovia nossa não. Anda qualquer um, vai, vou citar a Anchieta aqui, 

por exemplo, fomos até o Riacho Grande, ela ali são sete pistas de um lado, sete do 

outro, não paga um centavo de pedágio e nós arcamos com aquela manutenção, certo? 

E outra ali em Limeira, tal. A Nova Dutra nós fizemos uma pesquisa com um 

instituto conceituado de Belo Horizonte, 92% (ininteligível) que utiliza a Dutra não 

paga pedágio, isso é estendido também nas rodovias estaduais. Então por isso que às 

vezes eu, se ficar nessa delonga vamos ficar só no terreno da retórica como há 14 

(ininteligível), vamos partir para um negócio mais concreto, né? 

O ponto a ponto que o governador, não é fácil implantar, o governador Alckmin 

tentou é o mais correto, nós derrubamos este pedágio 50% de um dia para a noite. Na 

Nova Dutra não é só mudar, isso é estudo, heim. É estudo sério. Mudar as praças de 

pedágio aproximadas das grandes cidades, nós diminuímos 40% do preço de pedágio, 

lembra disso aí? 

(Ininteligível) depois põe fogo na praça de pedágio. Você no, quer dizer, é essa a 

dificuldade que nós temos, certo? Não vou duvidar aqui que as concessionárias não 

tenham um ganho elevado, mas primeiro nós temos que ver nossa casa, certo? Porque 

eles se aproveitam da situação também. O cara embute tudo aqui, chega um ponto, o 

governo do estado de São Paulo fazer uma propaganda pelo ônus fixo nós fizemos não 

sei quantas, mais de 100 hospitais, mais de 100 escolas. Isso é um desvio de finalidade. 

É um desvio de finalidade, não é verdade? Então tudo isso nós deparamos. Aí foi 

aonde deputado, quero responder, sobre o eixo. O eixo fazia parte de um pacote, né? 

Fazia parte de um pacote justamente para nós diminuir o preço do pedágio.  



86 

 

É lógico que utilizaram um dos itens do pacote, você entendeu? O que 

interessava no momento porque no momento do ano passado, aquelas convulsões que 

tinha aí, o governo se apertou para dar o repasse, a correção do pedágio. Aí ele utilizou 

o eixo como uma parcela também veio para esse ano, entendeu? 

Veio na tarifa, veio o pedido nosso que era a tarifa. Eles atenderam o pedido 

porque não deram o reajuste, correto? Mas em contrapartida não atenderam os outros 

que eram conjunto. Era um conjunto do documento que nós tínhamos discutido. 

Então a situação é essa aí e cada ano que passa é a mesma coisa. Contrato 

anterior é terrível para ser discutido. Os novos aí, veja bem que tem a nossa mão na 

licitação, nós contestamos licitação e tem sido mais justos com o Rodoanel, embora esse 

(ininteligível) aí, o concessionário lá está pagando a obra, né? Três bilhões e não sei 

quanto lá. Vai ser inaugurado essa semana parece, graças a Deus, né? 

Quer dizer, tudo isso nós concordamos, porque veja bem, o caminhoneiro que 

vai para o Rio de Janeiro, da região de Taubaté, ele tinha dificuldade de acesso e um 

custo elevado que ele tinha que, tem que vir até aqui a Salim Maluf, né? Ou a Jacu 

Pêssego para seguir viagem. Agora com este Rodoanel ele vai encurtar o caminho ali, 

muito mais rápido. Quer dizer, isso é o custo benefício que eu falo. 

Muitas vezes você tem que concordar com certas coisas porque é muito mais 

benefício para nós pagando o pedágio no Rodoanel do que nós fazermos esse itinerário 

que nós fazíamos que era uma loucura. Pela, só para nós atravessar a cidade era uma 

loucura. E muitas outras coisas que nós somos obrigados a concordar justamente porque 

somos transportador e nós trabalhamos custo benefício. 

O pedágio, o aumento do dia primeiro, até o governador dizia que não pedagiar 

pedagiasse porque tinha a impressão quer todos os carros de passeio utilizavam aquele 

lá e estava nos prejudicando, para nós passar tinha que passar pela Bandeirantes, outro 

transtorno desgraçado só para atravessar era quatro horas, não é? 

E vamos pedagiar o Rodoanel, concordamos porque o carro de passeio vai 

deixar de utilizar o Rodoanel ou vai inibir um pouco o cidadão. Não deu grande efeito, 

mas a nossa intensão era essa, porque para nós o custo de passar por dentro de São 

Paulo é muito mais elevado, entendeu? 
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Então, eu quero dizer para os senhores que nós estamos discutindo aqui um 

assunto que nós vamos se desgastando e não é na orelhada, não. Nós temos feito 

cálculos também, nós temos cálculos, claro o interesse é nosso, o dinheiro é nosso. 

Temos feitos cálculos. 

Eu quero responder à deputada Célia Leão se houve custo benefício. Houve sim, 

lógico, sem dúvida nenhuma, né? Tudo bem, teve uma elevação de pedágio aqui em São 

Paulo, eu sempre contestei isso aqui, aqui na Casa, tal. Mas o custo benefício é muito 

importante até nas federais hoje que se concessiona a federal. Eu utilizo muito a 116, 

embora não está na condição nem perto de São Paulo, mas melhorou muito. Só a 

mortalidade ali caiu 50%. Eu utilizava muito certo? 

Você pega a rodovia que vai para Belo Horizonte, é um pedágio baixo, melhorou 

muito em termos de segurança, de rentabilidade, de desgaste de combustível, de pneu, 

estas coisas todas, né? 

Então nós não somos contra, para nós hoje fazendo estes cálculos com 

conhecimento de causa, nós não somos contra o pedágio. Existe, tem que fazer alguma 

correção? Tem, concordo, mas o pedagiamento até em rodovias federais que estão 

fazendo, está se estendendo para Mato Grosso, não é? Que vai abrir agora 800 km até a 

CCR que pegou, 800 km aquilo é interessantíssimo para o agronegócio ali. Aqueles 

caminhoneiros nossos lá sofriam para burro, é interessantíssimo. 

Tem uma estrada lá que em péssimas condições que precisava trator puxar ele 

que quem pegou foi a Odebrecht, né? É interessante isso aí. Agora o governo faz, fazia 

ou faz? Não faz, né? Deu na mão da iniciativa privada está aí, tenho certeza de que vai 

ser bem atendido, certo? 

Por isso nós torcemos porque quanto mais o Brasil tem essas qualidades em 

rodovia, mais estimula o crescimento, e aí nós também estamos ganhando dinheiro e 

progredindo junto. Muito obrigado deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Mais algum deputado, 

deputada querem fazer 
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A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Alguma consideração? 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Não, na verdade não é nem para fazer 

nenhum questionamento e só para pedir licença ao presidente, aos deputados. Nós 

estamos com a CPI aqui ao lado o qual sou relatora dos Ingressos, e eu vou ter que sair 

um pouquinho. Eu não sei se já está terminando, se dá tempo de ir e voltar.  

Mas, se não der tempo, eu só queria de fato dizer o quanto nossos convidados 

fortaleceram já no início da CPI com essas informações. Com essa autenticidade, com a 

verdade que é obrigação, mas de qualquer forma sempre vale a pena ressaltar. De 

pessoas públicas também porque o trabalho é público como sindicato, etc., associações 

e pessoas que contribuem para melhora da qualidade de vida das pessoas aqui de São 

Paulo que são em maior número do Brasil, os 42 milhões que por aqui vivem. Muito 

obrigada presidente, com licença, e se der tempo eu ainda volto. 

 

O SR. MANOEL SOUZA LIMA JUNIOR – Obrigada deputada. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Registramos também a 

presença do deputado Osvaldo Verginio acompanhando aqui a reunião da CPI. Então a 

palavra aqui para o encerramento dos nossos convidados. 

 

O SR. GERALDO VIANNA – Juro que serei muito breve deputado. É que eu 

identifiquei algumas perguntas que eu vi que não respondi e devo responder. O 

deputado Gerson indagou se de fato este aumento atual não foi, esse de hoje, não foi 

discutido no Conselho. Não foi e de fato não precisa ser o senhor sabe disso. 
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O Conselho, e se havia dúvidas quanto a isso, o Conselho é meramente 

consultivo. Seria bom que fosse ouvido previamente, etc. Eu até concordo que a última 

reunião nossa já faz algum tempo, não deveria ter ainda na época uma decisão fechada 

do governo para poder levar. 

De qualquer forma, é bom que fique claro que nós não somos Conselho Diretor, 

somos Conselho meramente consultivo, né? Quer dizer, conselheiros consultivos. 

Então, essa pergunta. O deputado Mentor perguntou também se havia estudos técnicos 

sobre o percentual de tributos sobre tarifas. 

Existe este que o Herculano mencionou. Ele é um pouco antigo, foi feito na 

época do, uns seis anos, sete. Uma consultoria muito competente de Belo Horizonte, eu 

esqueci o nome agora que é muito especializada nesse negócio. Fez um trabalho muito 

bom para uma série de coisas, inclusive para isso verificando o impacto. 

Naturalmente pode ter havido alguma novidade tributária que precisa atualizar, 

mas a gente pode levantar este trabalho e mandar aqui para a CPI também, para 

enriquecer os trabalhos. 

O deputado Bolçone também falou se o item de redução de pedágio, quer dizer, 

qual seriam especificamente as possibilidades. Para não me repetir, falei deles meio 

esparsamente, mas eles estão todos contidos aqui nesse documento que ficará em poder 

da CPI. 

E para concluir, essa referência que o Herculano fez na questão da concessão 

recente federal na 163, mostra como é importante para a gente ter esta ferramenta de 

concessão porque feita a licitação o grupo se arrebanhou no trecho da 163 que vai do 

Paraná até a divisa com Mato Grosso, são 800 km, faz parte da obrigação da 

concessionária por um pedágio bem razoável, não é dos mais caros, duplicar em prazo 

relativamente curto, duplicar 800 km de estrada. É uma senhora obra, não sei se tem 

obra maior feita no Brasil nos últimos tempos. É muito quilômetro, é uma obra e tanto. 

Vai ser feita pela iniciativa privada. 

Quer dizer, dentro daqueles, vai levantar dinheiro, vai fazer e isso alivia e muito 

o estado. Imagina obra pública, vai para, aqueles problemas políticos e tal. Esta vai 

embora e tenho certeza que daqui a cinco anos aquela estrada está duplicada. Melhor 
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ainda, da 163 de Mato Grosso para cima, até Cuiabá, Santarém, é aquela estrada que 

vira e mexe. 

Vou dar um exemplo de péssimo estado das rodovias brasileiras, é de lá que tira 

fotografia. Caminhão atolado até a carroceria de barro. Não é estrada, aquilo não existe. 

Maluco que se aventura por aquele lugar, não é estrada, não é? E precisa de trator para 

tirar o caminhão, uma loucura. 

Bom, esta estrada foi concedida e quem ganhou foi a Odebrecht, né? Daqui não 

muito tempo aquela estrada vai parar de fornecer fotografia aí. Quer dizer, é mais uma 

que você tira do, ou seja, é uma coisa que você vai dando um pouquinho para cada um 

fazer e com isso você faz um trabalho gigantesco. 

Eu me lembro, quer dizer, em certas circunstâncias daquela frase famosa do ex-

governador, saudoso governador Franco Montoro que ao final da sua gestão, ele não 

tinha nenhuma grande obra para mostrar. A grande obra deste governo foi o conjunto 

das pequenas obras. As coisas pequenas, aquele negócio de horta comunitária, etc. 

Me lembro como se fosse hoje, de certa maneira, é claro que aí não são pequenas 

obras, são grandes obras, mas o conjunto dessas obras que são feitas pelas 

concessionárias, cada um com os seus meios, com os seus recursos, com o seu crédito e 

tal, produz o resultado que governo nenhum, que partido nenhum e nenhuma 

circunstância seria capaz de fazer ao mesmo tempo. 

O Rodoanel aqui, a BR 163 ali, essas, tudo ao mesmo tempo é realmente, não 

podemos abrir mão desse instrumento. Só precisamos domá-lo melhor para que ele não 

produza tarifas tão caras. Só isso, obrigado deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A presidência então, 

agradece aos senhores Manoel Souza Lima Junior, Geraldo Vianna, Antonio Herculano 

da Silva. Em meu nome e em nome da equipe de todos os deputados aqui membros 

desta CPI. Foi muito boa a participação de Vs. Exas. Atendeu aqui a expectativa dos 

deputados desta Comissão. 
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Antes de dar por encerrados os trabalhos, eu queria dizer que recebemos aqui 

uma proposta do relator, deputado Davi Zaia, do andamento das próximas oitivas. Então 

a gente gostaria de tentar encaminhar. Nós temos mais sete reuniões ordinárias da CPI 

antes do vencimento do prazo. 

Então, sem contar com a possibilidade de prorrogação e sem contar com a 

possibilidade de reuniões extraordinárias da Comissão, mas apenas com essas sete 

reuniões ordinárias que nós temos, a ideia é nas próximas três, é verdade que a próxima 

reunião é difícil até porque já é na próxima segunda-feira, nós vamos até ter um prazo 

menor de uma semana e nós vamos inclusive como combinado, analisar o documento 

que está em caráter de sigilo. 

Mas de qualquer forma, de repente a gente já consegue avançar com alguma 

coisa, nas próximas três, no dia sete, dia 14 e dia 21 ouvirmos as concessionárias de 

rodovias. No dia 28 vamos tentar ouvir o Sr. Ulysses Carraro e o Sr. Dario Lopes. Em 

agosto no dia seis tentar ouvir a ARTESP e a ANTT. No dia 13 tentar ouvir o secretário 

Saulo e o secretário Elival. 

No dia 20 a gente ficaria para apreciação do relatório final da CPI. Então esta vai 

ser a tentativa aqui de encaminhamento. Claro que isso pode inclusive ser alterado em 

conversa aqui com os deputados, mas ouvido aqui a sugestão do relator. Esta vai ser a 

tentativa de coordenação dos trabalhos que a presidência vai tentar fazer com a ajuda 

aqui da secretaria já tentando agendar com todas as pessoas nessas datas aqui 

convocadas. 

Então, nada mais havendo a tratar está encerrada a presente reunião. 

 

O SR. MANOEL SOUSA LIMA JUNIOR. – Só queria fazer uma 

consideraçãozinha rápida. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Desculpe, desculpe. 
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O SR. MANOEL SOUSA LIMA JUNIOR. – Me colocar aqui à disposição 

para sempre que precisar e lembrar que durante o período desta reunião de hoje as 

concessionárias faturam três milhões e meio. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – (Risos.) Obrigado. 

 

O SR. -  Manoel, parabéns, um abraço. 

 

*      *      * 

 

 

 

 


