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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO  

DAS TARIFAS DOS PEDÁGIOS 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

04/06/2014 

 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Havendo número 

regimental declaro aberta a quarta reunião da CPI instituída pelo ato 31 de 2014. 

Registro a presença dos senhores deputados Cauê Macris, Antonio Mentor, Gerson 

Bittencourt, Edson Giriboni, Aldo Demarchi, Orlando Bolçone, Luciano Batista e Davi 

Zaia. Peço à secretária que faça a leitura das atas das duas reuniões anteriores. 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – Pela ordem, presidente. 

 

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

Luciano Batista. 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – Presidente, eu requeiro a dispensa da 

leitura das atas. 

 

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

dispensadas as 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Presidente, apenas para precisar em 

função daquela observação que fizemos. Nós encaminhamos à Mesa duas observações 
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de ajuste à ata da reunião anterior, antes da anterior e que eu queria saber se elas foram 

observadas aí pela Secretaria. 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Vamos esclarecer inclusive 

ao deputado Mentor e a todos os deputados aqui. As atas das duas reuniões anteriores já 

foram redigidas, caso a manifestação de V. Exa. seja acatada ela vai constar da ata desta 

reunião de hoje retificando as duas atas já lavradas, perfeito?  

Então, vamos em primeiro lugar dar por lidas e aprovadas as duas atas e agora 

em sequência vamos colocar em discussão a manifestação de V. Exa. e do deputado 

Gerson Bittencourt em relação à retificação das duas atas, mas que não reescreve 

aquelas atas, mas constará ser acatada data de hoje, perfeito? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Ok, este vai ser o método utilizado pela 

Comissão, pela secretaria para 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Isso, esse é o método daqui 

que a  

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Todas as questões relativas às atas, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Exatamente. Então as atas 

são enviadas da forma como são lavradas elas são aqui lidas e aprovadas, e qualquer 

retificação consta da ata da reunião em que se discute a retificação. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Sem problemas, está combinado. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Perfeito? 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Perfeito. 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pois bem, antes então de 

entrarmos na nossa ordem do dia, há aqui sobre a Mesa um requerimento de autoria do 

deputado Antonio Mentor e Gerson Bittencourt nos seguintes termos. Senhor 

presidente, em relação à ata encaminhada por V. Sa. da reunião acima realizada que 

trata da reunião do dia 21 de maio, temos a propor a seguinte alteração.  

A. Em relação ao item um requerimento quatro na página dois aonde se lê, “ao 

final acordou-se que os requerimentos números quatro e sete de 2014, item um e três 

seriam votados, e que posteriormente seriam encaminhados à consulta pela Procuradoria 

da ALESP para que se esclareça se há alguma irregularidade em seus conteúdos”.  

Leia-se, “ao final acordou-se que os requerimentos número quatro e sete de 2014 

seriam votados e que a presidência desta CPI encaminhará consulta à Procuradoria da 

ALESP sobre a competência desta CPI em requisitar documentos de informações a 

órgãos públicos federais tais como ANTT e requerer convites para presidente de 

concessionárias de rodovias federais ou demais autoridades públicas federais para 

prestarem esclarecimentos e informações relativas ao objeto da temática por esta CPI 

investigada”. 

São dois pedidos de alteração. Leio os dois ou a gente já discute o primeiro? São 

dois pedidos, eu li aqui o primeiro, leio os dois? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Lê os dois. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Leio os dois, perfeito. 

Segunda alteração. Em relação ao item quatro na página dois onde se lê, “aprovado o 

requerimento com acordo para o envio de consulta sobre a sua regularidade à 

Procuradoria da ALESP” leia-se “aprovado o requerimento com acordo para envio à 

procuradoria da ALESP de consulta sobre a competência desta CPI em requisitar 

documentos e informações de órgãos públicos federais tais como da ANTT e requerer 
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convites para presidentes de concessionárias de rodovias federais ou demais autoridades 

públicas federais para prestarem esclarecimentos e informações relativas ao objeto da 

temática por esta CPI investigada”. Está aqui em discussão as duas. 

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

 

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

Macris. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Não sei se é possível, mas eu queria requerer 

a V. Exa. se é possível pedir vistas até para fazer o comparativo com a ata das 

discussões, e a gente pudesse aprovar isso na semana que vem. Não sei se cabe vistas 

disso para falar a verdade. Eu queria requerer de V. Exa. se cabe ou não. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Olha, eu entendo como 

qualquer requerimento, embora seja. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB - Em princípio eu não vejo qualquer problema, 

mas eu queria só fazer um comparativo desse requerimento com a ata que V. Exa. e a 

secretaria fez, para ver se isso é possível. Queria pedir vistas então, deste requerimento. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Eu até entendo que não há 

nenhuma, porque se trata de um requerimento de solicitação de alteração da ata, 

portanto passível de vista. Inclusive vai constar da ata em que se aprova, não há nenhum 

problema se for a data de hoje ou da próxima reunião. 

Muito bem. Passamos a nossa ordem do dia. Item número um, requerimento 

número cinco de autoria do deputado Davi Zaia, requer com base no parágrafo segundo 

do artigo 34b do Regimento Interno desta Casa, seja submetida à deliberação dos nobres 
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membros da Comissão a convocação de reuniões desta CPI durante o recesso 

parlamentar, no mês de julho próximo. Está em discussão. 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – Pela ordem, presidente. 

 

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

Luciano Batista. 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – Presidente, eu queria pedir vista. 

 

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

vista ao deputado Luciano Batista. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem, deputado Aldo 

Demarchi. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Gostaria de pedir vista conjunta. 

 

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

dois, requerimento número 17 de autoria do deputado Cauê Macris. Requer que seja 

formulado convite ao Sr. Jorge Luiz Macedo Bastos, diretor geral em exercício da 

ANTT com o objetivo de prestar a esta CPI esclarecimentos relativos à matéria 



6 

 

veiculada no jornal “Valor Econômico” em 15 de maio do corrente ano em data a ser 

oportunamente agendada.  

Está em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. 

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

aprovado. 

Item número três. Requerimento número 19 de autoria do deputado João Paulo 

Rillo, requer que seja convidado o presidente Manoel Souza Lima Junior e diretores, 

entre eles o ex-presidente Francisco Pelucio do sindicato das empresas de transportes de 

cargas de São Paulo e região para em conjunto com os membros desta CPI avaliarem o 

impacto econômico e social das tarifas de pedágios, em especial em relação às 

atividades desenvolvidas pelos associados do SETCESP. Está em discussão. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Pela ordem, presidente. 

 

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

Macris com a palavra. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Queria questionar aos nobres autores do 

requerimento, ou melhor, ele não está aqui, o João Paulo Rillo, mas aos nobres 

deputados do PT se é possível a gente adicionar duas outras pessoas a esse 

requerimento. O presidente do SINDICAM, Antonio Herculano Silva, e também o 

Geraldo Vianna que é presidente de SETCESP e também diretor da CNT. Queria saber 

dos, se é possível adicionar. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT - Pela ordem, presidente. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Continua em discussão, 

com a palavra o deputado Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Evidentemente nós não podemos 

responder em nome do autor do requerimento, mas eu queria registrar que da nossa 

parte não há nenhum óbice que haja este aditamento, mas se nós pudermos alterar a 

ordem da pauta para que ele possa ser votado ao final da pauta para que eu possa 

consultar o líder João Paulo Rillo sobre a sua exposição em fazer a adição destes dois 

nomes que foram solicitados. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Havendo concordância de 

todos os deputados vamos passar o item três para último item da pauta. Não havendo 

ninguém que seja contrário, fica então invertida a nossa pauta. 

Item número quatro, agora item número três, não é? Bom, eu vou ler os itens 

com numeração anterior para não confundir aqui. Requerimento número 21 de autoria 

do deputado Antonio Mentor e Gerson Bittencourt. Requer que seja encaminhada 

requisição à ARTESP  para que encaminhe a esta CPI em caráter de urgência a 

informação de quanto seria o desconto na tarifa de pedágio e de quanto será a tarifa 

cobrada caso o governo do estado de São Paulo não tivesse adotado o modelo de 

concessão por outorga onerosa nas 19 concessões das rodovias paulistas. Está em 

discussão. 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – Pela ordem, presidente. 

 

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

Luciano Batista. 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – Eu requeiro vista desse requerimento. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É regimental. Item número 

cinco. Requerimento número 22 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 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, presidente. 

 

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

Macris. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Só para colocar que as informações que 

estão sendo solicitadas nesse requerimento já constam dos requerimentos que foram 

aprovados na primeira reunião desta CPI que vão inclusive poder subsidiar qualquer 

análise que está sendo colocada e já foi colocada pelos requerimentos anteriores.  

Então, diante destes fatos não acho necessário. Nós estamos aqui chovendo no 

molhado, nós estamos aprovando as mesmas informações que já constaram e já foram. 

Então quero inclusive pedir votação nominal nesse requerimento porque eu 

pessoalmente vou ser contra esse requerimento até porque já provamos em sessões 

anteriores. 

 

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

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – Pela ordem, presidente. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem, deputado 

Luciano Batista. 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – Eu requeiro vista desse item, eu ia já 

pedir dos outros itens, presidente. É regimental, né? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Claro. 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – Itens cinco, seis, oito. Assim poupa de 

ler. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Agradeço V. Exa. 

inclusive. 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – Nove. Cinco, seis, oito, nove e item 11. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Concedida então vistas. 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – Para que eu possa fazer melhores 

estudos. 

 

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

sete. Requerimento número 24 de autoria dos deputados Antonio Mentor e Gerson 

Bittencourt, requer que seja encaminhada requisição à ARTESP para que encaminhe a 
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esta CPI em caráter de urgência a informação de como se encontra a manutenção dos 

916,8 km de rodovias vicinais sob a responsabilidade das concessionárias da segunda 

etapa de concessão respondendo. 

a. Quantos quilômetros já foram recuperados destas rodovias vicinais? 

Especificar os trechos recuperados e os custos por vicinais. 

O SR. - Pela ordem, presidente. 

 

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

 

O SR. -  Solicitar vistas deste item. 

 

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

10. Requerimento número 27 de autoria dos deputados Antonio Mentor e Gerson 

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

órgão técnico o envio de solicitação à Mesa Diretora providências para que a pauta de 

deliberação das reuniões desta CPI seja disponibilizada no sítio eletrônico da 

Assembleia Legislativa com a antecedência de no mínimo 24 horas da realização das 

reuniões. Está em discussão. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Pela ordem, presidente. 

 

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

Macris. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Deixa eu fazer uma ponderação. Nós 

estamos recebendo os requerimentos que são feitos e a pauta da sessão com 24 horas de 
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antecedência. Todos os requerimentos aqui são requerimentos normalmente técnicos 

que precisam que nós deputados nos debrucemos em cima deles para avaliar ponto a 

ponto daquilo que é o objeto de nossa investigação nesta CPI. 

Eu queria fazer uma ponderação, não em relação à disponibilização no site da 

Assembleia, mas sim quanto ao prazo da construção dessa pauta. Inclusive questionar 

ao presidente desta Comissão, deputado Bruno Covas, se é possível que esta pauta seja 

fechada não 24 horas de antecedência, e sim 48 horas com antecedência em relação, 

inclusive já existiram casos que foi feito desta maneira. 

Agora, quanto à questão do site não cabe a esta Comissão colocar, nós temos 

que avaliar inclusive com a Casa se existe possibilidade disso. Mas a minha 

preocupação maior nesse requerimento e aproveitando inclusive para discutir o tema é 

se existe essa possibilidade da pauta ser fechada 48 horas antes, para que dê inclusive 

subsídio a todos os deputados aqui, para quando possam vir a esta reunião.  

Inclusive nós estamos acompanhando o número de vistas que estão sendo 

pedidas nos requerimentos, e acredito que este número de vistas se dá inclusive pelo 

fato de ter dificuldade de conseguir avaliar tudo, até por conta da carga das ações que a 

gente tem tomado aqui, ao longo destes trabalhos. 

Então, eu quero questionar a V. Exa. se é possível isso e diante da possibilidade 

ou não, aí sim a gente pode dar um encaminhamento a respeito do que pensamos a 

respeito desses requerimentos. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A presidência entende que 

não é possível colocar na pauta o requerimento apresentado com menos de 24 horas. 

Nós estamos adotando a posição de colocar todos aqueles que são protocolados na 

secretaria da Comissão. 

Se houver acordo aqui de todos os membros da Comissão que a presidência 

coloque apenas aqueles com 48 horas de antecedência, este passará a ser a atitude que 

vamos tomar. Agora, isso desde que haja um acordo aqui dentro. O que não pode é 

colocar na pauta aquele com menos de 24. 
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O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Mas a pauta é organizada 

pela presidência da Comissão. Então poderia estar aqui apenas um item para discutir ou 

apenas a oitiva de um convidado e os requerimentos na outra pauta. Então a organização 

da pauta ela é de escolha da presidência, só vou adotar este tipo de providência caso seja 

um acordo aqui entre todos os membros. 

Consulto aqui a todos os membros em relação à solicitação e ideia do deputado 

Cauê Macris, deputado Gerson Bittencourt havia pedido a palavra, não sei se era para se 

manifestar favorável ou contrariamente. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Só para concluir, Presidente. Eu pedi para 

ouvir V. Exa. para concluir, para fazer um apelo aos deputados. Apelo este que a gente 

possa fazer com 48 horas porque o resultado das 24 horas está aqui na sessão de hoje. A 

quantidade de vistas solicitadas por falta de tempo hábil de se avaliar todos os 

requerimentos e as discussões questão sendo colocadas.  

Agora, quanto à colocação na internet, claro, nós todos somos favoráveis à 

transparência, mas tomar só alguns cuidados porque eu acho que os deputados tem que 

ter acesso ao requerimento de avaliação, tudo o mais antes de ser disponibilizado na 

internet, ou qualquer coisa. Eu nem sei se é possível isso, se tecnicamente é possível. 

Até questiono a Comissão se isso é de praxe na Casa. 

Eu confesso a vocês que é a primeira CPI que eu estou atuando e não sei se é 

possível isso. Mas, quanto à disponibilização da pauta 48 horas, eu acho que isso 

facilitaria o nosso trabalho e não aconteceria o que está acontecendo hoje pela 

quantidade de vistas que estão sendo pedidas. 

É claro que isso é um apelo, se não der certo, também tudo bem. Eu acho que 

nós temos que ouvir os demais deputados aqui que fazem parte da Comissão. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem, presidente. 

 

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

Antonio Mentor. 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu penso que esta questão a presidência 

poderá na sequência fazer uma conversa informal com os membros desta Comissão e 

em atenção ao pedido do deputado Cauê Macris a gente adotar um procedimento 

unificado para todas as requisições, requerimentos que forem apresentados, todas as 

propostas. 

Mas, sobre a divulgação da pauta deputado Cauê, a solicitação que o nosso 

requerimento faz é para que seja enviado à Mesa o nosso pedido de inserção no site da 

assembleia Legislativa. Evidentemente a Mesa vai examinar e se for possível 

tecnicamente ou não. Vamos torcer para que seja, porque tecnicamente ou não.  

Vamos torcer para que seja, porque sem dúvida nenhuma esta CPI ela está 

abrindo espaços importantes do interesse público que as pessoas tem se manifestado, 

tem tido várias e várias, milhares e milhares de consultas ao nosso site, ao trabalho que 

todos nós aqui estamos fazendo. Eu acho que isso é para todos os deputados.  

A imprensa tem voltado um pouco da sua atenção também para o trabalho desta 

CPI, portanto eu acho que garantir a publicidade, garantir a transparência é 

fundamental. O presidente vai fazer gestão junto à Mesa da Assembleia para que isto 

possa acontecer caso o nosso requerimento seja aprovado. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado Gerson 

Bittencourt ainda? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Não, eu queria aproveitar a 

oportunidade da discussão aí de alguns encaminhamentos e também concordando com a 
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sugestão do deputado Mentor, não é uma questão fundamental, aí dá para chegar a um 

entendimento. 

Mas também gostaria senhor presidente, que a gente pudesse encaminhar aquilo 

que nós definimos aqui nas nossas reuniões, também o mais breve possível. Vou dar 

alguns exemplos. 

Inclusive alguns requerimentos aprovados aqui por esta Comissão que não são 

de autoria da nossa Bancada de oposição. Nós aprovamos um requerimento dia 21 foi 

mandado a solicitação dia 27. O segundo requerimento, não vou citar aqui os 

requerimentos, mas o segundo requerimento aprovado dia 21, encaminhado dia 29. O 

terceiro requerimento aprovado dia 21, encaminhado dia 27. Quarto requerimento 

aprovado dia 21, encaminhado dia 27. Quinto requerimento aprovado dia 21 e 

encaminhado dia 27. 

Sexto requerimento aprovado dia 21, encaminhado dia 27, sétimo requerimento 

aprovado dia 21, encaminhado dia 27. Oitavo requerimento aprovado dia 21, 

encaminhado dia 27. Nono requerimento aprovado dia 21, encaminhado dia 28 do 

mesmo período. 

Então, para que a gente também aproveitasse a sugestão de encaminhamento de 

procedimento feito aí pelo deputado Cauê Macris em cima de um requerimento de nossa 

autoria junto com o deputado Mentor que também a gente pudesse agilizar os 

procedimentos porque nós temos perdido aqui na Casa praticamente uma semana do 

período da aprovação para o envio das solicitações. 

E aqui fiz questão de não citar de quem eram os requerimentos porque são 

requerimentos de todos aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Muito bem.  

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Acho que são duas coisas que caminham 

juntas presidente. Primeiro a gente conseguir ter uma construção de pauta um pouco 

antes para dar tempo para nos prepararmos para esta reunião e não ter tanto pedido de 
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vista como nós estamos tendo aqui, e ao mesmo tempo. Acho que procede a informação 

de tentar, solicitar à presidência que a secretaria agilize. 

Apesar de eu ficar sabendo que a secretaria da comissão ainda tem outras três 

comissões que tomam conta também, e está extremamente sobrecarregada e isso não é 

culpa da secretaria. Senão parece aqui que a secretaria da comissão está demorando, 

mas nós todos sabemos que a secretaria da comissão está extremamente sobrecarregada.  

Então até ver a possibilidade, a viabilidade de requisitar ao presidente da Casa 

que fortaleça o time da secretaria da comissão a respeito disso, para que consiga 

realmente andar que é o que todos queremos, que a comissão ande o mais o mais rápido 

possível. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Muito bem. Bom, estamos 

aqui, então a ideia do deputado Cauê Macris em relação ao prazo mínimo dos 

requerimentos solicitados, deputado Antonio Mentor entende que é melhor ainda uma 

conversa informal. Perfeito, então isso fica para uma segunda questão. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Não precisa, não tem nada a ver uma coisa 

que a outra? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Não, acho que não. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Não há necessidade. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É porque a solicitação do 

deputado Cauê Macris não era em relação à disponibilização no site, é só 
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O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – A única coisa em relação a este 

requerimento que é a ponderação que eu faço é se é tecnicamente possível. Pelo que o 

deputado Mentor, eu não li o requerimento inteiro, apenas o caput. Pelo que eu estou 

colocando, está solicitando à Mesa se é ou não viável a colocação na internet. Nós todos 

queremos transparência, trabalhamos pra isso, ninguém é contra.  

Se tem viabilidade pode ser feito. Agora, em cima dessa ação foi que eu fiz esta 

solicitação das 48 horas e que o deputado Bittencourt e Mentor colocaram a respeito da 

agilidade da comissão. 

 

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

aproveitando a palavra do deputado Cauê Macris, hoje não é possível. Por isso que a 

secretaria da comissão não disponibiliza. 

A solicitação do deputado Antonio Mentor que pede providências à Mesa 

Diretora para que seja possível fazer isso. O que a secretaria nos informa é que nenhuma 

CPI hoje te esta possibilidade pela forma como foi construído o sitio eletrônico da Casa, 

perfeito? 

Então, vamos continuar aqui em discussão o requerimento número 27. Não 

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

que forem favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado. 

Registramos também a presença da deputada Célia Leão. Item número 12. 

 

O SR. -  Vou pedir vistas deste requerimento, presidente. 

 

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

13. Requerimento número 30 de autoria dos deputados Antonio Mentor e Gerson 

Bittencourt. Requer nos termos do disposto no artigo 34b2 do Regimento Interno que 

seja submetida à deliberação deste órgão técnico a requisição das seguintes informações 

e documentos ao senhor Elival da Silva Ramos, procurador geral do estado, referente às 
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medidas judiciais adotadas pelo governo do estado em relação à anulação de termos 

aditivos e a recuperação de mais de dois bilhões de reais auferidos de forma indevida 

pelas concessionárias de rodovias decorrentes de erro na metodologia aplicada pelo 

governo do estado, nos termos aditivos firmados com as concessionárias em 2006, 

apontados em auditoria contratada pela ARTESP realizada pela FIPE conforme matéria 

jornalística veiculada no dia 18 de maio de 2014, no jornal “Folha de São Paulo”. Em 

discussão. Não havendo oradores inscritos, está 

 

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

 

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

Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Só para aproveitar esse requerimento que 

vai a votos nesse momento presidente, para  que a gente levante novamente aqui umas 

preocupações centrais do trabalho desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que se 

refere à prorrogação dos contratos de 2006 e que por manifestação do governador 

Geraldo Alkmin estava sendo objeto de ações judiciais para que o governo do estado 

fosse ressarcido de valores cobrados a maior que chegam a casa dos dois bilhões de 

reais. 

Nós da Bancada do Partido dos Trabalhadores, senhor presidente, senhores 

deputados, fizemos uma pesquisa junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

buscando informações a respeito de eventuais ações da lavra do governador ou do 

procurador do estado, Dr. Elival, que tivesse como objeto debater na justiça o 

ressarcimento desses dois bilhões de reais. 

E nós não encontramos nada, nenhuma iniciativa do governo e aquilo que foi 

anunciado de manchete pelos grandes jornais do estado com aspas ao governador 

Geraldo Alkmin, e não foi desmentido pelo governador, quando ele dizia que o governo 

do estado já tinha ingressado em juízo contra essas prorrogações em algumas 
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concessionárias, e que outras ações seriam ainda apresentadas em relação às demais 

concessionárias que também foram beneficiadas com a prorrogação desses contratos.  

Nós fizemos os requerimentos solicitando inclusive a presença do procurador do 

estado que foram objetos de pedido de vista, legítimos pedidos de vistas, mas eu queria 

que esta CPI tivesse uma preocupação, uma atenção para esta questão e se for o caso, as 

lideranças das Bancadas de Governo que compõem essa CPI fizesse uma consulta 

mesmo que informal ao governador Geraldo Alkmin para que ele confirmasse ou não a 

anunciada ação judicial do governo contra a prorrogação desses contratos. 

Mesmo que fosse uma coisa informal para que essa Comissão Parlamentar de 

Inquérito, esta Casa e a população do estado de São Paulo que tem todo o interesse de 

saber se realmente nesses anos de 2006 a 2014 se pagou a mais nas tarifas de pedágio. 

Nós queremos saber, e dois bilhões de reais não é uma quantia qualquer. São valores 

muito significativos. 

Só para se ter uma ideia, o ônus do rodoanel foi estabelecido em dois bilhões de 

reais. Portanto, sem dúvida nenhuma é algo expressivo e por esta razão eu penso que, e 

faço este apelo aos deputados que compõem a base do governo para que consulte o 

governador do estado, o governador Geraldo Alkmin, consulte mesmo que 

informalmente o Dr. Elival para que a gente tenha uma noção porque já há algumas 

semanas esta notícia foi veiculada, não foi desmentida, nós procuramos para saber se há 

alguma ação em curso no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não encontramos, 

e ficamos aqui com um grande ponto de interrogação que penso, precisa ser esclarecido. 

Esclarecido à CPI, à Assembleia Legislativa, a Comissão de Transportes 

também já manifestou esta mesma preocupação, e o povo do estado de São Paulo que 

paga pedágio precisa saber!  

Por esta razão senhor presidente, eu queria fazer esta manifestação. Inclusive à 

sua pessoa e aos demais deputados que tem acesso ao Palácio dos Bandeirantes, 

deputado Davi Zaia foi secretário, deputado Giriboni também foi secretário e todos os 

demais deputados, deputado Cauê líder da bancada do partido do governador, todos os 

deputados. O deputado Aldo tem uma relação próxima com o governador também. 
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Enfim, todos os deputados da base tem esta possibilidade de fazer esta consulta e 

trazer a esta comissão, mesmo que informalmente a notícia sobre estas ações que está 

parecendo cabeça de bacalhau. A gente não vê de jeito nenhum acontecer esta ação que 

é tão necessária e é tão importante para o interesse do povo paulista. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Aqui só para aproveitar 

porque não constou aqui da nossa, do nosso espelho quais são as perguntas questão 

sendo realizadas. Então eu gostaria de aproveitar e ler. 

Um, o estado de São Paulo ingressou com ações judiciais visando anulação dos 

termos aditivos e modificativos que prorrogaram em 2006 os prazos de vigência dos 

contratos de concessão de rodovias no estado e devolução dos valores recebidos 

indevidamente? Especificar por contrato e concessionária enviando cópias das petições 

iniciais, número dos processos, situação processual, acordos realizados e decisões 

proferidas. 

Dois, existem ações que ainda serão propostas contra as demais concessionárias? 

Especificar as concessionárias, as razões pelas quais essas ações ainda não foram 

ajuizadas e em que prazo serão interpostas. 

Deputado Gerson Bittencourt havia solicitado a palavra. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Eu queria fazer um comentário em 

relação a esse requerimento. Não só este tem outros requerimentos que tiveram vistas 

solicitadas pelos deputados aqui, que caminham no mesmo sentido de fazer uma análise 

do que foi e o impacto dos contratos aditados no final de 2006. 

Uma situação que o deputado Mentor aqui já fez referência, uma situação que a 

própria agência reguladora ARTESP também já fez referência, o governador já fez 

referência em relação a isso.  

E nós, senhores deputados, a partir do momento que essa CPI foi instalada, 

eleito inclusive o presidente e o relator, na mesma semana o governador faz o anúncio 

dessas ações na Justiça. Anúncio público e obviamente aqui, nós não estamos fazendo 
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qualquer juízo de valor nas palavras do governador. Nós fomos fazer a consulta e não 

encontramos pelo menos essas ações ditas pelo governador que teria ingressado entre 

duas ou três concessionárias e que em seguida já estaria preparando as demais ações 

para as demais concessões. 

Então este anúncio deputado Mentor, ele foi feito entre a instalação da CPI e um 

pedido que nós fizemos para ter acesso aos estudos da FIPE de 2005/2006 que deram 

base e sustentação aos aditivos assinados e que depois, a FIPE não, os estudos de três 

empresas de consultoria e depois em 2011, os estudos da FIPE que confirmaram que 

foram a partir desses contratos aditados um lucro adicional indevido no período de 2007 

a 2011, de dois bilhões de reais. 

Então é importante que a gente tenha presente, acho que este requerimento assim 

como o convite, a convocação do procurador para vir aqui, eu acho que é fundamental 

que ele venha aqui não só para esclarecer estes contratos que nós aqui estamos fazendo 

referência que são os principais, os contratos aditados em 2006, mas também para 

discutir outras ações que o governo do estado também anunciou que entrou na Justiça 

como foi com a rodovia, deputado Mentor, Adhemar de Barros. 

A rodovia Adhemar de Barros teve a mesma característica desses aditivos e 

dessas colocações no sentido de ingressar na Justiça. O governador não conseguiu e a 

ARTESP, deputado Aldo Demarchi, não conseguiu resolver de forma administrativa, 

amigável com a concessionária da Adhemar de Barros e aí, sobretudo, da praça de 

pedágio que é hoje uma das praças de pedágio mais cara do estado de São Paulo, e que 

no contrato original, no processo licitatório previa duas praças de pedágio.  Uma ali 

próxima à Jaguariúna e outra próximo à Mogi Mirim. 

Isso não foi feito pela concessionária, isso a concessionária mudou através, a 

concessionária não, a comissão de licitação a partir de uma provocação no processo 

licitatório mudou a interpretação e o governador e a procuradoria entraram com pedido 

também, e esse nós temos, esse é verdadeiro, com pedido de rescisão do contrato em 

função desse problema no processo licitatório e da concessionária não ter resolvido 

aquilo que era objeto central do contrato de concessão daquela rodovia. 

Contrato, aliás, que não foi resolvido e que provocou um gasto substancial das 

pessoas que ainda continuam pagando 9,50, deputado Mentor, para sair de Jaguariúna e 
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ir para Campinas, e outros 9,50 para voltar. E o contrato lá estabelecia claramente que 

era 9,50 em preços atuais repartidos em dois, metade na ida e metade na volta.  

Mas nós, e por isso a nossa inquietação, presidente. Nós soubemos na Comissão 

de Transportes através da presidente da ARTESP, Dra. Carla, que o governo do estado 

mesmo depois de ingressado na Justiça em função de dois problemas (ininteligível).  

Um problema no processo licitatório e segundo um problema do cumprimento 

do contrato, faz-se um acordo e nós queremos já discutimos isso, queremos saber qual o 

teor desse acordo estabelecido na Adhemar de Barros. Porque fez-se o acordo, mas a 

praça de pedágio continua os 9,50 para ir e os 9,50 para voltar. 

Então é importante que nós aqui também tenhamos essas informações do 

procurador e assim por diante no sentido de aquilo que está sendo divulgado e 

especialmente em momentos cruciais desta CPI, que é uma ação do governo, mas que 

nós não encontramos esta ação.  

Não estamos aqui duvidando, estamos dizendo que na busca não encontramos. 

Esperamos inclusive que tenha sido protocolado porque foi um compromisso assumido 

de público pelo governador e que as demais ações também tenham sido ingressadas 

conforme noticiados em todos os meios de comunicação. É isso. 

 

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

Com a palavra o deputado Cauê Macris. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Presidente, eu ouvi atentamente aas palavras 

do Mentor e do Bittencourt e acho razoável a colocação dos dois deputados. Inclusive 

ele pediu para que todos os deputados pudessem checar o que estava acontecendo, nem 

que fosse informalmente. Confesso que já tomei este cuidado e já chequei. 

Nós estamos na verdade, nós estamos, e esta ação está discutindo a ação com 

relação às concessionárias. Concessionárias essas que tem um capital aberto na Bolsa de 

Valores e que uma ação judicial caso negativa geraria uma consequência dentro do 

capital muito grande.  
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Por conta disso o governo tem que ter responsabilidade e essa ação corre em 

segredo de justiça. Daí o motivo de não ter sido encontrada pelos nobres deputados, por 

conta que é uma ação que vai decidir um litígio entre governo do estado e 

concessionárias.  

Este litígio pode ser julgado pró um ou outro, e a consequência de uma 

divulgação na, de todos os detalhes em relação dessa ação, esta consequência com 

certeza geraria um impacto dentro do fato dessas concessionárias terem o capital aberto. 

Então é isso o que está acontecendo, a ação foi protocolada e ela corre em segredo de 

justiça. 

 

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

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

deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado o 

requerimento. A presidência 

 

O SR.– Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Antes de dar por 

encerrados os trabalhos, vamos passar a palavra ao deputado  

 

O SR. – O requerimento do João Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Verdade. 

 

O SR. -  Item três, presidente. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Oi? 

O SR. -  O item três. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Item três, novo item 13. 

 

O SR. -  Tem acordo? Tem acordo? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Então, deputado Cauê 

Macris pudesse 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Na verdade o acordo parece que, o deputado 

Rillo topou de aditar esse requerimento colocando também o presidente do SINDICAM, 

o Sr. Antonio Herculano da Silva, presidente do SINDICAM e o Sr. Geraldo Vianna, 

diretor da CNT e também presidente da SETCESP. Ambos convites. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Então, vamos. Não 

havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão. 

 

O SR. -  Presidente, só para pedir para repetir o nome Geraldo? 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Geraldo Vianna e Antonio Herculano da 

Silva. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Vamos colocar em votação 

o requerimento com a sugestão de inclusão do deputado Cauê Macris. Os deputados que 

forem favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado. 

Antes de passar a palavra ao deputado Antonio Mentor, só dar ciência aos 

senhores deputados que já receberam aí a manifestação, parecer 191 de 2014 da 

procuradoria da Assembleia. Dizer que a secretaria da Comissão já recebeu a resposta 

da ARTESP em relação ao requerimento número dois, aprovado no dia 14 de maio. 

A documentação que a ARTESP enviou está em arquivo digital, mas pelo 

tamanho não é possível enviar por e-mail. Então nós solicitamos aos senhores deputados 

que as assessorias possam ir à secretaria da Comissão com pen drive ou DVD, para que 

possa fazer a cópia da resposta, cópia destes documentos, perfeito? Com a palavra o 

deputado Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Senhor presidente, fico feliz de ouvir a 

manifestação do deputado Cauê Macris com a preocupação que aflige a todos nós. Mas 

uma observação apenas para dizer que ações que correm em segredo de justiça elas 

preservam o conteúdo das ações, mas não a existência delas. 

Existe a ação, a providência foi adotada, o conteúdo corre em segredo de justiça, 

mas a ação está aqui, olha. Ela existe. No mínimo isto até para que a gente nessa CPI 

por termos prerrogativas análogas às prerrogativas do Judiciário, possamos sim, ter 

eventualmente acesso a essas ações. Mas precisamos saber se elas existem, o número 

delas e quando foram protocolizadas, aonde elas estão. 

E nós gostaríamos de ter essas informações. Além disso, senhor presidente, só 

para completar, estamos muito felizes porque esta Comissão tem por ações que foram 

adotadas aqui pelos deputados tem tido uma audiência bastante significativa na WEB e 

mais que isso. A campanha que o deputado Bittencourt e eu lançamos nas redes sociais 

com o hash tag não vai ter reajuste, não vai ter aumento nos pedágios atingiu milhares e 

milhares de curtições, milhares de compartilhamentos. 

Ontem, ou melhor, hoje pela manhã, um amigo vereador de uma cidade do 

interior do estado disse que lançou a campanha no Facebook dele e de ontem para hoje, 
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deputado Luciano, mais de 700 curtições. Em uma noite, de ontem a noite até hoje de 

manhã e me ligou para falar sobre isso. 

Portanto, teve assim, uma adesão muito grande e por esta razão eu penso que 

esta CPI já começa a atingir os seus objetivos tanto no que se referiu a pouco o 

deputado Gerson Bittencourt com relação ao anúncio que o governador Geraldo Alkmin 

fez relativamente às ações contra a prorrogação indevida dos contratos que causaram 

prejuízo de dois bilhões de reais. 

Imediatamente após a instalação desta Comissão o governador foi a público para 

dizer da sua avaliação relativa a essa prorrogação e as ações que diz ter impetrado 

contra as concessionárias e também esta campanha que esta Comissão, eu quero 

socializar esta iniciativa que tomamos eu e o Gerson Bittencourt para todos os 

deputados da Comissão, presidente, para todos aqueles que eu tenho certeza absoluta 

que concordam com esta manifestação que fizemos e que foi objeto de adesão de 

milhares de milhares de pessoas no estado de São Paulo, solicitando ao governador o 

congelamento das tarifas até que se apure efetivamente a prorrogação dos contratos e 

esse desfalque enorme no bolso dos usuários que supera a casa dos dois bilhões de reais.  

Queria fazer esse registro e parabenizar a todos os internautas e usuários, 

cidadãos paulistas que aderiram a nossa campanha e estão se manifestando através das 

redes sociais com esse hash tag não vai ter aumento nos pedágio deste ano. 

 

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

Gerson Bittencourt, a seguir deputado Luciano Batista. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Eu obviamente queria fazer, tem 

uma coisa que me inquieta. Quando a gente participa muito tempo do Executivo a gente 

estabelece contratos, concessões, contratos de prestação de serviços, e quando é 

constatado algum tipo de problema nos contratos. Problemas ou do poder concedente ou 

para quem faz a concessão, o primeiro procedimento é o procedimento administrativo. 
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A Justiça geralmente é utilizada a partir do esgotamento do processo de 

entendimento no âmbito administrativo dos próprios contratos.  Esse é o procedimento 

normal, qualquer gestor público que encaminha, que quer discutir, que quer repactuar, 

que quer corrigir muitas vezes um erro e pode fazer a correção de ofício inclusive, se 

adota medidas de negociação, de entendimento. 

E esse é o objetivo de requerimentos que nós apresentamos aqui para entender 

qual foi o procedimento. Eu não estou julgando aqui se a ação na justiça foi correta no 

momento que ela aconteceu. 

Porque eu não posso fazer este julgamento? Porque nós não temos acesso ao 

processo administrativo feito pela ARTESP. A ARTESP fez o entendimento, buscou 

um entendimento com as concessionárias para que este equívoco de dois bilhões de 

reais fossem corrigidos. 

Se hoje tem estudos concretos que dizem, que encaminham que houve sim, um 

valor adicional em cinco anos de dois bilhões de reais, que medidas administrativas 

foram tomadas? Elas foram tomadas por que e diretamente se foi o caso! 

Porque nós fizemos aqui o requerimento de informações para compreender 

como e quanto foi esgotado o processo de entendimento entre as partes. Entre o governo 

do estado e as concessionárias de uma forma geral. 

Por isso deputado, que a nossa colocação é uma colocação cautelosa porque nós 

achamos que a justiça sim, é um dos espaços onde podem fazer correções de contratos 

aditados. Mas, nós queremos saber o que foi feito antes no âmbito administrativo, se 

esgotaram todas as possibilidades de entendimento com as concessionárias. As 

concessionárias tiveram uma posição comum todas elas em não aceitar o que o governo 

do estado identificou como erro? 

Então são essas as questões que nós queremos ter, as questões, as informações 

que nós queremos ter acesso para que a gente possa sim, ter uma avaliação não só de 

possíveis erros, mas do procedimento adotado pelo governo do estado, pela ARTESP 

que me parece se foi utilizada em primeiro lugar a via judicial, não é o mais correto. 

Não descarto, mas não acho que é o primeiro entendimento. 
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Então, espero que a gente consiga aprovar este requerimento na próxima reunião 

desta CPI e que estas informações cheguem para que a gente também possa ter uma 

compreensão de todo o processo de averiguação feito pelo governo do estado, e o 

processo de entendimento entre esses contratos. 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado Luciano Batista, 

em seguida o deputado Cauê Macris. 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – Presidente, eu estava ouvindo aqui a fala 

do Mentor, ele disse dessa, como (ininteligível) vamos chamar assim, a ação, e me 

lembrei que na última semana nós falamos aqui que a sessão não poderia passar ao vivo 

pela internet e nem pela TV porque tinha um problema técnico. Estavam parece, que 

consertando. Eu queria saber se já consertaram, se esta passando ao vivo. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A informação é que já está 

passando. 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – Tanto na internet como na TV 

Assembleia? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Na internet. 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – E a TV Assembleia? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A TV Assembleia, não. 
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O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – Na TV Assembleia, sabe quando 

presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Não, não temos nenhuma 

informação da presidência da Casa. 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – É porque seria importante para divulgar 

os trabalhos, né? A TV Assembleia tem um papel importante aí de levar informação a 

todo mundo que tem o interesse de saber o que vai acontecer aqui. É só, presidente. 

 

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

Cauê Macris. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Concordo com o deputado Luciano Batista. 

Inclusive quem cuida da TV Assembleia é a primeira secretaria da Casa. Eu acho que 

seria interessante a Comissão oficiar à secretaria da Casa até porque já tivemos uma 

questão como essa dentro da Comissão de Constituição e Justiça. 

Mas, três ponderações, rapidinho presidente. Eu recebi cópia de um parecer, 

confesso que não li ainda até pela quantidade de páginas, mas há uma primeira folheada 

aqui parece que foi a assessoria da procuradoria jurídica da Casa, constatou que os 

requerimentos são pertinentes.  

Então nós discutimos isso durante duas reuniões, até foi colocado diversas vezes 

pelo deputado Mentor a respeito da pertinência ou não dos requerimentos para serem 

aprovados. Então parece que foi colocado pela procuradoria que são pertinentes os 

convites, as convocações de outras 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Convocações? 
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O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Convocação, não. Convites em outras 

esferas. Então essa é a primeira ponderação, acho que é importante o parecer. A partir 

de agora podemos também atuar nesse sentido. 

Segunda questão, me comprometo a conversar com a ARTESP, inclusive para 

ver o número do processo, os detalhes, para ver inclusive se está sendo procurado nas 

esferas corretas, para ver a respeito disso, mas a informação que eu tive é que é um 

processo que corre em segredo de justiça e que está protocolado. 

E a terceira colocação, apenas para deixar o contraditório. O deputado Gerson 

coloca a respeito dos dois bilhões de reais, estão sendo discutido nas concessionárias e 

aos olhos daqueles que estão assistindo parece que o governo colocou dois bilhões de 

reais, foi desfalcado em dois bilhões de reais. Só para deixar, registrar, claro que o que 

foi acatado e está sendo discutido judicialmente foi o aditamento do prazo contratual 

das concessionárias. 

Então isso são coisas que ainda estão por acontecer e não aconteceram ainda. Foi 

dado este aditamento, então não existe rombo ainda constatado nenhum. Então é 

importante só colocar esta informação porque senão, uma colocação feita diversas vezes 

parece que o governo colocou dois bilhões de reais e isso não existiu, né? O que houve 

foi um aumento no tempo do contrato. 

Este aumento no tempo do contrato está sendo questionado pela ARTESP diante 

dos estudos, inclusive que nós solicitamos aqui através de requerimentos, cópias destes 

estudos que concederam este aumento contratual para essas concessionárias, e esse 

aumento contratual ainda não está vigente. Este aumento do tempo contratual não está 

vigente. 

Então não teve ainda qualquer tipo de prejuízo para a população de São Paulo, 

apenas para deixar claro isso, Presidente. 

 

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

Antonio Mentor. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Só para. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem então, deputado 

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Obrigado presidente. É obvio que 

ele está em vigência. O contrato foi assinado em 2006, prorrogou por mais oito anos. O 

que nós podemos concordar é que os oito anos ainda não chegaram, mas que o contrato 

está em vigência, um aditivo assinado em 2006. Tanto está em vigência que o governo 

do estado apresentou com as informações dadas pelo próprio governador ações na 

Justiça para anular aquele ato, aqueles atos de dezembro de 2006. Então ele está em 

vigência sim. 

O número, nós agora vamos ter a oportunidade de nos debruçarmos em cima 

destas informações. Mas o número de dois bilhões de reais auferidos entre 2007 e 2011 

não foi um número do deputado Antonio Mentor. 

Você apresentou deputado, V. Exa., ninguém apresentou, este número 

apresentado pela ARTEP, pelo governador quando reconheceu que aquilo que tinha sido 

assinado, aditado em 2006 trouxe ou possibilitou um lucro adicional para além da TIR 

que já é uma TIR substancial de quase 20%, esse valor de dois bilhões. Então não é 

valor que a oposição, PT ou qualquer outro divulgou. São dados que nós utilizamos do 

governo do estado e do próprio governador. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Nada mais. 
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O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – Pela ordem, presidente. 

 

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

Luciano Batista. 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – Eu estou ouvindo aqui os debates e vem 

na minha cabeça, à memória um assunto que interessa a quem usa muito o SAI, e V. 

Exa. também usa muito o SAI,  Sistema Anchieta Imigrantes. 

Me lembro que quando da construção da segunda pista da Imigrantes. Aliás, 

voltando rapidamente tínhamos a pista da Anchieta que dava acesso à Baixada Santista. 

Isso era um caos porque você tinha uma pista para dar acesso ao turismo forte da nossa 

região e ao Porto de Santos que te uma quantidade gigantesca de caminhões que sobem 

e descem a Serra diuturnamente.  

Aí o governo construiu a primeira pista da Imigrantes dos anos 70, 74, 76 e 

ficaram algumas pendências desses anos 70 para serem acertados.  E quais são estas 

pendências? Seriam as obras complementares da Imigrantes. 

Essas obras seriam a construção de viadutos de acesso, duplicação de pontes, 

etc. porque ela desagua na cidade de São Vicente e vai para Cubatão, etc. 

Veio a construção da segunda pista da Imigrantes, foi feita uma nova licitação e 

me lembro que, eu até vou fazer um requerimento para me aprofundar neste assunto, 

mas mais ou menos me lembro da história porque nessa segunda licitação da segunda 

pista da Imigrantes deputado Gerson, ficou, foi falado muito na mídia que neste 

momento agora acertariam a situação da cidade que sofre porque. 

Na verdade sofre a cidade e sofre quem desce e sobe. Quem frequenta o Litoral 

Sul de São Paulo, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e até um pouco de Itariri 

e Pedro de Toledo ao retornar ou ao ir passa por São Vicente, e ao passar ali você, a 

pista da Imigrantes seccionou a cidade de São Vicente. 
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A primeira cidade do Brasil foi seccionada pela pista e você criou várias 

paradas, faróis e que na época se falou o seguinte, não, aqui serão feitos viadutos, quem 

ganhar a segunda pista da Imigrantes fará as obras chamadas complementares. 

Viadutos, a ponte que liga São Vicente e Cubatão que passa o Casqueiro. A ponte que 

liga São Vicente à área continental de São Vicente, a Ponte dos Barreiros. 

Tudo isso na época foi falado que iria ser feito a duplicação ou a construção de 

novos viadutos. Isso não aconteceu porque a concessionária ganhadora disse que o 

contrato não daria lucro suficiente para fazer essas obras. As obras foram inauguradas 

aproximadamente 2001, salvo melhor juízo de data e nós estamos em 2014 e agora 

estão sendo feitas estas obras, não todas. 

A ponte que liga a área continental à Ilha de São Vicente não está sendo feita, 

Ponte dos Barreiros, uma ponte da época do governo do Franco Montoro que está 

comprometida. Os viadutos estão sendo feitos pelo governo do estado graças a Deus 

estão sendo feitos estes viadutos. 

Mas engraçado isso. Se não dava lucro e tiraram esses viadutos e essas pontes da 

concessionária para o estado estar bancando essa obra, o DER especificamente está 

fazendo a obra e agora a gente depara com esta notícia destes dois bilhões a mais. Não é 

que deu dois bilhões de lucro, deu dois bilhões a mais. 

Então eu fico pensando, então quer dizer que todo mundo que mora na Baixada 

está sofrendo há anos com este problema e quem visita lá, porque só sabe do problema 

quem passou lá. Num trecho que você faz em 20 minutos, 15 minutos, as pessoas ficam 

oito, nove, 10 horas presas entre Praia Grande e São Vicente.  

Isto é fato em todos os jornais, “Folha de São Paulo”, a “Tribuna” que é o jornal 

mais importante da nossa região lá. TVs mostrando as pessoas presas lá oito, 10 horas. 

O prejuízo que foi dado à população foi gigantesco, não dá para mensurar. Se fosse uma 

propaganda de cartão de crédito não teria preço esse prejuízo, porque quantas e quantas 

pessoas foram assaltadas nesses trechos, quantas pessoas perderam compromissos, 

quantas?  

E eu moro lá, posso atestar para os senhores deputados e para quem nos escuta, 

nos assiste que lá se perderam dezenas e dezenas de vidas que foram assassinadas em 
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latrocínios, isso não tem retorno, não é? E eu moro lá há 50 anos e vejo esta história há 

uns 30 e tantos anos que eu vejo esta história. 

Então, quando eu vejo estes números aqui eu fico perplexo presidente de saber 

de que a coisa não foi bem como as concessionárias, não temos condições de fazer essas 

obras complementares. Não existe recurso, o contrato não nos deu essa condição, etc., 

etc. e etc. 

Queria registrar isso só para dividir este conhecimento com os deputados para 

que, e à deputada Célia Leão, para que todo mundo saiba do que na prática o que 

acontece há décadas na região da Baixada Santista. 

 

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

está encerrada a presente reunião. 

 

*      *      * 

 

 

 


