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CPI  

PEDÁGIOS 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

  14/05/14 

 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Comissão Parlamentar 

de Inquérito, constituída pelo ato 31, com a finalidade de investigar se os valores das 

tarifas cobradas pelas concessionárias estão em consonância com os critérios 

definidos nos editais de licitação. 

Registro a presença dos senhores deputados Gerson Bittencourt, Célia Leão, 

Cauê Macris, Davi Zaia, Edson Giriboni, Orlando Bolçone. 

Iniciamos os trabalhos. Tem a leitura da ata ou não? 

 

O SR. – Acho que não precisa hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Não. Então perfeito. Não 

há hoje ata da reunião anterior. Passamos, então, a análise dos requerimentos que 

foram apresentados. 

 

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

 

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

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT –  Eu gostaria de pedir a inversão 

da pauta, uma vez que o requerimento do relator apresenta o roteiro mais global de 

trabalho, para que a gente, primeiro, votasse o requerimento do relator e depois 

seguisse nos outros dois porque eu acho que complementa. 

 

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

colocar nesse momento em votação a inversão da nossa pauta, o item 3 passar a ser o 

primeiro item, renumerando-se os demais. 
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Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. 

Aprovados. 

A presença também do deputado Aldo Demarchi.  

Passamos, então, ao item 1 que é requerimento de autoria do deputado Davi 

Zaia, nos seguintes termos: “Requer, nos termos regimentais e na condição de relator, 

designado por Vossa Excelência que seja submetida à deliberação dessa comissão o 

roteiro de trabalho abaixo especificado. Roteiro de trabalho. 1 – fases da CPI. Fase 1 

– diagnóstico. A – efetuar convites a especialistas com profundo conhecimento na 

área de concessão de rodovias, engenheiros, economistas, juristas para explanação 

sobre a temática investigada. B – Realizar levantamento e estudos sobre a legislação e 

normas correlatas no assunto no âmbito federal e estadual na questão das concessões 

de rodovias. C – Requisitar junto a Artesp o envio de cópias de todos os editais, 

contratos e aditivos referentes as concessões efetuadas pelo governo do estado de São 

Paulo. D – Requisitar junto a Artesp envio de cópias de notificações, relatórios, 

auditorias e de processos judiciais decorrentes de contratos de concessões de rodovias 

firmadas pelo governo do estado. fase 2 – oitivas. Realizar audiência e oitivas com 

autoridades do poder público estadual ligados ao tema investigado bem como 

dirigentes das empresas concessionárias, demais entidades e/ou associações 

representativas de classes a partir dos diagnósticos efetuados por esta CPI. 2 – do 

método. Para consecução desses objetivos deverão ser empregados todos os métodos 

permitidos por lei a CPI, especificamente as audiências públicas com convidados, 

audiências públicas com convocados a prestarem esclarecimentos a esta CPI, mesas 

de debates, seminários, e requerimentos de formação aos órgãos competentes. 3 – da 

elaboração do relatório. Elaboração do relatório final para aprovação dos membros 

dessa CPI”. 

Está em discussão o roteiro de trabalho e requerimento número 1 de autoria do 

deputado Davi Zaia.  

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

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

 

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

 

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

Cauê Macris. 
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O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Uma solicitação que eu queria fazer, e eu 

acredito que em nome de todos os membros da CPI, todos os requerimentos que 

forem protocolados, se essa presidência pudesse enviar uma cópia a cada um dos 

membros. 

Particularmente eu já tinha conhecimento de alguns requerimentos porque eu 

questionei Vossa Excelência a respeito daqueles que tinham sido protocolados, mas 

não recebi nenhuma cópia desse requerimento.  

E consultei a secretaria da CPI que me disse que essa era uma deliberação que 

Vossa Excelência deveria fazer como presidente. então eu queria requisitar a Vossa 

Excelência que pudesse, todos os requerimentos que fossem protocolados dentro da 

CPI ou qualquer outro documento, que pudesse ser remetido uma cópia a cada um dos 

membros da CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Fica, então, registrada a 

solicitação do deputado Cauê Macris, passará a ser o encaminhamento aqui da 

Secretaria dos Trabalhos, assim, qualquer requerimento for protocolizado na 

secretaria, ele será escaneado e disponibilizado a todos os membros titulares e 

suplentes da comissão. 

Não há nenhuma objeção. Perfeito. Passamos, então ao item número 2. 

Requerimento de autoria dos deputados Antônio Mentor e Gerson Bittencourt.  

“Requer, nos termos regimentais, que seja submetida à deliberação desse 

órgão técnico o envio de requisição Artesp para que encaminha a esta CPI, em caráter 

de urgência, todos procedimentos, estudos, pareceres e relatórios das auditorias 

existentes relacionados a análise das prorrogações de contratos realizados em 2006 

com as concessionárias de rodovias especialmente aqueles realizados pela FIPE e que 

culminaram na instauração dos procedimentos averiguatórios preliminares face as 

concessionárias”. Está em discussão.  

Não havendo oradores inscritos... Temos também a presença do deputado 

Antônio Mentor. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

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

aprovado o requerimento. 

Item número 3. Requerimento de autoria dos deputados Antônio Mentor e 

Gerson Bittencourt. “Requer, nos termos regimentais, que seja submetida à 
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deliberação desse órgão técnico pedido de desarquivamento de todos os documentos 

referentes à CPI, constituída com a finalidade de apurar deste o estabelecimento de 

critérios de concessão, cumprimento de contratos e irregularidades nas cobranças de 

pedágio no estado de São Paulo, tomados por concessão por empresas particulares 

proposta através de requerimento 909 de 99 e cujo relatório final apresentado pelo 

deputado Edmir Chedid foi aprovado em 14 de junho de 2000”. 

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

discussão. 

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

encontram. Aprovado o requerimento. 

 

O SR. ANTÔNIO MENTOR – PT – Pela ordem, senhor presidente. 

 

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

Antônio Mentor. 

 

O SR. ANTÔNIO MENTOR – PT – Senhor deputado, nós não 

estabelecemos nesse roteiro o prazo que nós iríamos destinar para o desentranhamento 

e apresentação dessas propostas.  

Não sei como a presidência vai encaminhar isso, mas, evidentemente, nós 

precisamos fazê-lo com a maior brevidade possível, de modo que a gente possa 

trabalhar com esses documentos e prosseguir a nossa tarefa aqui na CPI.  

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Nós vamos providenciar 

isso junto a secretaria. E havendo qualquer tipo de atraso, qualquer tipo de 

dificuldade, na próxima reunião nós anunciamos.  

 

O SR. ANTÔNIO MENTOR – PT – Posso apresentar uma sugestão, senhor 

presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Claro. 

 

O SR. ANTÔNIO MENTOR – PT – Que nós estabelecêssemos um prazo de 

10 dias para as respostas aos nossos requerimentos e apresentação de documentos. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Eu acho que, inclusive, 

cada reunião a presidência pode ir, através da secretaria, dizendo aqui à comissão 

como está o trâmite disso. E se for o caso, a gente toma as providências necessárias 

aqui, enfim, com a aprovação de outros requerimento e convocações. 

Mas aí a gente vai tomando as providencias, enviamos no dia tal, recebemos 

no dia tal, isso tudo nós vamos dando acompanhamento aos deputados. E ficamos aí 

com uma boa orientação. 

 

O SR. – Apenas a título de contribuir com o que o deputado Antônio Mentor 

está colocando, eu queria ver se era possível o encaminhamento desses documentos 

serem feitos de maneira digital, porque se for para tirar xerox de cada um desses 

documentos, nós vamos ter muita dificuldade, tanto por parte da Secretaria, que vai 

ter que disponibilizar uma estrutura muito grande a respeito disso, e ao que me consta, 

a maior parte desses documentos já está digitalizado. 

Então, se pudesse ser encaminhado de maneira digital eu acredito que 

facilitaria para todos os membros da comissão. Inclusive, para cada um poder receber 

uma cópia. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Havendo concordância 

de todos os membros, pedir à secretaria que sempre que enviar um ofício solicitando 

qualquer tipo de documento, que conste no ofício que dê preferência de forma digital. 

Perfeito? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Se tiver concordância do 

deputado Cauê, eu gostaria que essa situação também pudesse ser feita com os 

requerimentos. A gente economiza papel e facilita os nossos trabalhos. 

 

O SR. – Nós temos um ex-secretário de meio ambiente na presidência da 

comissão, nós temos essa obrigação de economizar o papel. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Facilita os trabalhos e ajuda o 

meio ambiente. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A secretaria coloca aqui 

a dificuldade do protocolo eletrônico dos requerimentos. 

 

O SR. – Senhor presidente, apenas a cópia que foi enviada aos membros da 

comissão, não necessariamente ser via cópia, e sim, via arquivo digital por e-mail ou 

da maneira mais correta.  

Não o protocolo do requerimento, especificamente. Mas a cópia que foi 

enviada aos deputados. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Então qualquer 

requerimento vai ser protocolizado em papel e a própria cópia já pode ser feita de 

forma eletrônica, inclusive já vai ser o que vai ser disponibilizado para todos os outros 

membros. Ok? 

Mais alguma intervenção? 

 

O SR. – Senhor presidente, apenas para confirmar o nosso cronograma de 

trabalho continua sendo às quartas-feiras às 10 e meia da manhã? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Quarta-feira, às 10 e 

meia da manhã. Essa foi a deliberação na última reunião. Por favor, havendo qualquer 

necessidade a gente pode também alterar.  

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem, senhor presidente. Nós aprovamos o 

roteiro e temos a quarta-feira de manhã como os dias de trabalho dessa CPI. Nós 

teremos, então, o mês de maio e o mês de junho e depois o mês de julho nós teremos 

o recesso aqui da Assembleia, o que faria, então, que a gente interrompesse os nossos 

trabalhos.  

Queria encaminhar uma consulta à Vossa Senhoria, e se fosse o caso, até uma 

deliberação dessa comissão, para que a gente pudesse não ter um atraso no 

funcionamento da CPI, que a gente pudesse manter o funcionamento da CPI durante o 

mês de julho, que é o mês de recesso da Casa, mas que nós pudéssemos manter o 

funcionamento dessa CPI com as quartas-feiras, de forma que a gente pudesse ter 

tempo hábil para analisar com certeza o grande volume de documentos que vamos 

receber e a amplitude do tema que temos para debater. 
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Então eu encaminho essa discussão como proposta para discutir aqui com os 

membros da CPI a possibilidade de trabalharmos também na CPI no mês de julho, 

que é o mês de recesso da Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado Davi Zaia, do 

ponto de vista regimental não há nenhuma objeção a essa possibilidade. Estamos aqui, 

inclusive, em momento de conversa, podemos já discutir o tema.  

Entretanto, para que isso seja aprovado, a presidência solicita que a Vossa 

Excelência o faça por escrito para que a gente possa colocar na nossa pauta e aí 

deliberarmos em relação a esse tema específico. Lembrando que a Casa só entrará em 

recesso se o projeto de lei e diretrizes orçamentárias for votado. 

De repente o projeto nem é votado e nem entramos em recesso. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Então aguardando essa deliberação nós faremos 

por escrito. 

 

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

tratar. A presidência dá por encerrado os trabalhos.  Lembrando a todos os deputados 

da próxima reunião na quarta-feira que vem. 

Muito obrigado, bom dia a todos. 

 

*      *      * 


