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 COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

     17.11.2015 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Havendo número 

regimental, declaro aberta a 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Transportes e 

Comunicações da 1ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura.  

Gostaria de registrar a presença dos senhores deputados José Zico Prado, Luiz 

Fernando, Rogério Nogueira, Chico Sardelli, Marcos Neves, Roberto Morais e Ricardo 

Madalena.  

Solicito ao secretário a leitura da ata da reunião anterior.  

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Solicito a dispensa da leitura da ata da 

reunião anterior.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É regimental. 

Estando todos os deputados de acordo, a ata será dada como lida.  

Hoje, temos duas pautas específicas. Vamos ouvir o senhor Giovanni Pengue 

Filho, diretor-geral da Artesp, que já se encontra conosco. Antes, porém, o segundo 

item da pauta era uma convocação para se ouvir o senhor Paulo Bonafina, presidente da 

Rodocred/DBTrans,  sobre sua proposta apresentada para a Assembleia Legislativa.  

Tenho em mãos o ofício nº 021 de 2015, em que “a DBTrans Administração de 

Meios de Pagamento Ltda., pessoa jurídica de direito privado com sede na Av. Rio 

Branco, 128, 12º andar, Centro - Rio de Janeiro, CEP 20040-900, regularmente inscrita 

sobre o CNPJ Nº 04.467.870/0001-26, vem ao conhecimento desta renomada Comissão 

de Transportes e Comunicações da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 

representado por Vossa Senhoria, em resposta ao ofício nº 021 de 2015 acima 

referendado.  
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Em atenção à convocação para participação da DBTrans em reunião do órgão 

técnico dessa comissão, a ser realizada em 17 de novembro, às 16 horas, no Plenário da 

Assembleia Legislativa, com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre a proposta de 

serviço apresentada ao Departamento de Serviços Gerais da ALESP, com relação ao 

fornecimento de „tags‟ para os veículos da Assembleia Legislativa, venho informar que 

a DBTrans estará presente na reunião representada pelo Márcio Athayde, CPF  

052.538.938-57, gerente-geral da empresa. Com a mesma finalidade que ora vimos 

prestar esta informação, permanecemos à inteira disposição de Vossa Excelência.” 

Em resumo, meus amigos, o presidente, que sequer assina o ofício, encaminha em 

seu lugar o senhor Márcio Athayde, que é o gerente-geral, para que possa ser ouvido.  

Primeiramente, para dar legitimidade, eu teria que consultar o Plenário e, de toda 

forma, precisaria consultar a Procuradoria. Mesmo se Vossas Excelências aceitassem, 

vejo que haveria  um descumprimento do Regimento.  

Estou sendo informado de que essa é uma cópia, mas que o ofício foi assinado 

pelo presidente, que indicaria o representante.  

Eu precisaria consultar o procurador, pois o convocado não foi este. E não é um 

convite, é uma convocação com base na Lei Orgânica do Estado de São Paulo. Então, 

consulto o Plenário para averiguar se Vossas Excelências têm interesse em ouvir o 

gerente-geral que foi encaminhado pelo presidente, lembrando que não foi a pessoa 

convocada. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Senhor Presidente, a grande maioria dos 

deputados presentes tem vários mandatos, e mesmo aqueles que estão no primeiro 

mandato conhecem o funcionamento desta Casa.  

Negativo, por parte deste deputado. Nós temos que trazer aqui aquele que foi 

convocado. Isso já aconteceu em CPIs e em comissões. Dizem que ele nem assinou o 

documento, é isso? 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Assinou. Ele 

protocolou assinado. Esta é uma cópia. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Este deputado é totalmente contrário. 

Quero ouvir o cidadão que fez a proposta para a Casa. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PR -  Negativo, senhor Presidente. Temos 

que ouvir o presidente que representa. O presidente-diretor da Artesp, o senhor 

Giovanni. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Não, agora estamos 

tratando da DBTrans, não da Artesp. 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Perdão, perdão. Ele mandou um 

representante? 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB -  Ele mandou um 

representante, que é o gerente-geral. Mas o convocado - ele não foi convidado - é o 

presidente da empresa. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Negativo. 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Também concordo. Temos que ouvir 

aquele que foi convocado. Aguardamos um retorno, da melhor forma possível, para que 

ele possa vir à comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Quero fazer o 

registro da presença do deputado Igor Soares, que também se encontra conosco. Seja 

bem-vindo. 

 

O SR. CHICO SARDELLI - PV - Sigo na direção dos colegas que me 

antecederam. Acho que, se foi ele o convocado, o compromisso é com ele, em relação a 

esta comissão.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Acho que, se abrirmos um precedente desses, 

não iremos receber mais nenhum presidente de nenhuma empresa que presta serviços 

para o Estado. Convocamos aquele que tem o direito de vir responder às perguntas, sem 

indicar ninguém. Essa não é uma posição que a comissão possa adotar, pois estaríamos 
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abrindo um precedente sem tamanho e não conseguiríamos trazer mais ninguém a esta 

Assembleia. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Quero registrar a 

presença do sempre presente - já um membro honorário - deputado Roberto Tripoli, que 

se encontra conosco. 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Gostaria apenas de registrar meu 

posicionamento. Acompanhando os nobres pares, penso que deve estar aqui o 

convocado, e não aquele que a empresa quiser mandar para dar explicações.  

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Só uma correção, deputado Zico. Não é nem 

uma questão de “poderia dar”. Ele tem obrigação de dar. Acho que a questão é 

extremamente séria. Corre-se o risco de estarmos diante de um grande crime de conluio 

em uma licitação. A questão é extremamente grave e acho que não é o caso de ouvirmos 

o gerente-geral, mas sim o responsável pela empresa. Assim como os nobres pares, acho 

que não devemos abrir nenhuma exceção.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Agradeço. Eu 

democratizei a informação para que não parecesse um autoritarismo deste presidente, 

que conhece o Regimento. Porém, poderíamos buscar um consenso, se o Plenário 

aceitasse, para que as dúvidas pudessem ser eximidas.  

Então, mais uma vez, fica contando o prazo. Ele já foi convocado e descumpriu a 

primeira convocação, maneira pela qual nós não acolhemos a indicação. Agradeço ao 

senhor Márcio Athayde, não é nada pessoal, mas aqui temos formalidades e Regimento. 

Fica mantida a convocação e pedimos para que a Secretaria, a Procuradoria e a 

Delegacia da Assembleia Legislativa possam encaminhar as providências, caso ele não 

cumpra o segundo pedido de convocação. Vamos tomar as medidas cabíveis, as 

prerrogativas que tem o Poder Legislativo do Estado de São Paulo.  

Vale lembrar que esse requerimento foi fruto de uma denúncia que recebemos da 

2ª Secretaria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Segundo a denúncia, em um 

momento em que ela está contratando o serviço de cobrança eletrônica - o conhecido 

Tags - ela fez uma consulta de preço. Essa mesma empresa fez uma proposta, mandou 
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uma cotação, que, se não me falha a memória, era alguma coisa em torno de 60 mil 

reais. Quando aberto o pregão, o preço veio a 160 mil reais. Então na verdade isso tem 

origem na própria Secretaria.  

Nós já informamos a Diretoria-Geral da Assembleia, que hoje é comandada por 

um promotor de Justiça - o qual acompanhará o depoimento do presidente da empresa, 

juntamente com os deputados, para que possamos tomar medidas cabíveis e 

responsáveis. Temos a obrigação de zelar pelo erário público do estado de São Paulo. 

Para o item 1, convido para que tome assento ao meu lado o diretor-geral da Artesp, 

para falar sobre vários dos temas. Na verdade, não vou ler o item. Estamos buscando 

um acordo, e o senhor veio na condição de convidado, pelo Art. 52 do Regimento 

Interno, que não restringe a pauta. Tínhamos alguns requerimentos. Não votamos os 

requerimentos de convocação. Em comum acordo com todos os deputados, foi votado 

um convite para que o senhor viesse pelo Art. 52 do Regimento Interno da Assembleia e 

da Lei Orgânica do Estado. Todos os dirigentes vêm anualmente fazer uma prestação de 

contas da sua atuação.  

Convido o Dr. Giovanni a ficar ao meu lado. Vejo que está também aqui o Dr. 

Theodoro, diretor de operações. Se quiser ficar mais próximo à cadeira, pode ser que 

haja alguma informação que o senhor tenha que compartilhar com alguém da sua 

diretoria. É plenamente legal que as pessoas o assessorem, para colaborar a fim de 

termos a melhor reunião, com o maior êxito, e de esclarecermos todas as dúvidas. Vou 

franquear a palavra ao senhor por 15 minutos. Não sei se quer usar o projetor para a 

apresentação. Está preparado já? O senhor tem 15 minutos. Depois, passarei a palavra 

aos deputados. Está aqui também o Dr. Nelson Raposo. Mauriti, você fez medicina? 

Precisamos de um tradutor aqui. Coronel Alberto Silveira Rodrigues, Rodrigo Campos e 

Theodoro. Depois vou dar o testemunho se isto é letra de médico. É um talento do 

Mauriti que não conhecíamos. Giovanni, fique à vontade. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Obrigado, presidente Orlando Morando 

e demais membros da Casa. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar um 

pouco da agência. Pelo seu pleito do convite, deputado, preparei uma apresentação para 

falar um pouco da gestão, e depois ficarei aberto às perguntas dos nobres deputados. É a 

primeira vez que estou nesta Casa com a nova legislatura, e vou falar rapidamente sobre 

a Artesp, que tem o papel de fiscalizar e regular o serviço de transporte intermunicipal e 
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das rodovias do programa de concessões. Dentre as atribuições, auxiliamos na política 

pública do estado de São Paulo na área de transporte. A Artesp também exerce o poder 

regulador, ajuda na garantia de prestação de serviços adequados, zela pelo equilíbrio 

econômico dos contratos e estimula sempre a melhoria dos serviços aos usuários.  

Neste ano, desde minha gestão que se iniciou em março até o momento, tivemos 

algumas mudanças significativas dentro do conselho diretor da agência. Tivemos o 

ingresso do Dr. Rodrigo Campos, assumindo a diretoria de assuntos institucionais. Na 

diretoria de controle econômico e financeiro, o diretor, Dr. Walnei, terminou seu 

mandato. O cargo, então, se encontra vago, com encaminhamento para a Assembleia de 

uma arguição. Temos o Dr. Alberto Rodrigues, que assumiu a diretoria de operações, o 

Dr. Nelson Raposo, que assumiu a diretoria de procedimentos logísticos, e o Dr. 

Theodoro, que todos conhecem; ele continua na gestão da casa. Uma das coisas pelas 

quais eu gostaria de agradecer à Assembleia, que nos ajudou muito: este ano tivemos a 

aprovação do projeto de lei que criou o plano de cargos e salários da agência. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Giovanni, só um 

minutinho. Preciso suspender a sessão. 

 

* * * 

 

É suspensa a sessão. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Não há nenhum 

problema entre deputados, é apenas o forro acústico que não está funcionando bem. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Como eu estava comentando, agradeço 

à Casa pelo plano de cargos e salários. Desde que foi aprovado em julho deste ano, já 

encaminhamos dentro da agência o manual de atribuições de cargos e estamos 

preparando o concurso para o início do ano que vem. Como comentei, um dos papéis da 

agência é o sistema regular de transporte. Logo que assumi em março, uma das 

primeiras ações foi justamente verificar o plano diretor em andamento. Aprovamos em 
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março, logo que assumi a gestão, o plano diretor, e hoje ele se encontra em trâmites 

dentro da secretaria de governo, para podermos brevemente dar o encaminhamento 

necessário. É um pleito antigo, uma preocupação grande da agência, e nossa ideia é dar 

o máximo de celeridade possível dentro do modelo de transporte intermunicipal de 

passageiros.  

Nesse tema, uma das ações que lançamos este ano foi a campanha da gratuidade 

para o idoso. Foi lançada a lei de gratuidade, pela qual, no sistema regulado pela Artesp, 

disponibilizamos dois assentos para o idoso a partir de 60 anos a cada linha. Existia uma 

série de regras, e as legislações são divergentes dentro do estado, e em relação ao 

governo federal e aos municípios. No papel de orientar, conscientizar e informar o 

usuário do sistema, para tentar trazer cada vez um serviço de maior qualidade, 

começamos este ano, a partir de primeiro de outubro, essa campanha relacionada à 

gratuidade do idoso. São mais de 1,8 milhão de idosos que viajaram gratuitamente em 

2014. E a ideia é que o plano possa anteder ao maior número possível de usuários. 

Dentro do programa de concessões, neste ano o grande avanço foi a terceira etapa: a 

Rodovia Tamoios, primeira PPP do estado. Tivemos a primeira etapa em 1998 e 2000; 

depois a segunda de 2008 a 2011; e a terceira em 2015. No total, são 20 

concessionárias.  

Até o momento, no começo do programa de concessões, já foram 48 bilhões 

investidos em obras, operação e manutenção das rodovias. Isso gerou mais de 180 

quilômetros em novas pistas, 1.090 quilômetros de duplicação, 11 mil quilômetros de 

recapeamento, marginais, além de outros avanços e melhorias nas rodovias do estado. 

Não só nas rodovias, mas também na parte de atendimento: já atingimos quase 21 

milhões de atendimentos, feitos pelos equipamentos e equipes colocadas à disposição 

dos usuários. São mais de 500 veículos no programa de concessão, mais de nove mil 

equipamentos e 200 estruturas de apoio, como postos de atendimento ao usuário e 

outros. O programa de concessão oferece e presta esse serviço de qualidade aos 

usuários.  

Como comentei, um dos grandes avanços nessa nova gestão da agência foi a 

transferência inicial da Rodovia dos Tamoios. O contrato foi assinado em dezembro de 

2014, quando estive na minha arguição na Casa, e ainda não havia ocorrido a 

transferência inicial para a concessionária, que aconteceu em abril de 2015. Agora, 

estamos na expectativa de a LI ser emitida para começarmos as obras de duplicação da 
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serra. É a primeira PPP do estado, na parte de concessões rodoviárias. Ganhou a 

empresa que ofereceu a menor contraprestação do estado, que seria paga pelo estado a 

partir do quinto ano. A Concessionária Rodovia dos Tamoios ganhou com uma 

contraprestação de apenas um centavo, e há um aporte do estado no valor, à época, com 

juro de 13%, de 2.2 bilhões, que perfazem o total de 3.9 bilhões de investimentos da 

concessão.  

Aqui, temos as fotos de como anda a concessão: fotos de terraplanagem, de 

algumas sondagens que já estão sendo feitas no trecho de serra, de remoção de barreiras 

centrais, de obras de construção. Essa obras já estão em encaminhamento dentro do 

programa da concessionária, bem como todo o serviço. Desde que ela assumiu a 

transferência inicial em abril, já colocou à disposição dos usuários o centro de operação 

e todos os equipamentos, como rege o contrato. São viaturas como guincho, UTI, 

caminhões-pipa e base de atendimento ao usuário. Tais viaturas já estão na rodovia, 

operando, e desde o início, em abril, até outubro de 2015, já prestaram quase 10 mil 

atendimentos aos usuários no trecho. Dentro desse programa inicial, ela tem, como 

responsabilidade do contrato, o plano intensivo inicial. Então, ela já realiza obras de 

recuperação de pavimento na serra, toda a parte de conserva, poda de mato, troca de 

sinalização e limpeza.  

Devemos começar brevemente a iluminação do trecho atual de serra e, na 

sequência, corrigir a curvatura de alguns pontos da serra para melhorar a fluidez para o 

usuário, melhorar o conforto do usuário, até que ocorra a duplicação. A conclusão da 

obra de duplicação está prevista para abril de 2020. São cinco anos de obra.  

Outro avanço significativo no programa de concessões é a segurança. Temos 

como meta, dentro do programa de redução de acidentes das concessionárias, reduzir, 

até 2020, 50% do número de mortes, com base nos dados de 2010, e 20% do número de 

feridos, com base nos dados de 2010. É uma meta alinhada com as metas da ONU, e 

temos obtido resultados muito significativos com relação a isso.  

Recentemente, foram divulgados na imprensa os números recordes que atingimos, 

comparados a 2014. Então, de janeiro a setembro de 2014, tivemos uma redução de 

10% do número total de acidentes, 10% do número de feridos e 21,8% do número de 

mortes. São números totais, não são índices. Esse é um resultado que muito agrada, e 

que mostra o trabalho da agência nesse aspecto de segurança do usuário.    
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Um exemplo também é a campanha do cinto, que nós começamos em dezembro 

do ano passado. Quando vim da outra vez a esta Casa, nós não tínhamos feito a nova 

pesquisa com usuários, que foi executada em agosto. O que ela traz de positivo é que 

conseguimos, com a campanha realizada, mudar o comportamento do usuário, o que 

não é um fato simples, você mudar a forma como a pessoa se comporta com relação ao 

uso do cinto de segurança.  

 Quando fizemos a pesquisa em dezembro de 2014, 54% dos passageiros do banco 

central afirmaram que não usavam cinto. Depois, com uma série de ações de 

conscientização, de campanhas e da distribuição de panfletos e folders, conseguimos 

trazer para 38% na pesquisa feita em agosto. 

O número de passageiros do banco dianteiro que não usam cinto caiu de 16% para 

11 por cento; o de motoristas, caiu de 13% para nove por cento. Então, é um fato 

significativo. Se o presidente o permitir, posso mostrar um vídeo campanha que foi 

divulgado à época. 

 

* * * 

 

- É feita a apresentação de vídeo. 

 

* * * 

  

Essa é a campanha que foi vinculada. Nesta semana começamos, junto com o 

governo do estado, um apoio à campanha “Dê Preferência à Vida”, outra campanha de 

segurança que envolve vários órgãos do estado, o Detran também. A agência tem 

contribuído no que é de competência da agência. 

Foi publicada recentemente uma pesquisa da CNT: 19 das 20 melhores rodovias 

do País estão em São Paulo e são reguladas e fiscalizadas pela Artesp. Isso traz um 

pouco do resultado e do avanço da qualidade do programa de concessões do estado.    

Acho que vale a pena citar alguns dados da pesquisa. O estado de São Paulo é 

colocado como “diferente” dentro do programa de rodovias do Brasil como um todo. É 

o melhor estado, que tem a malha rodoviária de melhor classificação na pesquisa, 83,6% 

de “ótimo” e “bom”, isso inclui todas as rodovias: concedidas, estaduais e federais 

também, dos 100 mil quilômetros que foram avaliados na pesquisa. 
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O segundo estado é Alagoas, que tem 78,8% de “ótimo” e “bom”, mas somente 

7,7% de “ótimo”, grande parte das rodovias é considerada como “bom”. Depois vêm 

Rio de Janeiro, Paraíba e o Distrito Federal, com 54,4%, é o quinto colocado. A posição 

do estado é diferenciada também quando se considera a média Brasil, Sudeste e 

Nordeste, onde tem os índices como “ótimo” e “bom”.  

 Com relação às obras e aos investimentos que estão sendo realizados, trouxe 

algumas informações sobre o que foi realizado neste ano, do que nós temos em 

andamento para poder expor aos deputados.  

Primeiro, acho que o maior destaque foi a maior obra que nós entregamos neste 

ano, o término do Rodoanel Leste. Isso foi feito até a Dutra em maio de 2015. É uma 

obra com um investimento de R$ 4,5 bilhões, uma das maiores obras viárias do País até 

então, neste ano de 2015, e já está disponível e entregue para o usuário. 

Hoje a concessionária faz as etapas finais de recuperação de pavimento, de 

limpeza do canteiro de obras, o que acontece com toda obra do estado. Temos 

trabalhado e a agência tem cobrado isso, para que seja terminado o mais rápido possível. 

Também neste ano entregamos o trevo de Valinhos, na SP-82, uma obra de R$ 19 

milhões. Foi entregue agora, em agosto de 2015, e beneficia os municípios de Valinhos 

e Campinas. É uma obra importante, que vai ser importante para a mobilidade na região. 

As marginais de Jaú, na SP-225, obra entregue agora, em setembro de 2015. É 

uma obra de 37 milhões, beneficiando Jaú, Bauru e a região. É importante para trazer 

mais segurança. Você tira o tráfego rodoviário de longa distância daquele tráfego 

urbano. Com essas marginais, você dá mais mobilidade aos usuários do município e 

permite que o tráfego de longa distância possa fluir de forma mais segura, com mais 

conforto e mais qualidade para o usuário. 

       Dentre as obras que estão em andamento, prestes a entregar, acho que a 

principal é o Anel Viário Magalhães Teixeira, o contorno sul de Campinas. É uma 

ligação da Anhanguera até a Bandeirantes e que vai mudar todo o cenário da região.  

Com isso conseguimos trazer os usuários do centro da cidade de Campinas para 

poder trafegar na região sem passar pelas áreas urbanas. Será facilitado o acesso ao 

aeroporto de Viracopos também, além do acesso à Dom Pedro. É uma obra de R$ 91 

milhões com previsão de entrega para o final do mês de novembro.  

Também há as faixas adicionais da Ayrton Senna, em São Paulo, do quilômetro 

11 ao dezenove. É uma obra grande, de impacto importante. É a sexta faixa que estamos 
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colocando à disposição do usuário, justamente para levar um maior conforto, 

principalmente para aqueles que estão se deslocando ao aeroporto. A previsão de 

entrega também é no mês de novembro. A obra está sendo finalizada. 

Há a duplicação de São Carlos. Estaremos entregando a primeira etapa em 

dezembro de 2015, com R$ 25 milhões. Já está em discussão na agência o projeto 

executivo da segunda etapa, e depois vamos avaliar como proceder com o andamento 

dessa obra, com as outra etapas que ela tem. A obra completa está prevista em quatro 

etapas. 

      

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Só para entender, onde é a de São Carlos, 

qual o nome da rodovia? 

 

SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - É a rodovia SP-318, deputado. Eu verifico 

o nome e já encaminho. Nós acabamos trabalhando com os números. Rodovia 

Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior. 

A outra importante duplicação é da SP-326, com previsão de entrega para 

dezembro de 2015. Ela irá atender aos municípios de Dobrada e Taquaritinga.  

Também está em andamento o contorno de Mogi Mirim. A previsão de entrega é 

janeiro de 2016. É uma obra de R$ 44 milhões.  

Também o contorno de Piracicaba está previsto para o começo do ano, para 

fevereiro de 2016. É uma obra de R$ 94 milhões e uma obra extremamente importante. 

Infelizmente, um acidente impactou a obra e ela ficou paralisada.   

Estamos trabalhando com a concessionária para que essa obra seja entregue o 

mais rápido possível. O nobre deputado Roberto Morais cobra bastante o empenho da 

agência nesse aspecto. Infelizmente, a data teve que sofrer algumas adequações, em 

função de atendimento do Ministério do Trabalho, que tem colocado diversas exigências 

para fazermos a condução. Mesmo assim, a obra está caminhando bem, a concessionária 

está atuando de forma correta e a agência está acompanhando e fiscalizando essa obra.   

Há as marginais da Dom Pedro, do quilômetro 129 ao 145, obra que atende 

principalmente os municípios da região de Campinas. Previsão para março de 2016, R$ 

153 milhões. É uma obra importante, uma obra que traz impacto. A ideia das marginais 

de Jaú é colocar o tráfego urbano segregado do tráfego de longa distância. Isso vai 

trazer uma mobilidade muito grande para a região. Já entregamos uma etapa da 
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duplicação da 225 e, em março de 2016, entregaremos toda a obra, que vai atender 

Bauru e Piratininga. O contorno de São Roque foi iniciado recentemente pelo 

governador, que foram as obras. A revisão e entrega será em julho de 2016. Foram 15 

milhões em investimento e a obra vai trazer toda uma mudança de tráfego no local. A 

duplicação da SP-63 é uma obra para outubro de 2016, de 8,9 milhões, e vai atender o 

município de Vinhedo.  

Outras obras: duplicação da SP-147, do 64 ao 65, com entrega para dezembro de 

2016, de 70 milhões, nos municípios de Mogi Mirim e de Engenheiro Coelho, e o 

prolongamento da Carvalho Pinto. A Carvalho vai chegar até a Oswaldo Cruz, uma obra 

de 225 milhões, cuja previsão de entrega é para 2017.  

Para encerrar, deputado, aqui estão algumas obras que estamos para iniciar, que 

foram recentemente circuladas na mídia e que vimos trabalhando. Temos o trevo da 

Estrada dos Fernandes, que vai ligar o Rodoanel Leste à Estrada dos Fernandes, em 

Suzano. É uma obra que já foi autorizada pelo governador, de 160 milhões. Estamos nas 

fases finais de fechamento do projeto executivo para começar o processo de 

licenciamento, de encaminhamento, uma obra de 18 meses. A previsão é de, no início 

de 2016, podermos anunciar e começar a obra. Na 147, em Itapira, para atender um 

distrito industrial e o município, uma marginal de 2,5 quilômetros, 23 milhões, a obra 

está prestes a se iniciar - a nossa previsão é de, até o final do ano, iniciarmos essa obra. 

Quanto à SP-330, o complexo Jundiaí, estamos nas tratativas finais com a 

concessionária. É uma obra que vai trazer grande impacto, uma obra de 200 milhões. 

Assim que finalizarmos com a concessionária, poderemos iniciar a obra brevemente, até 

o final do ano, no máximo começo do ano que vem. Na rodovia 255, em Avaré, haverá 

uma duplicação, que vai atender a um pleito muito grande da região, trazer mais 

segurança e, inclusive, reduzir acidentes. É uma obra extremamente importante, prevista 

em 126 milhões. Finalizamos recentemente as questões do projeto, já estamos 

finalizando a questão de orçamento para poder, brevemente, definir a data de início. Em 

Monte Alto, faremos uma marginal para atender o município, um dispositivo de retorno 

para dar mais segurança à região. É uma obra pequena, de 1,8 milhão, prestes a se 

iniciar.  

Presidente, deputado Orlando Morando, e demais deputados, essas são 

informações que eu trouxe, que foram realizadas na gestão que se iniciou em março e 
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que vêm até o momento. Fico à disposição para tratar desses assuntos e de outros que os 

deputados tiverem interesse. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Agradeço ao Dr. 

Giovanni. Já está inscrito o deputado Marcos Neves para tirar suas dúvidas. Vamos 

buscar regrar aqui, no máximo cinco minutos para cada deputado. Para facilitar, 

pergunta e resposta. Façam a pergunta e ele já responde, para não acumular e darmos 

uma dinâmica melhor. 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Eu gostaria de passar um videozinho de um 

minuto e meio. 

 

* * * 

 

- É feita a exibição de vídeo. 

 

* * * 

 

Quero cumprimentar o diretor-geral da Artesp, Giovanni Pengue Filho, e todos os 

representantes da Artesp.  

Partiu da minha pessoa o requerimento sobre a questão do trânsito, porque eu sou 

de Carapicuíba, mas a região toda, Osasco, Barueri, Jandira, Itapevi e outros 

municípios, enfrenta problema de congestionamento todos os dias. Sabemos que existe 

no contrato de concessões da CCR um artigo em que se fala de 50 horas de 

congestionamento/ano e que, a partir desse momento, teriam que ser tomadas 

providências. Nós já falamos desse assunto no passado aqui. 

A primeira pergunta seria a seguinte: nesses últimos quatro anos, foram quantas 

horas de congestionamento até este ano? Segunda pergunta: O que foi feito pela Artesp 

para resolver esse problema?  

Pudemos ver pelo vídeo que todos os dias tem uma placa nas marginais, tanto 

para quem vai a São Paulo, quanto para quem vai de São Paulo a Barueri, a 

Carapicuíba, em que está escrito “trecho parado do quilômetro 16 ao 13, do 13 ao 15”. 

Todos os dias tem isso. A própria concessionária informa sobre o trecho parado para 
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que as pessoas possam diminuir a velocidade. Todos os dias temos problema na saída 

do Rodoanel, na entrada do Rodoanel, na chegada a Barueri, na chegada a Carapicuíba. 

Para quem chega de São Paulo para acessar Carapicuíba foi feita, na época, há mais de 

15 anos atrás, uma saída adaptada. Isso causa congestionamento também nas marginais.  

Então eu gostaria de saber o que está sendo feito pela Artesp para resolver esse 

problema do congestionamento. Sabemos que a concessionária tem um projeto de 

ampliação de Itapevi, de Barueri para completar as marginais até onde já estão feitas, 

mas vemos, pelo vídeo, que na chegada a Osasco, que é praticamente o final das 

marginais, para-se tudo. O que adianta arrumar atrás sabendo-se que vai parar na frente? 

Quero saber o que foi feito.  

Temos outra questão, o Decreto 640, de 26 de janeiro de 1996, que aprova o 

regulamento da concessão dos serviços públicos de exploração do sistema rodoviário, 

constituído pela malha rodoviária estadual, e a ligação entre as regiões de São Paulo e 

Sorocaba. Tem no Capítulo IV, das responsabilidades da concessionária, o Art. 9º.  

“São deveres da concessionária, durante todo o prazo de concessão: 

I - acionar todos os recursos à sua disposição a fim de garantir a fluidez do 

tráfego, em nível de serviço adequado”. 

Quer dizer, vemos que tem sim decreto, regulamentos, leis para que a 

concessionária realmente possa cumprir a fluidez do tráfego. Temos visto que, na nossa 

região, estamos sendo muito prejudicados, principalmente na cidade que represento, 

Carapicuíba. As pessoas acabam usando como meio de fugir de pedágios. Então quem 

vem de Barueri para ir a Osasco passa por Carapicuíba, quem precisa acessar 

Alphaville, Barueri, e que é de Osasco, acessa também Carapicuíba, que acaba sendo a 

mais prejudicada. Todas essas mudanças que estão sendo pedidas pela concessionária, 

às quais eu tive acesso, não vão beneficiar a minha cidade, Carapicuíba, e também 

outras cidades da região.  

Eu queria perguntar ao senhor se a Artesp já tomou alguma providência para essa 

questão de projeto, se eles realmente estão fazendo esse projeto, se está liberado pelo 

governo, para que possamos resolver esses problemas. Após a sua resposta, eu gostaria 

de ter a oportunidade de fazer mais duas perguntas. 
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O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Bom, deputado, realmente, o deputado 

falou muito bem. É um local extremamente complexo, com tráfego intenso. Eu também 

sou usuário e morador da região. Sofro, no dia a dia, com a fluidez daquela região.  

Realmente, grande parte das concessionárias tem as obrigações contratuais de 

ampliação. De acordo com o contrato da Castello Branco, por exemplo, a 

concessionária é obrigada a fazer revisões anuais. Se atingir 50 horas/ano, ela tem que 

tomar medidas para tentar resolver o problema de fluidez, exceto quando isso for 

causado por interferência urbana - e aí vai haver uma análise do poder concedente.  

O mesmo serve para o Rodoanel. O Rodoanel é um pouquinho diferente. Pelo tipo 

de rodovia, foi colocada uma revisão mensal dos níveis de serviço, mas, da mesma 

forma, ela tem que manter condições e tomar providências. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO - PSDB - O senhor me permite fazer uma 

pergunta? Quando se fala em interferência urbana, é o quê? Um protesto? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Não, interferência urbana é se há tráfego 

que vem do município para dentro da rodovia, que não é o tráfego destinado da rodovia. 

A rodovia é destinada para o tráfego de longa distância entre os municípios. 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - É, mas as marginais foram feitas para atender 

os municípios, porque a Castello era uma rodovia e aí as marginais foram feitas para 

atender o tráfego das cidades. Então, não há interferência dos municípios, porque ela foi 

feita para isso. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Vou comentar, deputado, porque é 

assim que temos que tratar do assunto. Então, não é que não haja nenhuma ação da 

concessionária. Ela tem a obrigação, sim, de fazer e há uma cláusula determinando que 

o poder concedente, o contratante, tem que fazer uma avaliação com mais cautela. Só há 

esse detalhe. Não é que não haja nenhuma ação a ser feita.  

A mesma coisa ocorre no Rodoanel Oeste. Então, ela tem que zelar para que não 

atinja o congestionamento acima de 50 horas/ano. É isso o que acontece em todos os 

contratos de concessão e isso é avaliado constantemente pela agência.  



16 

 DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

Hoje, na rodovia da Castello, nós fazemos as medições por segmentos que 

chamamos de “segmentos homogêneos”. Então, são segmentos onde são colocados os 

sensores e são feitas as medições. Desses segmentos, nós temos os níveis de serviço 

comprometidos, como o deputado mostrou - e é fato - em cinco segmentos: do km 13 ao 

km 40. Pelas medições - essa medição sempre pega os últimos 12 meses -, estão 

comprometidos e as ações começaram a ser feitas com a concessionária. 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Então, ela já atingiu as 50 horas de 

congestionamento. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Já atingiu. 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Todo ano, ela atinge? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Isso é sempre medido todo mês e 

sempre se pegam os últimos 12 meses. Há dois segmentos que têm estados normais. 

Obras foram colocadas, inclusive, como investimentos do contrato de concessão, que é 

do 40 ao 66. Então, houve a quarta faixa e isso resolveu o problema de 

congestionamento. No Rodoanel, temos dois segmentos críticos, que vão do km 7 ao 19 

- justamente como o deputado muito bem mostrou no vídeo.  

Então, quais medidas a agência toma quando isso acontece? A partir do momento 

em que identificamos que o nível de serviço ultrapassa 50 horas, a concessionária é 

avisada, oficiada e tem que começar a tomar as medidas necessárias.  

As primeiras medidas que a concessionária toma são sempre de caráter 

operacional. É uma coisa sazonal - manifestações, acidentes. Isso tem que ser 

desconsiderado da medida. Isso é baseado em uma norma internacional, uma norma 

americana. Então, são feitas essas avaliações. Naquilo que é possível, 

independentemente de qualquer investimento, ela tem que direcionar, sim, todos os 

esforços para tentar reduzir ou mitigar o impacto para o usuário.  

Então, desde que isso foi identificado até hoje, nós temos operações com a 

concessionária para tentar mitigar o impacto, medidas operacionais que são paliativas e 

não resolvem o problema, mas há a intenção de se ajudar o usuário. Exemplo: orientar o 
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usuário, por meio dos PMVs, sobre quando utilizar a marginal ou a via expressa da 

Castello, onde estiver a melhor condição de tráfego.  

Há operações coordenadas com as prefeituras, justamente para pegar esse usuário 

que entra e sai do município. Às vezes, o problema é dentro do município e acaba 

gerando rabo de fila na rodovia. Então, às vezes, é necessário fazer operações 

juntamente com o órgão de trânsito da Prefeitura, para que possamos melhorar a fluidez 

- fazer uma canalização de faixa, melhorar alguma coisa interna no município para dar 

mais fluidez nos horários de pico, por exemplo. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO - PSDB - Quero colaborar com uma pergunta. 

Então, quer dizer que as pessoas que acessam a rodovia, que saem de Carapicuíba a 

Osasco, não estariam nessa geometria? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Não, ela faz parte. Ela é avaliada. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO - PSDB - Senão... 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - É por causa das marginais. É isso o que 

avaliamos.  

Então, no km 20 da Marginal Oeste, fazemos a abertura de agulha em horários 

específicos, para poder melhorar a fluidez. Trabalhamos com a Polícia Rodoviária, em 

alguns momentos até liberando o acostamento em alguns quilômetros da rodovia - como 

do 28 ao 32 - para melhorar a fluidez do tráfego. No Rodoanel ocorre a mesma coisa.  

O que é feito adicionalmente? Uma vez que as medidas operacionais foram 

implantadas, em paralelo é iniciado o processo dos projetos. Então, hoje, o que nós 

temos? Posso mostrar, rapidamente, os projetos. Vai ser ruim, deputado. É difícil 

detalhar porque as plantas são muito grandes, mas é para se ter uma ideia do que está 

sendo discutido. Hoje, nós temos um projeto das implantações de marginais que vai do 

km 23 até o 26 e 500 - já com o projeto funcional aprovado. 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Eu estou acompanhando isso - até porque eu 

faço parte do Cioeste, que está sendo discutido pelos prefeitos -, mas o que eu vejo? 
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Que foi feito um investimento grande em Itapevi, em que foram feitas aquelas obras de 

arte e, também, mais uma alça para acessar a Marginal Tietê.  

Tudo aquilo que foi feito melhorou pontualmente aqueles locais, mas o problema 

continua. Por exemplo: a chegada à Osasco foi mostrada agora. Esse vídeo foi feito na 

sexta-feira. É um vídeo novinho. O que ocorreu? Na entrada do Rodoanel, depois do 

pedágio, para quem está vindo do interior para pegar o Rodoanel no sentido Raposo 

Tavares e Régis Bittencourt e, também, para a Imigrantes, todos os dias o pedágio que 

se chama “Sem Parar” para. Ele não é “sem parar” mais. Ele para. Isso acontece todos 

os dias. Faz-se uma fila de três pistas para acessar essa saída e essa entrada do 

Rodoanel.  

Quer dizer que isso não vai se resolver ampliando-se a Marginal. Tem-se que 

fazer outra entrada para o Rodoanel. Não há outro caminho. Agora, esse investimento 

tem que partir da concessionária e sem aditar contrato? Seria desta forma, ou não? 

Afinal, é uma responsabilidade da concessionária - e não um problema da Artesp. Está 

correto? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Considerando o papel da agência, 

deputado, o primeiro processo que nós temos que fazer é fechar o projeto. Então, como 

é um projeto em uma área conturbada, uma área complexa, que tem muita interferência 

urbana, tem vários municípios ao longo, tem as marginais, temos que discutir isso com 

as prefeituras. O deputado falou muito bem. Isso está sendo discutido. É para podermos 

fechar um projeto que resolva a situação para todos.  

Não adianta olhar, nesses casos, somente a rodovia, porque resolve a rodovia e 

continua levando impacto ao município. Também não se pode olhar só um município, 

senão não se resolve a solução para todos. Uma vez que o projeto está finalizado, 

atribuímos as competências de cada um. O que é de competência da concessionária tem 

que ser executado, sim. 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Eu quero fazer um pedido ao senhor, só para 

encerrar. Depois, se puder, eu abro para mais algumas perguntas. Primeiramente, eu 

gostaria que o senhor encaminhasse para esta Comissão quais foram os momentos em 

que eles ultrapassaram 50 horas de congestionamento neste último ano e qual medida 

foi tomada pela concessionária.  
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O senhor acabou de dizer, aqui, também, que já foi constatado que se passou das 

50 horas de congestionamento. Pelo meu entendimento, se se passou das 50 horas de 

congestionamento, a concessionária tem que tomar providências - e não uma medida 

paliativa. Uma medida paliativa que a concessionária toma é colocar lá um placar 

dizendo que há muito trânsito. Isso não é uma medida nem paliativa, porque uma 

medida paliativa ainda pode melhorar. Ali, só se está antecipando o problema, para a 

pessoa sair pelo Rodoanel ou ficar no congestionamento.  

Hoje, além dos problemas pelos quais a minha cidade passa por ficar no meio das 

cidades de Osasco e Barueri, como ter trânsito intenso todos os dias, o que ocorreu? Na 

verdade, foi feita uma marginal e foram feitos acessos que não cabiam no tamanho da 

cidade. Essa é a grande verdade, que acho que tem que ser discutida com a 

concessionária e com a Artesp.  

Com relação a essa saída que foi feita do Rodoanel - não sei se o senhor se lembra 

-, existia uma saída antes dos pedágios para acessar o Rodoanel. Aí, foi fechada essa 

saída e foi colocada depois dos pedágios. Então, quer dizer que foi feita uma adaptação 

da entrada do Rodoanel para resolver um problema que também era da concessionária. 

A concessionária tinha esse problema de entrar no Rodoanel antes do pedágio. Então, 

isso foi uma adaptação que eu acho que está causando problema para a própria 

concessionária. 

O outro é na entrada de Tamboré e Carapicuíba, onde também foi feita uma 

adaptação, uma curva, na qual entram três pistas, que, chegando ao final, viram uma. Eu 

acho que isso está sendo muito ruim para nós, e temos sofrido muito com isso.  

Então, eu gostaria de pedir ao senhor que encaminhasse para nós quais foram os 

momentos em que houve as 50 horas de congestionamento e quais atitudes foram 

tomadas pela concessionária. Além disso, gostaria de saber se, realmente, vai haver uma 

atitude mais firme, também, da Artesp, para tentarmos resolver esse problema.  

Acho que a população, lá, sofre todos os dias. Eu acho até que diminuiu o número 

de veículos nas rodovias por conta da crise. Não foi por conta de outro fator. Acho que 

foi por conta da crise. Então, a concessionária tem até mais tranquilidade para tomar 

alguma iniciativa.  

Já estivemos com o pessoal da concessionária. Já os ouvimos, aqui. Já ouvimos, 

também, a Artesp, no passado, e os problemas continuam os mesmos. Gostaríamos que 

isso fosse realmente solucionado e que não precisássemos, mais uma vez, estar aqui 
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explicando o mesmo problema depois de um ano, dois anos, de uma coisa que está no 

contrato.  

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Apenas para comentar, deputado, 

concordo com sua fala. O trabalho da agência hoje tem como foco finalizar o projeto 

executivo. Ele já foi entregue pela concessionária, vou encaminhar o ofício disso, de 

quando ela protocolou o projeto, para mostrar o avanço que tivemos.  

 Infelizmente, como comentei, por ser uma área complexa, o projeto funcional 

demorou a ser equalizado com os prefeitos, mas já o temos aprovado. O projeto 

executivo já foi entregue à agência, e a previsão é de que em seis meses devemos fechar 

esse projeto executivo e então começar a discutir a execução das obras. 

 Além da questão da própria Castelo, também já está pronto dentro da agência o 

projeto de marginais no Rodoanel, no trecho oeste, do km 19 ao km 24. O projeto é obra 

contratual, de responsabilidade integral da concessionária, e já está pronto. Estamos 

apenas tentando equacionar uma questão de licenciamento para poder começar a obra. 

Nesse conjunto, é possível levar essas melhorias para a região, o conjunto de obras que 

são necessárias. Hoje o empenho principal da agência e da concessionária é trazer a 

obra, que é a solução efetiva. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Nesse caso 

específico, comprovado que passaram as 50 horas, a Artesp pode multar a 

concessionária? Isso é passível de multa?  

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - O que é passível de multa é se ela não 

atende o encaminhamento que a agência dá. A partir do momento que isso é 

identificado, solicitamos, em um prazo, o encaminhamento das soluções cabíveis. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas e se ela 

reincidir? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Isso acontece no encaminhamento. Se 

ela não apresentar soluções, isso é passível de multa. 
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 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Vocês já 

multaram nesse caso? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Nesse caso, por enquanto, ela está 

atendendo, porque estamos na discussão do projeto.  

 

 O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Há o congestionamento, vocês comunicam e 

ela toma providências. Se, no dia seguinte, há o mesmo congestionamento, vocês 

comunicam e ela toma a mesma providência. Isso não tem sido uma constante? Não 

falta multar ou tomar providências mais drásticas? 

 

 O SR. MARCOS NEVES - PV - Peço ao senhor que encaminhe a nós quando 

foi que ultrapassou 50 horas e qual foi a medida que o funcionário tomou. E, lógico, 

automaticamente, qual medida a Artesp tomou novamente. Assim poderemos saber 

realmente o que está acontecendo, se a concessionária está cumprindo, se a Artesp 

também está fazendo o papel dela, para que possamos tentar resolver esse problema 

grande. 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Apenas para deixar mais claro, 

deputado, o cálculo das 50 horas/ano é feita pelo highway capacity model, que é um 

modelo americano. Esse modelo pega as horas de congestionamento dos últimos 12 

meses e as avalia. Se há o problema que você está no limite das 50 horas/ano, acontece 

o que o deputado comentou: um dia pode estourar, no outro dia não estoura o nível de 

serviço.  

 Você faz a mesma medição hoje e por algum motivo, alguma questão sazonal, 

um problema de congestionamento, dá 51 horas dentro desses níveis EIF, que são os 

níveis considerados congestionamento por esse manual, quando o usuário está parado. 

No dia seguinte, posso fazer a mesma medição e isso não ocorrer. No caso da Castelo, 

todos os dias estão estourados. Portanto, nesses casos mais drásticos, de grandes 

congestionamentos, todo dia que você faz a aferição realmente continua havendo 

estouro.  

 Se eu medir hoje, vai constar um estouro de 50 horas; se eu medir amanhã, vai 

dar um estouro de 50 horas. Esse é o trabalho da agência, as medidas e as providências 
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que ela tem que tomar. São várias as providências que a concessionária tem que tomar e 

que a agência atua com a concessionária. A primeira delas são as questões operacionais, 

que são pontuais: pode ser um problema aqui, um problema lá, e o que ela tem que 

fazer. As outras ações são as questões de projetos: você tem que começar o projeto 

agora. Então começam a seguir os prazos do projeto. O projeto, como o Teodoro 

comentou, pelo menos seis meses. 

 

 O SR. MARCOS NEVES - PV - Para encerrar, deputado Roberto Morais, não 

vejo que os projetos que estão sendo feitos irão resolver o problema da entrada do 

Rodoanel e também esse problema da entrada de Carapicuíba. Não há nenhum projeto 

em vista para resolver esses dois problemas, e isso causa um grande congestionamento. 

Acho que teria que ser feita uma revisão da questão dos projetos, para que possam 

solucionar esse problema. Fazer mais marginais vai trazer uma fluidez maior, mas 

vamos continuar no gargalo de sempre, parando por conta das entradas e saídas desses 

locais que foram adaptados. 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Acho importante, deputado, marcar um 

dia para ver essas contribuições, pois é um momento propício para chegar ao melhor 

projeto da região. O momento ideal é agora. 

 

 SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Gostaria de registrar 

a presença do deputado Rogério Nogueira e também do deputado Barros Munhoz, que 

está conosco. A deputada Maria Lúcia Amary estava conosco, mas saiu. Está inscrito 

para falar agora o deputado Roberto Morais. 

 

 O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Boa tarde ao diretor da Artesp, Sr. 

Giovanni Pengue, à equipe que está aqui, aos deputados. Ainda na linha do deputado 

Marcos Neves, eu não venho pela Castelo. Uso o Sistema Anhanguera/Bandeirantes, 

usando a Bandeirantes diariamente de Piracicaba a São Paulo. Quando chegamos ao km 

50, onde há a saída da Anhanguera, há o aviso da Autoban: “Congestionamento do km 

18 ao km 13” da Anhanguera e da Bandeirantes. Isso ocorre todos os dias. Às vezes eles 

erram, colocam a placa, mas, quando chegamos lá, felizmente eles erraram. 
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 Nessa mesma linha, a medição do Sistema Anhanguera/Bandeirantes tem 

extrapolado as 50 horas também? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Na chegada a São Paulo, deputado, 

temos um impacto muito grande, que são as marginais. Recentemente integramos a 

sexta faixa na Bandeirantes, mas, mesmo assim, na chegada você continua tendo 

grandes impactos. 

 

 O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Ao contrário da Castelo, ali não há 

nenhuma grande obra prevista. Até onde sabemos, tanto na Anhanguera quanto na 

Bandeirantes, na chegada de São Paulo, já foram concluídos 40 km da marginal até o 

km 50 e não há mais nenhuma obra contratual ali. Foi feita a quinta faixa, enfim, não 

existem mais obras ali, não é? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Como obras contratuais previstas no 

cronograma, a princípio não. O que há são essas obras por gatilho, por nível de serviço, 

o que pode acontecer e então há o mesmo processo: se estourar, nós vamos começar a 

discutir novos projetos e o melhor encaminhamento a ser feito. 

 

 O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Agora vamos falar do único local em que 

tenho voto no estado de São Paulo, que é Piracicaba. No entorno de Piracicaba, como o 

senhor nos mostrou, a previsão do término é fevereiro. No início do ano, e também 

agora em julho, o governador, nessas duas idas a Piracicaba, foi questionado sobre a 

obra, pois infelizmente a ponte sobre o Rio Piracicaba caiu, matando cinco 

trabalhadores no dia 1º de junho de 2013. 

  Essa obra seria entregue no final de 2013, mas só foi retomada em julho de 

2015. O Ministério do Trabalho foi lá e acabou embargando toda a obra, não só a ponte 

que caiu, mas também toda a fase de asfalto dos 9 km desse Rodoanel que sai da 

Rodovia Luiz de Queiroz, passa pela Piracicaba/Rio Claro e termina em 

Piracicaba/Limeira, dentro do maior distrito industrial, no qual inclusive está nosso polo 

automotivo, que é o Uninorte.  

 O governador disse várias vezes, conversando com o Teodoro e com o senhor, 

que a previsão é dezembro. Essa previsão realmente não existe mais. Recentemente 
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assumiu a presidência da Rodovia do Tietê, que está fazendo a obra, o Sr. Emerson 

Bittar, e há dez dias, a convite dos industriais do Uninorte, ele foi muito gentil. 

Solicitamos sua presença e ele foi, reuniu-se com empresários e foi taxativo, viu, 

Teodoro? Não sei se você está sabendo disso, pois você falou com ele por telefone. Ele 

disse que não entrega essa obra antes de março. 

 No Ministério Público do Trabalho, conversei com Antenor Varolla, com a Dra. 

Heloísa, e eles autorizaram o lançamento de uma viga por dia, de segunda a sexta. Não 

pode trabalhar à noite. Eles têm a capacidade de lançar até quatro vigas por dia, mas, 

por questão de segurança, como essa ponte já caiu, o Ministério Público impediu. Não 

começou ainda. Era para ter começado, foram lá, acharam que a viga não estava legal 

ainda, não estava seca, então não começou.  

 Acho isso normal, temos que fazer a obra com segurança. São 20 dias úteis, 

começando agora, no final do ano, para lançar as vigas. Então, desculpa Giovanni, não 

querendo te contrariar, mas já te contrariando, segundo o próprio presidente da 

concessionária, é impossível entregar essa obra antes do final do mês de fevereiro. Não 

sei se você tem outra informação de 10 dias para cá, mas essa foi a colocação que ele 

fez. 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Deputado, realmente é isso que 

acontece. As restrições do Ministério do Trabalho foram nesse sentido, e isso trouxe um 

impacto muito grande para a obra. Se não houvesse essa restrição, a previsão seria 

entregar até o final de dezembro. Com isso, a equipe da diretoria de investimentos fez 

todo o recálculo com esse prazo de lançamento de uma viga por dia, para saber, nas 

nossas contas, o que achamos que é possível fazer e também para fiscalizar a 

concessionária e definir o novo prazo.   

 Nas nossas contas, é possível entregar no final de fevereiro, mas agora temos 

que ver como será o encaminhamento junto ao Ministério. Se não houver nenhum fato 

novo, atuaremos para que chegue até o final de fevereiro. Se houver um fato novo, 

teremos que revisar o cronograma. 

 

 O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Tenho mais três assuntos, que são 

rápidos, mas que são da nossa região. Ouvi sua exposição e fiquei triste porque o senhor 

não incluiu o trecho de duplicação do Rio das Pedras a Capivari, da Rodovia do Açúcar, 
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que foi entregue neste ano. Estamos na expectativa de que o Governador - vamos entrar 

nesse assunto - antecipe o trecho de Capivari a Salto, que é a última grande rodovia da 

nossa região para concluir toda a duplicação. O DER está fazendo Piracicaba - São 

Pedro. O andamento das obras está num ritmo bom. Todas as rodovias ali ficarão 

duplicadas.  

 Eu gostaria de saber o seguinte. Estava com o Governador, inclusive no final de 

julho, numa das idas dele à Piracicaba, na Raízen. Fomos no carro dele até Santa Maria 

da Serra inaugurar uma creche quando ele me ligou falando da tal alça da Esalq. A alça 

da Esalq está dentro do bairro Monte Alegre. Ali nós temos a Oji Papéis, com 

movimento de 300 a 400 caminhões que transportam papel. É um bairro tombado pelo 

Condephaat. Nesse bairro só mora juiz e promotor. Ontem, inclusive, na instalação da 4ª 

Vara Criminal em Piracicaba, os juízes estavam perguntando “e aí, deputado, a nossa 

alça sai ou não sai?”  

Está havendo uma cobrança muito grande. É uma obra de impacto também. 

Começou num preço e foi para 25 milhões. Parece-me que agora veio para 19 ou 19,5 

milhões. E o governador, pelo telefone, disse-me o seguinte: “baixa o preço que eu 

autorizo a alça”. E está quase pronto o nosso Rodoanel. Vamos liberar ou não para que a 

concessionária faça essa alça, Giovanni? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Muito bem comentado, deputado. 

Realmente o governador ligou e pediu para fazer a readequação do projeto. Isso já foi 

iniciado. O valor que temos hoje é por volta de 19 milhões. Ainda estamos fechando as 

questões finais do projeto para poder levar novamente ao governador. 

 

 O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Sai?  

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - A informação que o governador deu é 

que é uma obra importante. O papel da agência é fechar o projeto o mais rápido possível 

e encaminhá-lo para o governador para ele poder avaliar. 

 

 O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Quero indagar do deputado Roberto 

Morais o seguinte: quem é mesmo que mora lá nesse condomínio? 
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 O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Juízes e promotores. 

 

 O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Quero fazer uma solicitação de que a 

obra não seja executada.  

 

  O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Eu estava 

conversando com as procuradoras, mas tinha certeza de que seria de bom grado a sua 

participação. 

 

 O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Desculpa a brincadeira. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Obrigado, 

deputado Barros Munhoz. 

 

 O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Em relação à antecipação de Capivari até 

Salto, há um trabalho da concessionária pedindo as cartas dos prefeitos para que abram 

mão de algumas marginais que têm que ser feitas. Os prefeitos de Rio das Pedras, de 

Capivari, de Salto, de Elias Fausto - parece que eles estão aceitando - e também o 

prefeito de Laranjal Paulista. Em Laranjal Paulista tem uma grande obra que tem que 

ser postergada para que eles possam continuar, já que terminaram há pouco o segundo 

trecho de duplicação. Qual a possibilidade disso ocorrer, Giovanni? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Estamos justamente aguardando a 

concessionária terminar esse trabalho junto com as prefeituras para essa adequação de 

programa de investimento. Assim que ela nos entregar toda informação nós vamos 

conseguir avaliar e fechar o pacote para poder aprovar. Portanto, há o interesse e tem-se 

trabalhado para isso. Mas eu preciso do acordo, ou seja, que cada prefeito concorde com 

essas mudanças de obras que são contratuais.      

 

 O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - A última questão aqui, também pontual lá 

na minha cidade, é a estrada conhecida como Estrada do Ceasa, que tem oito 

quilômetros. Ela sai da Rodovia do Açúcar e vai até a SP-147, que é a Cornélio Pires. 

Os quatro quilômetros da Rodovia do Açúcar até em frente ao Ceasa fazem parte de 
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uma obra contratual. É da Rodovia do Tietê, que foi na última concessão; está uma 

beleza. Tem acostamento asfaltado, tudo bonitinho. Do Ceasa, indo em direção da 

cidade de Saltinho, houve inclusive a queda de uma ponte - única obra de arte que é 

uma ponte que passa sobre um riacho.  Devido à queda dessa ponte, a rodovia ficou 

durante algum tempo parada porque a prefeitura disse “não, não é minha”. Mas é vicinal 

e nós sabemos que é de responsabilidade da prefeitura. “Ah, acho que é da Colinas.” A 

Colinas disse “não, não é minha”. Daí a Tietê disse “eu quero esses quatro 

quilômetros”, inclusive já protocolou; e fez a ponte.  

 E a obra foi feita, mas foram três ou quatro meses de transtorno para quem 

frequenta o Ceasa. Estávamos vivendo a safra de cana do ano passado. Ali tem uma 

usina que é da Raízen, que fica bem no acesso a Rio das Pedras, um pouco antes de 

Saltinho. Rio das Pedras tem acesso pelas duas rodovias. Tem a usina Santa Helena. 

Houve inclusive intervenção da Raízen, do grupo da Cosan junto à prefeitura, junto à 

concessionária, mas no fim a obra foi feita. 

 Qual a possibilidade desses quatro quilômetros serem passados para uma das 

concessionárias? Que seja a Tietê, ou seja, a Colinas, porque a Colinas que é a 

concessionária da Rodovia SP-147.  

 

  O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Deputado, realmente teve esse 

impacto. Teve até um incidente com a estrutura da obra, a rodovia sumiu e depois 

recuperou e teve impacto, realmente, para os caminhões que trafegam na região.  

 Inclusões de contrato são sempre discutidas dentro do Governo, pois são 

questões jurídicas a serem tratadas para a viabilidade jurídica de qualquer questão nesse 

sentido. A concessionária encaminhou. Nosso papel agora é preparar isso para 

encaminhar para a Procuradoria Geral do Estado, que é o nosso órgão jurídico, para ver 

se há viabilidade. E depois, tendo viabilidade jurídica, quem toma a determinação é o 

poder concedente. Portanto, o trabalho da agência é no papel de fazer análise, e fazer os 

encaminhamentos devidos. É isso que temos trabalhado. 

 

 O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Sr. Presidente, por enquanto estou 

satisfeito. Obrigado Giovanni. 
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 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Esta Presidência 

registra a presença do deputado Davi Zaia, que se encontra aqui conosco também. 

Inscrito a seguir o nobre deputado Luiz Fernando. 

 

 O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Sr. Presidente, nobres pares, Sr. Giovanni 

Pengue Filho, tenho algumas questões para colocar. Uma delas é a seguinte: essa 

comissão designou o deputado Roberto, digo Ricardo Madalena e eu para fazermos 

parte do Conselho da Artesp. Eu disse Roberto porque estou com o Roberto na minha 

cabeça. Isso porque outro dia passava ele por uma rodovia da Artesp, onde está 

acontecendo uma obra, e caiu um pedaço de concreto em cima do carro dele. Foi 

naquela obra da Estrutural, ali no Rodoanel, José Roberto Magalhães Teixeira, em 

Campinas. E aí nós até convocamos uma pessoa achando que fosse uma, mas era outra. 

Mas fica, desde já, ao senhor essa observação. Os Deputados estão fiscalizando, mas de 

uma forma diferente: tomando pedrada, caindo reboque de pontilhão. Quero pedir ao 

senhor que tomasse alguma providência, e pedisse para verificar esse trabalho porque 

parece que a qualidade da obra não é correta, porque ele passava de carro e caiu um 

pedaço do reboco em cima do carro do deputado. Olha o azar da Artesp, sobretudo por  

que era um carro de um deputado da base do governo.  

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Deputado, pior 

que nós tentamos comprar um capacete para ele e não achamos o tamanho adequado.  

 

 O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Exato. O tamanho da cabeça, diga-se de 

passagem... 

 

 O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Eu estava de carro. Se fosse de moto eu 

teria morrido.  

 

 O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Mas você não estaria de moto nunca, porque 

ainda não estão fazendo capacete desse tamanho. Mas o Ricardo Madalena e eu fazemos 

parte de um Conselho da Artesp. Nós já estamos no final do ano e chama-nos atenção 

desse conselho não ter ainda se reunido. Nos anos anteriores, não sei se anterior ao 

senhor, mas esse conselho - segundo eu fui informado aqui - parece que se reunia a cada 
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dois meses. Ou é desídia ou o senhor poderia nos contar o que é, diferentemente disso, 

até porque são inúmeros os problemas; a Assembleia Legislativa faz parte desse 

conselho e o senhor nunca o convocou.  

 Essa é a primeira questão que quero trazer aqui, e registrar esse protesto e 

preocupação. Queria fazer algumas perguntas ao senhor.  

 Sr. Giovanni, os contratos da Vianorte e da Autovias vencem agora em 2018. A 

nossa pergunta é a seguinte: vai ter uma nova licitação, isso já está sendo programado 

para ser licitado, ou se pensa em prorrogar? Isso porque houve toda uma falha lá atrás - 

antes, até, do senhor - de prorrogar contratos. Achamos que isso até fere o princípio da 

isonomia, porque se licitou por “x” meses e nós temos, por exemplo, AutoBan 

prorrogada por 104 meses, Colinas prorrogada por 100 meses. No nosso entendimento 

uma farra em relação a essa situação. Eu quero verificar com o senhor se em relação a 

essa Vianorte, Autovias, qual o estudo da Artesp, o que ele conduz.   

 

   O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Deputado Luiz 

Fernando, só respondendo, estão me informando que o protocolo foi feito hoje e foi 

entregue ontem. Estão convidando para uma reunião do Conselho da Artesp para o dia 

23, às 15 horas. Porém, eu vou pedir a gentileza, como foi entregue ontem e nós já 

temos publicado no Diário Oficial da Casa uma audiência pública importantíssima da 

Comissão de Transporte, se for possível, que o senhor altere a data dessa reunião, 

porque os deputados da Comissão estarão aqui. Nós vamos ter três secretários, sendo 

dois de Estado e um secretário Nacional de Mobilidade Urbana, para tratar de assuntos 

referentes às linhas de metrô da Grande São Paulo, em especial da linha 18. Portanto, 

peço isso porque nós temos um cronograma da Casa, e esse aqui deu entrada só ontem, 

e nós não conseguimos nos organizar na pauta de vocês. 

 

 O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Deputado Orlando Morando, outro dia, 

comentava com um empresário que fazia parte do Conselho da Artesp. O empresário 

virou e disse: “Isso serve para quê? Nem se reúne.”  

Então fica o registro aí. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Já ao mesmo tempo 

se o senhor puder fazer um apelo para que troque a data, porque a primeira em que eles 

são convidados eles não poderem participar porque estarão aqui. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Parece que é proposital. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Parece que é 

proposital para eles não irem. Então apelo para que vocês mudem a data. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Sr. Giovanni, houve um atraso no Rodoanel 

Leste. Vários deputados da Casa vêm se pronunciando, o presidente Orlando Morando 

também e outros deputados, preocupados com esse atraso - 15 meses de atraso. Isso é o 

prazo de uma obra, e quem usa, como eu sou uma das pessoas que utiliza, percebe que a 

obra ficou de péssima qualidade, em especial aquela segunda parte que liga Mauá à 

Dutra. Temos regularidades no asfalto ali gritantes. Um pedaço é muito bom, porque 

aquela obra é uma obra suspensa por uma questão ambiental, e há áreas ali totalmente 

irregulares. Imagino o custo daquela obra. A nossa preocupação, Giovanni, é que as 

pessoas responsáveis de fiscalizar, à época, não o fizeram. Depois de pronta, regularizar 

as diferenças, até desníveis de piso. Uma ponte chega aqui, a outra está um pouco mais 

alta, outra um pouco mais baixa. Por acaso, eu desci para ver e isso é preocupante. Eu 

queria saber o seguinte: como é que está isso? Em que pé está? É uma obra, Giovanni, 

que teve uma comissão especial formada por vereadores, inclusive encaminhamos ao 

presidente, Orlando Morando, e creio que o senhor tenha recebido isso também, enviado 

pela Câmara Municipal de Suzano. Várias Câmaras ali se reuniram e há uma série de 

problemas que ficaram em decorrência da obra. A área que não alagava começou a 

alagar. A Artesp agiu, tomou alguma medida ou não; áreas que eram iluminadas 

deixaram de ser, há uma série de problemas ali. E a nossa preocupação é a seguinte: o 

que aconteceu com essa concessionária SPMar. Está tudo certo, quais os valores das 

multas. Se pudermos ter isso formalmente na Casa, até para prestar conta aos nossos 

municípios ali do lado, que reclamam muito não só da qualidade, mas especialmente 

dos atrasos e tudo o mais. 

Vi uma série de obras, uma série de intervenções acontecidas e outras a acontecer. 

Existe uma, não sei se é uma nova subida da serra de Caraguá, é uma nova obra que sai 
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de Caraguá e sobe a serra. Não vi em nenhum dos vídeos. Queria saber se essa obra está 

andando, se está parada, como está essa obra. Não vi em nenhum dos slides que o 

senhor passou.  

E as duas últimas perguntas, para concluir: nas demais concessões existem obras 

nelas em atraso, e um pouco na linha do que o Marcos pergunta, se a Artesp tem tido o 

hábito de aplicar multas às concessionárias por descumprimento, e se é possível o 

senhor encaminhar para essa comissão um relatório dessas multas: por que, quais os 

motivos, desde quando isso tem sido aplicado? E a última pergunta, não como o 

Marcos, o Marcos falou pela última vez, mas fez mais 19 perguntas depois que falou a 

última: houve um inquérito civil instaurado pelo Ministério Público em 2007, Giovanni, 

com seu antecessor e traz uma série de problemas. Houve até acusação de 

enriquecimento ilícito, envolvendo o ex-diretor geral da Artesp, com a aquisição de um 

imóvel lá em Mococa, suspeita de adulteração de boletim de ocorrência, laudos periciais 

e que envolvia a Polícia Rodoviária, a Artesp e a Secretaria de Transportes. E foi 

sugerido pelo Ministério Público que fosse feita uma investigação em paralelo pela 

própria Artesp. Eu queria saber do senhor se foi tomada alguma providência, em que pé 

chegou isso, e se é a posteriori vamos requerer esses documentos para ter ciência. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Obrigado pelas perguntas, deputado. 

Bom, do Conselho Consultivo, só para poder esclarecer, realmente tivemos que 

mudar todo o cronograma de reuniões desse ano. Peço desculpas em função das 

mudanças das pessoas do Conselho, da direção da Casa. Só pude começar ver esse 

assunto depois de ter assumido oficialmente a diretoria geral. Estava aguardando 

também as nomeações aqui da Assembleia para que possamos compor.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Justificando, a 

Presidência encaminhou a publicação do Palácio e demorou mais de 60 dias. A 

responsabilidade não foi nossa. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Perdão, deputado, não é colocar. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Agradeço ao 

Leandro Mendes que está aqui, que eu apelei para nos ajudar na publicação e tive que 

entrar com uma queixa porque encaminhamos e não publicavam os nomes. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - O trabalho foi para montar o Conselho.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Só para exaurir isso 

aí: este ano quantas reuniões houve no Conselho? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Nenhuma. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O ano inteiro 

nenhuma? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Nenhuma reunião. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É grave isso, Dr. 

Giovanni, ao ponto de achar que não precisa. O estatuto exige um mínimo de reuniões? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Só exige que o Conselho se reúna, mas 

não define no estatuto da agência a grade, a periodicidade. São definidas no próprio 

Conselho. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Seu amigo 

empresário não está errado, não. Para que serve? Passar o ano sem se reunir. É grave 

isso. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - A intenção é resolver isso, voltarmos às 

reuniões do Conselho Consultivo. Vou fazer ajuste da data, que concordo que não tem 

sentido. Justamente estava aguardando para ter quorum adequado para realizar reunião, 

e na primeira que marca os deputados não poderem participar, não tem sentido nenhum. 

Então vamos rever a data. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O senhor pode 

garantir que terá uma este ano ainda? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Sim, com certeza. 

 

O SR. PRESIDENTE -  ORLANDO MORANDO - PSDB - Eu tenho medo de 

virar o culpado: falar vocês pediram para alterar a data. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Não, tentar marcar na mesma semana, 

na própria semana que vem, deputado. E depois verificar as agendas para ver se 

conseguimos marcar já, se não for no dia 23, dia 24 e na sequência já tentar fazer essa 

reunião. 

 

O SR. PRESIDENTE -  ORLANDO MORANDO - PSDB - Até colaborando, 

eu oficiei cada um dos senhores, mas dia 23, às 14 horas, é uma segunda-feira, é uma 

sessão extraordinária, teremos uma audiência pública com o secretário nacional de 

Mobilidade Urbana, Dario Rais, que confirmou a presença; o secretário Clodoaldo 

Pelicioni; o presidente da Dersa; o presidente do Metrô; e o diretor de engenharia do 

Metrô, para que possamos esclarecer o não início das obras da Linha 18-Bronze. É um 

negócio importante e todos estão confirmados, razão pela qual peço aqui para que todos 

os senhores deputados membros da Comissão de Transportes possam estar presentes na 

nossa audiência pública. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Continuando, a questão do acidente, a 

agência ficou sabendo do assunto; imediatamente a diretoria de investimentos, que 

fiscaliza as obras, já tomou ações com a concessionária já a oficiando para saber o que 

estava acontecendo. Não tinha identificado até então, nem pela ouvidoria da agência, 

nem pela ouvidoria da concessionária nenhuma queixa com relação à queda de detritos 

da obra. A obra está com as redes de proteção e o que foi feito imediatamente foi rever 

todos os procedimentos de proteção de revisão das redes. Desde então não tivemos 

nenhuma notícia; qualquer questão necessária desse aspecto a agência tem que tomar as 

ações. 
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O SR. ROBERTO MORAIS - PPS -  Não caiu mais, que eu passo todo dia lá. 

No meu carro pelo menos não. 

 

O SR. PRESIDENTE -  ORLANDO MORANDO - PSDB - Até porque essa 

comissão acabou convocando, segundo informações, por orientação da Artesp, 

equivocada. Qual é a empresa que está executando a obra? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - No nosso caso, deputado, o que 

fiscalizamos é a concessionária, nunca a empresa. O que a gente sempre vai buscar, que 

é o poder da agência... 

 

O SR. PRESIDENTE -  ORLANDO MORANDO - PSDB - A concessionária 

que contratou, mas vocês têm ideia de quem seja. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Hoje a obra, que nós sabemos, que 

temos informação, envolve praticamente três construtoras, que é a Jofege, a Estrutural e 

a própria Odebrecht, que tem partes. Aí teria que ver com a própria concessionária.   

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Da Estrutural recebi uma ligação no dia 

seguinte, e também não são eles. Então só pode ser a Odebrecht. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - A responsabilidade da obra é da 

concessionária. Cobramos responsabilidade da concessionária. Então qualquer problema 

que nós temos, vamos em cima da concessionária exigindo. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - A Estrutural explicou-me que vão fazer o 

asfalto em cima da ponte, do viaduto, mas a estrutura não é deles. Aí teria que mandar o 

encaminhamento para o Sérgio Mouro, não é? Para ver se ele libera a obra e venha aqui 

depor. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Mas as ações foram tomadas e o papel 

da agência é esse. Então sempre tomamos ação junto com a concessionária; 
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independente da construtora, ela tem que corrigir e temos que tomar essas medidas 

necessárias. 

Com relação aos contratos Vianorte e Autovias: o papel da agência, a partir do 

momento em que um contrato se encerra, é retomar, como rege as regras do contrato, e 

encaminhar para o poder concedente para ele tomar a decisão de como conduzir o caso. 

Então hoje o papel da agência é justamente esse, é continuar com o contrato de 

concessão até o prazo final, e no prazo final, se essa for a definição do governador, do 

poder concedente, seguir com o que rege o contrato e como for a nova política. Então 

hoje não temos dentro da agência os prazos que são válidos. É 2018 para esses dois 

contratos. 

Com relação ao Rodoanel Leste, os atrasos de obra realmente ocorreram. É uma 

obra que deveria ter sido entregue em março de 2014. A primeira etapa até a Dutra foi 

entregue logo na sequência, já com atraso até Ayrton Senna, depois encerrou até a Dutra 

agora, nesse ano, e realmente teve o atraso desses 15 meses. O papel da agência, 

primeiro, é que há todas as notificações, e fazer as adaptações de multas necessárias. 

Esse procedimento acontece de forma automática: se ele não entregar o projeto no 

prazo, recebe uma notificação; se ele não iniciar o projeto no prazo recebe uma 

notificação; se ele não concluir o projeto no prazo recebe uma notificação. As 

notificações, então, são encaminhadas automaticamente, cujo prazo é encaminhado, e 

para qualquer obra, Rodoanel Leste inclusive. 

 Até o momento, deputado, a concessionária já recebeu 11 multas aplicadas com 

relação ao Rodoanel Leste, no total de 401 mil reais. E tem ainda tramitando na agência 

a multa principal, que é o atraso de entrega. As alegações finais ainda estão sendo 

avaliadas para atender a lei do contraditório, a ampla defesa para concessionária. Ela 

apresenta os argumentos, a agência faz o papel de análise. Hoje está na fase de 

alegações finais, como rege a lei, para que a gente possa determinar o que acontece com 

essa multa conforme estipulado em contrato e poder fazer as aplicações. 

 

 O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Então, ainda não está definida essa multa por 

atraso de pagamento? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Não, porque ela é proporcional ao 

trecho. 
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 O SR. LUIZ FERNANDO - PT - O atraso de obra? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Isso, proporcional ao trecho entregue, 

e cabe ao contrato ela apresentar questões que fogem do controle dela; cabe à agência 

analisar para ver se é passível de culpa da concessionária, ou não. O trabalho é feito, 

então, de forma cuidadosa para chegarmos ao valor final. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Colaborando, é 

parte de uma pergunta, o Ministério Público tem um inquérito aberto em relação a isso, 

e a Artesp tem feito questionamento?  

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Recentemente não tem chegado nada, 

deputado. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - E também não 

chamou ninguém da Artesp para ir depor? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Por enquanto, não. Essas são as ações 

que estamos tomando não só no Rodoanel Leste, como em qualquer obra do contrato de 

concessão. Essa é a medida que a agência toma. 

 Com relação à qualidade da obra, a questão do pavimento, essa obra usou 

métodos que foram utilizados pela primeira vez no País. Logo que fizemos a entrega 

houve alguns problemas com as juntas de dilatações, e prontamente a concessionária 

começou a atuar para corrigir, que é o trabalho que ela vem corrigindo. Infelizmente, 

esse trabalho tem se atrasado porque a rodovia agora está aberta. Se ela estivesse 

fechada, isso teria sido resolvido em um mês, dois meses, mas geraríamos um novo 

atraso e mais tempo a obra parada, sem ter sido entregue para o usuário. 

 Foi então feito todo trabalho técnico possível, e logo que começou a operação, 

em que esses problemas foram identificados, já estava com o Rodoanel operando, pelo 

menos até a Ayrton Senna. E aí ela vem trabalhando continuamente para fazer todas as 

correções. Assim que ela terminar as juntas vem todo o microrrevestimento do 
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pavimento para corrigirmos essas imperfeições, que é responsabilidade da 

concessionária. 

 

 O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Existe um prazo legal para que a Artesp dê o 

recebimento efetivo dessa obra. Ela vai corrigir até o final desse prazo? Esse prazo já 

não está se expirando, da entrega até o final, que, se eu não me engano, são 90 dias para 

o recebimento definitivo? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - O contrato de concessão funciona um 

pouco diferente. Depois que a obra é entregue, em qualquer condição, a concessionária 

assume a obrigação de fazer toda conserva até o final do contrato. Então, qualquer 

problema que acontecer, a partir de agora até o final do contrato, a obrigação é total e 

exclusiva da concessionária para fazer todas as operações necessárias e todas as 

manutenções necessárias. Não tem, então, a questão do aceite definitivo. O aceite 

definitivo serve para questões do cronograma de investimento para aplicar multa e 

outras questões. 

Com relação à intervenção da concessionária, se ela entregou um quilômetro e 

colocou em operação, no dia seguinte ela assume total responsabilidade de conserva e 

manutenção, até o final do contrato. Qualquer problema que tiver na obra, ela tem de 

atuar dentro dos prazos contratuais. Se aparecer um buraco em qualquer pavimento, e 

Rodoanel é um exemplo, em 24 horas ela tem de fazer o reparo emergencial, e em um 

mês fazer o reparo definitivo. E aí tem, durante o contrato, momento das intervenções 

profundas, ou as recuperações temporárias de pavimentos, que são recapes. São 

estabelecidos os prazos em contrato para fazer esses investimentos. Ela tem o processo 

de manutenção normal, e depois grandes investimentos a serem feitos, conforme rege o 

contrato, para manter a obra em perfeitas condições de operação. 

 

 O SR. LUIZ FERNANDO - PT - O senhor me permite, Giovanni, sem querer 

insistir. No nosso e no meu entendimento é que não houve a entrega inicial: ela botou 

em operação sem terminar a obra. O que ela te entregou foi com as juntas de dilatação, 

todas com problema. Na verdade, ela tinha de entregar o objeto final, e não o fez. Por 

isso, nós estamos requerendo todo o contrato e tal.  
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Ali foi a Bertin que fez a obra, não é? Onde ela passa é um desastre. Ela fez no 

nordeste algumas pontes. Era para ser uma ponte de metal e queria entregar uma ponte 

de concreto, como se fosse a mesma coisa e tal. E quando ganhou a obra ali, a gente já 

viu que iria ter problema, como tem problema, como a qualidade, porque a manutenção, 

é obvio, até a empreiteira é obrigada, por um período “xis”, a reparar, a corrigir. É a 

manutenção. Ali, no nosso entendimento não é manutenção, é entrega. Ou seja, ela não 

cumpriu a entrega ainda, porque ela te entregou com as juntas de dilatação com 

problema. 

 Essa é a minha preocupação, mas agradeço. 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Imagine. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Permita-me? Era 

uma pergunta minha. Vejo que, desde que foi entregue a primeira etapa, não chegaram 

até a Dutra os postes que, teoricamente, teriam iluminação. Está no contrato? Não vi 

ainda a obrigação da iluminação. 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Não, deputado, a iluminação não é 

obrigação da concessionária. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Um pleiteio de 

gentileza, então. Estava pondo de brinde. 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Por liberalidade dele. E aí ele não 

conseguiu concluir a iluminação e agora estamos discutindo com a concessionária o que 

vai ser feito, até porque se não fosse do interesse dele não tem sentido ficar com aqueles 

elementos na rodovia. Se ele tem interesse... 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Ele poderia ter 

posto sem a autorização da Artesp? 
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 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - A concessionária informa e pede 

autorização para a agência, e ela pode colocar que deseja implantar por liberalidade 

dela. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - E ela fez isso no 

prazo, corretamente? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Ela encaminhou, mas falamos que não 

fazia parte do contrato. Não faz parte do contrato e não podemos assumir nenhum custo, 

senão depois ele vai pedir um reequilíbrio do contrato por não fazer parte. Essa foi, 

então, a posição da agência na época. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - A cobrança é 

dura. As pessoas passam, “Orlando, que vergonha aquele negócio. Mais de um ano e 

não coloca as luminárias?” E parece que é o Estado que não exige, não cobra. E 

realmente. Além de tudo, começou a ter problemas de violências lá, porque é um lugar 

teoricamente ermo - alguns lugares - e ficamos sem resposta. 

 

 O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Os dois deputados são da região, 

fiscalizam diariamente. O deputado Orlando, inclusive, no mandato passado, colocou 

até o mandato dele à disposição apostando que a obra não ficaria pronta. Eu saí um 

pouquinho para falar com a assessoria. 

 

 O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Tanto é que ele ganhou o mandato. Mais 

um. 

 

 O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - É, aumentou a votação, está vendo? 

Grande batalhador da região e do estado de São Paulo. Essa Bertin... 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Só justificando. 

Fiz isso em brincadeira porque não aguentava mais eles mentirem tanto. 

 

 O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Eu sei disso, com todo respeito que tenho. 
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 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Eu tornei público 

isso e até a “Folha de S.Paulo” publicou porque foram inúmeras mentiras deles, 

enganando a todos, com prazo de obra que...  

 

 O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Você foi muito convicto. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Convicto, não, eu 

só não sou cego. 

 

 O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Está certo. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - A olho nu se vê, 

enfim, mas superado hoje e estou feliz com a obra entregue. Mas concordo com todos 

os problemas apresentados. 

 

 O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Não sei se já foi respondido ou não, mas 

eles foram multados? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Sim, já recebeu 11 multas no valor de 

401 mil, e agora estamos fazendo avaliação da multa principal, que é da entrega da obra.  

 

 O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Qual o valor? 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - Quatrocentos mil reais. 

 

 O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Até agora? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Até agora de multas efetivamente 

aplicadas. A entrega principal, que é a grande multa, está ainda em avaliação na 

Agência. 

 

 O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Não tem valor ainda? 
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 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Ainda não temos. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - Tira uma dúvida, até 

porque estou buscando apresentar um projeto de lei para corrigir uma injustiça. O 

Procon de São Paulo, ou qualquer outro órgão de fiscalização, quando multa uma 

empresa, multa com base no seu faturamento, não importa qual foi o objeto. Ele vai ao 

meu supermercado, achou um produto vencido e não vai ver quanto eu vendi daquele 

produto. É sobre o faturamento global. Isso vale para posto de gasolina, restaurante. 

Qual o critério que se multa na Artesp? Confesso ser praticamente leigo, porque nessa 

obra acho que eles investiram uns cinco bilhões, tem isso. E até agora uma multa, que 

não é a total, de 400 mil reais, o que perfaz 0,008 do valor do investimento, um decimal 

tão distante. Qual o critério para a autuação? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Existe, dentro dos contratos de 

licitação, das concessões, um anexo que trata justamente das penalidades, deputado. São 

lá então definidas as tipificações das multas que eles podem receber, e qual o valor de 

cada uma das multas. Isso pode ser uma simples advertência, ou vai ser o valor integral 

dessa multa. É então estipulado dentro do contrato, não percentual sobre faturamento. 

No caso seria a receita da concessionária, a arrecadação, mas sim o valor fixo dentro do 

contrato. 

 

 O SR. LUIZ FERNANDO - PT - É pré-determinado já? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Pré-determinado no contrato. Então 

não é uma multa que a Agência cria. Ela está estipulada, o valor e como ela é corrigida 

ao longo do tempo. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - Por que a demora? 

Perguntei ao Teodoro e, na época, ele falou: “A gente não pode multar antes de eles 

entregarem a obra. Está no contrato, eu não posso multar, até porque eu só posso 

determinar qual foi o atraso quando ele entregar a obra, está certo?” 
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Agora já tem mais de um semestre que foi entregue a obra. Qual é a previsão para 

podermos ter essa multa? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Nós estamos agora no processo de 

alegações finais. Assim que terminar a análise da agência vai ter a determinação. Ele 

pode, ainda, o concessionário, entrar como estágio de recurso com a decisão do diretor; 

e depois, o conselho diretor da agência que define a multa e o valor. 

Acredito, deputado, que algo em torno de mais três a quatro meses, e 

conseguiremos fechar o caso de alegações finais e tramitar para a parte final. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - E é como qualquer 

outra multa? Mesmo após penalizado, ele pode usar as instâncias da Justiça para 

recurso? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Ele pode, é um direito dele. Dentro da 

agência, o último grau que ele tem é o conselho diretor. É onde define a multa. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Depois, só instância 

judicial? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Depois, só instância judicial. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Aproveitando, que 

é o mesmo tema, a gente vai ganhando tempo. O projeto original pelo qual ele 

participou da concorrência sofreu alteração na sua execução? Quando ele ganhou para 

explorar o Trecho Sul com obrigação de fazer o Leste, tinha um projeto executivo 

determinado. Ele tem que executar essa obra. Sofreu alteração esse projeto? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Sim, sofreu algumas alterações em 

função de questões de sondagem, que ele identificou, de necessidades da adequação do 

projeto. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas e de acessos 

que estavam previstos, nenhum... 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Não. Perdão, deputado. Teve, sim. Com 

relação a acesso, sim, teve, que foi o principal acesso, que é a própria Estrada dos 

Fernandes e a própria SP-66. Então, estava previsto um único dispositivo. Quando foi 

identificado que ele traria um grande impacto na região de Suzano, nos municípios, foi 

colocado somente as alças de entrada ao rodoanel e remodelado, esse dispositivo, numa 

obra, acordado com os prefeitos da região, que seria a Estrada dos Fernandes. 

Então, teve essa adaptação dos acessos do rodoanel, do que estava previsto no 

projeto e do que foi... 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Quem audita as 

diferenças de custo que teria? Porque eu estive lá no domingo, por sinal. E achei muito 

estranho, porque você só entra, e não sai. Tanto que para ir aonde eu tive que ir, eu fui 

lá na Ayrton Senna. Para voltar, eu acessei o rodoanel. 

Quem fez essa auditoria? Então, tinha um projeto “A” e aí foi alterado para o 

projeto “B”, e foi aceito. É o conselho diretor da Artesp? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Isso passa pelas diretorias técnicas, 

depende do item. É avaliada toda a obra, então você tem itens de estrutura, obras civis, 

que é analisado pela diretoria de investimento. A questão relacionada a equipamentos: é 

avaliado pela diretoria de operações - como telefones de emergência, câmeras; tudo isso 

é computado -, o que deixou de ser investido, um investimento novo a ser feito, para 

que a gente possa fazer o encontro dos custos e determinar o impacto financeiro ou o 

orçamento para a concessionária ou a favor do poder concedente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Isso não depende 

de nenhuma autorização governamental? É só a Artesp mesmo? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Alterações do contrato sempre 

dependem de autorização do poder concedente. O papel da Artesp é valer o que está 

determinado no contrato. A Artesp não pode, em nenhum momento, por liberalidade 
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dela ou por decisão dela, começar a alterar as condições que o próprio poder concedente 

definiu para aquele contrato. Então, qualquer necessidade de adequação, é papel da 

agência informar ao poder concedente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - E ele é que dá a 

última palavra? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Ele é que dá a última palavra. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Nesse caso é a 

Secretaria de Transportes? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Hoje é a Secretaria de Governo. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - De governo? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Hoje a agência está ligada à Secretaria 

de Governo. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Essa alteração já foi 

feita com anuência da Secretaria de Governo. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Isso, isso. É encaminhado e a gente 

formaliza os aditivos contratuais para formalizar todas essas adequações do contrato. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Perfeito. Luiz, eu 

peguei uma parte no leste aqui e já fui exaurindo minhas dúvidas, viu. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Sr. Presidente, tem uma questão muito 

interessante que eu recebi. A deputada Rita Passos, que está presidindo a sessão ao lado, 

mandou para o meu celular uma mensagem que dizia: “Saia e cai o quórum”. 
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Eu acho que era para o Luiz Fernando Machado, mas mandou para mim. Eu fui lá 

para saber se é para eu sair dali ou daqui, para ver o que era para eu fazer. Por isso que 

eu me ausentei. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Eu já achei que V. 

Exa. tinha ido apartar a briga. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Não, não. Eu me ausentei, eu quero pedir 

desculpas a V. Exa. e ao Giovanni também. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas aqui é minha 

Presidência. A minha tranquilidade. Eu já até achei que era exibição do UFC aqui ao 

lado, agora há pouco. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Só um aparte. O deputado Barros não tem 

acompanhado a CPI das Telecomunicações. Aí, o senhor vê como está o nosso 

presidente Orlando Morando. Estou até estranhando. Está se preparando para amanhã, 

que vem mais um presidente aí. Estou achando, hoje, está muito calmo. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Então amanhã eu 

vou. Sempre calmo. Terminou de responder as perguntas, o deputado Luiz Fernando? 

Fica à vontade, Luiz. Muito obrigado pela participação. Ela te salvou, então. 

Está inscrito o deputado Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sr. Presidente, eu vou passar a palavra 

para o deputado Nogueira, que ele tem médico, e depois eu retorno, pode ser? 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Então o senhor está 

substituindo. Também está inscrito o deputado Rogério Nogueira. Por coincidência, era 

o próximo. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Beleza. Permuta. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Por permuta. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu estou inscrito. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O senhor é o 

próximo. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - O próximo de qual? 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Dos dois. É 

verdade, é o próximo. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Então, eu sou o último. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - A lista aqui não 

sofreu nenhum aditivo. Está original. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu não estou falando isso. Eu só queria saber 

se eu era o próximo de qual. 

 

O SR. PRESIDENTE -  ORLANDO MORANDO - PSDB - Não tem rasuras. 

Tem a palavra o nobre deputado Rogério Nogueira. 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Obrigado, Ricardo Madalena. 

Obrigado, nosso presidente. Vou fazer uma perguntinha rapidamente, não preciso nem 

de cinco minutos. 

Sr. Giovanni, Indaiatuba foi uma das primeiras, junto com Itatiba, Mogi Mirim, 

em pedágio por quilômetro rodado. Indaiatuba, que ia de Itu a Campinas, a SP-075, que 

é a mais cara hoje e diminuiu 60%. 

Houve uma promessa do governador que se estenderia para o estado inteiro esse 

quilômetro rodado. A gente, quando anda aí nas regiões, o pessoal cobra muito: como 

está isso, o cronograma, como está sendo feito, qual é a próxima cidade, se deu 

resultado, se não deu, e como que está esse processo. 
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O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Bom, deputado, o sucesso do programa 

é grande. Então, todo mundo que aderiu só tem elogios para o programa e é o caminho 

que o estado tem adotado. 

Na concessão da Tamoios, já constitui como cláusula contratual a previsão de 

implantar o ponto a ponto. E a pretensão da própria agência em editais futuros é a gente 

sempre caminhar para isso. 

Infelizmente, nos atuais contratos, não há previsão nele desse tipo de cobrança. 

Então, qualquer impacto é assumido pela própria agência e tem que ser avaliado junto 

com a concessionária. Isso tem trazido algumas dificuldades e a gente dá maior 

agilidade para a expansão do programa. 

Tem umas questões que temos identificado agora, que são, além dessas questões 

jurídicas e legais, as questões de evasão de pedágio, que tem muito nos preocupado. 

Qualquer avanço você começa a gerar um risco maior para o concessionário, uma 

perda maior, que depois o estado tem que avaliar como vai ser reequilibrada. Então, a 

gente teve que ajustar esse cronograma de implantação. Hoje, são 27 municípios que 

oficialmente pediram o ponto a ponto dentro da agência. Todos os casos continuam 

sendo avaliados. 

A gente tem buscado trazer estudo de viabilidade e alternativas técnicas que 

possam ser aplicados no curto prazo e deixando preparado que os avanços disso possam 

ser aplicados nos futuros contratos de concessão, conforme o próprio programa de 

concessões for evoluindo. 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Mas não tem um cronograma que deu 

certo a explicação, mas tem uma próxima rodovia que está mais próxima, com um 

estudo mais rápido?  

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Hoje, infelizmente, a gente não tem 

nenhum cronograma efetivo de implantação de uma próxima rodovia. 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - E os atuais hoje estão dando resultado? 
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O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Estão dando resultado, pelo menos, para 

o que cada motivo foi, sim. Então, para o caso da SP-75, que o grande impacto era para 

os moradores de Indaiatuba, eles têm essa redução de 60%. É um impacto muito grande. 

Uma das formas que a gente tem conseguido medir isso é que os moradores de 

Campinas têm nos questionado constantemente do interesse de aderir ao programa. Na 

região de Engenheiro Coelho também teve uma adesão muito maciça, que pega 

Engenheiro Coelho, Paulina, Cosmópolis. 

Os usuários que aderiram e o intuito era levar uma tarifa diferenciada para os 

moradores daquela região, está atendendo. No caso da SP-340, que é o único ponto a 

ponto, aberto há pouco sem restrição nenhuma, está funcionando muito bem o sistema, 

tem atendido os moradores, tem atendido os usuários Campinas-Mogi Mirim. É a maior 

implantação que nós temos dentro do estado, está em franca expansão a utilização de 

usuários. 

E outro, que é Itatiba-Jundiaí, que era o foco dos moradores, também, a gente 

conseguiu uma redução bem significativa. 

Então, para aquele resultado a que aqueles projetos se destinavam, ele atendeu o 

objetivo inicial. É lógico que ele precisa ser melhorado e expandido, e é nisso que temos 

trabalhado agora. Mas, infelizmente, ainda não tem um prazo concreto para informar. 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Só sobre o rodoanel, se houve um 

decreto, lá atrás, de abertura de saídas para terrenos no rodoanel. Isso aí houve lá atrás, 

esse decreto? Ou não? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Hoje, por decreto do governador, o 

rodoanel não pode ter nenhum tipo de acesso. Então, todas as entradas e saídas são 

controladas. 

O que é tratado nesses tipos de rodovia, que nós chamamos de classe zero, ela é 

feita para ter uma geometria diferenciada, para dar velocidade, para dar fluidez, sempre 

tem que analisar com questões de grandes dispositivos. 

A ideia do rodoanel é que ele conecte outras grandes rodovias. Então, os pleitos 

são sempre analisados dessa forma, para ver primeiro se há uma viabilidade. Porque se a 

gente fizer que o rodoanel tenha vários acessos seguidos, é o que o deputado Marcos 

Neves comentou: vai ser tráfego. E aí, a gente nunca vai ter uma capacidade de dar uma 
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fluidez necessária. Porque você vai ter caminhões que vão desacelerar, acelerar, você 

começa a ter cruzamento de tráfego de pessoas que estão saindo desses acessos e indo 

para o rodoanel. 

Então, tudo tem que ser dentro de um estudo técnico de viabilidade nessas 

condições de rodovia. Realmente, hoje existe esse decreto de governo, do governador, 

impedindo qualquer tipo de acesso no Rodoanel. 

 

 O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Última pergunta, se há um estudo no 

Rodoanel para abertura de postos de combustíveis. 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Isso é um fato que começamos a 

estudar, agora com um fechamento próximo do Rodoanel, que deve ocorrer com a 

entrega do Trecho Norte. Quando ele foi concebido, a ideia era que ninguém ficasse 

parado dentro do Rodoanel, então a pessoa sempre entraria, qualquer usuário teria um 

destino, uma outra rodovia que ele pegaria dali a pouco. 

 Hoje o impacto é grande. Como ele não está concluído, uma pessoa que entra, 

por exemplo, na Régis, e quer ir para a Dutra, tem que dar uma volta muito longa. Se 

tivesse o fechamento pela Norte, o tráfego nele seria menor. 

 Então, em função desse cenário que temos, e da evolução do tempo, já temos 

estudos como podem ser viabilizados pelo menos postos de serviços, para usuários da 

rodovia, específicos, não acessos. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Pode me dar um 

aparte nesse tema? Porque nas audiências públicas de que participei, para o 

licenciamento ambiental, pelo menos no Sul, ficou condicionado - ou alguém falou o 

que não devia - que não teríamos postos de serviços porque eles estimulam uma 

ocupação lindeira. Como você tem ponto equidistante, no caso estaríamos, da Régis 

Bittencourt até a Imigrantes, que é o próximo acesso, não se daria licença de postos, 

especificamente por esta razão, porque vai para lá, um posto grande, muito serviço, 

você acaba estimulando, e estaria todo traçado em área de manancial. 

 Procede essa informação, ou mentiu quem falou isso? 
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 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Procede. Realmente, o Trecho Sul do 

Rodoanel tem uma área de manancial muito grande. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Isso não está em 

estudo? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - O que nós fizemos, deputado, foi uma 

análise de todo o Rodoanel, primeiro ver se há viabilidade ou não, se é interesse no atual 

cenário. Então, estamos aqui atualizando todos os integrantes da Agência. 

  

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB – Mas a Agência 

não pode se sobrepor à licença ambiental. 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Não. Não pode. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB – Porque a licença 

está condicionada à obra, e depois à operação. 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Exatamente.  

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB – Porque as pessoas 

me procuram, na minha região, e eu respondo isso, porque eles querem um posto de 

serviços. Eu falo que infelizmente não pode, porque está condicionado sob o aspecto 

ambiental. Isso pode ser revisto? Não pode? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Não pode. Quando tem licenciamento 

ambiental, não pode. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Senão, vão me 

chamar de falastrão, que o deputado fala o que não sabe. 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Não pode. Confirmando, não pode. Os 

casos onde foi emitida licença ambiental, onde não pode haver ocupação lindeira, o 
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acesso de posto não haverá. Isso seria, eventualmente, se houvesse áreas possíveis de 

implantação, em outro trecho do Rodoanel, tanto é que não há nenhum estudo 

conclusivo ainda neste momento. 

 

 O SR. PRESIDENTE -  ORLANDO MORANDO - PSDB -  Ok, obrigado. 

Está inscrito o deputado Ricardo Madalena. 

 

 O SR. RICARDO MADALENA - PR - Cumprimento o diretor-geral Giovanni 

e sua equipe, Teodoro, Mauriti e os demais, nossos colegas, senhor Presidente. 

 Com relação à Artesp, Sr. Giovanni, gostaria de saber, são poucas perguntas, a 

respeito do SAU da Castello Branco, Serviço de Atendimento ao Usuário. Há mais de 

três anos ele foi fechado. Posso fazer bate-pronto? 

 

 O SR. PRESIDENTE -  ORLANDO MORANDO - PSDB - Pode. Pergunta e 

resposta, é dinâmico. 

 

 O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor poderia me dar uma posição? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Qual quilômetro, deputado? 

 

 O SR. RICARDO MADALENA - PR - Todos os SAUs foram fechados. 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - O que acontece é que temos uma 

diferença de contrato de concessão. Os primeiros contratos de concessão não previram o 

Serviço de Atendimento ao Usuário, como seria na segunda etapa de concessões, que é 

uma base de atendimento onde o usuário pode chegar, tem uma estrutura mínima, 

básica, e ser bem atendido por um profissional 24 horas por dia. 

 Nós temos até casos, na segunda etapa de concessão, como a Rodovia Cat, onde 

foi implantada toda uma tecnologia de teleatendimento, onde em qualquer posto de 

serviço daquele trecho sempre há uma tela de quase 60 polegadas e você fala com o 

atendente em tempo real, no CCR. 

 Na primeira etapa de concessão, o que estava previsto são postos de Serviço de 

Atendimento ao Usuário. São postos que são bases da concessionária, para ela abrigar 
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os veículos operacionais dela. Isso foi identificado ao longo do tempo, por isso 

corrigimos na segunda etapa. A partir da segunda etapa de concessão todos os contratos 

vieram pedindo serviço de atendimento. 

 E aí é, de novo, como comentei, com a questão da liberalidade da concessionária 

com a iluminação do Rodoanel. À época a Concessionária Oeste entendeu que ela 

poderia prestar esse serviço a mais do contrato, então implantou os SAUs. 

 

 O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pode ser revisto? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Se tiver que ser revisto, requer uma 

nova previsão, se for uma determinação do poder concedente. E temos conversado com 

a concessionária para pelo menos manter um atendimento mínimo para o usuário. Hoje, 

por exemplo, na Castello, temos a Casa do Usuário, que fica próximo a Barueri, que ela 

mantém operando. Então, ela fez uma revisão da estratégia dela. 

 Então, os postos de serviço do usuário, que são os postos, as bases operacionais 

da concessionária, estão atendendo 100%  do contrato. 

 No caso do contrato da Castello, não temos a possibilidade do Serviço de 

Atendimento ao Usuário estar disponível, como acontece no segundo lote, e a partir da 

frente. Pode ser revisto? Pode, mas requer os impactos econômico-financeiros do 

contrato, que precisam ser avaliados. 

 

 O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor tem ciência de que existem 

convênios assinados entre o poder público municipal e as concessões, com relação às 

vicinais? Isso teve anuência da Artesp? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Existem, sim, os convênios que são 

assinados, até alguns contratos da segunda etapa, principalmente têm um pacote muito 

grande de vicinais, e toda vez que é acordado que a concessionária pode auxiliar a 

prefeitura numa conserva, ou ela assume um trecho, ela assina um convênio. Então, 

esses convênios, geralmente somos informados, porque temos que ver os impactos no 

contrato, sim. 
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 O SR. RICARDO MADALENA - PR – E os fiscais de Artesp fazem vistorias 

nessas vicinais, periodicamente? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Fazemos nas vicinais, deputado, que 

fazem parte do contrato de concessão. Então, aquilo que está dentro do contrato, pelas 

obrigações da concessionária, sim, é fiscalizado. 

 

 O SR. RICARDO MADALENA - PR – E há um pagamento disso, foi 

acordado e a Artesp está pagando as concessionárias devido a essa prestação de serviços 

das concessionárias junto às vicinais? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Não. A Artesp não paga nada para a 

concessionária. Então, o que existe é sempre no cronograma de investimentos. Se é 

obrigação da concessionária, ela tem direito das receitas, que são obrigadas do contrato. 

Então, são as receitas de arrecadação, e as receitas acessórias, quando cabíveis. São 

serviços complementares ao... 

 

 O SR. RICARDO MADALENA - PR - Isso não impactou em período maior 

de concessão dessas vicinais, nada? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Não. A não ser que houvesse alguma 

discussão. Posso ver o caso mais pontual, deputado, se houver alguma inclusão de 

contrato, ou remanejamento. Desconheço qualquer caso que teve extensão de prazo por 

ter incluído uma vicinal. Entendo que não é nem permitido fazer esse tipo de processo, 

juridicamente falando.  

 

 O SR. RICARDO MADALENA - PR - Então ela absorveu as vicinais e não 

está recebendo por isso? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Preciso checar se a vicinal faz parte do 

contrato ou não. Alguns contratos estabelecem, sim, que ela tem que assumir a vicinal 

com responsabilidade, conforme o contrato, conforme os custos que ela recebe, por 

receita de pedágio, sem nenhum tipo de receita adicional, por exemplo, da prefeitura. 
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 O SR. RICARDO MADALENA - PR - Com relação à Avaré, o senhor 

apresentou, ainda há pouco, que vai ser realizado na Melão, se não me falha a memória, 

um investimento de 128 milhões, em sete quilômetros. Isso daria 18 milhões por 

quilômetro. Tem OAE lá? Vai ter muita obra de OAE? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Lá estamos fazendo toda a duplicação, 

deputado, posso checar depois os detalhes da obra, mas envolve passarelas também. 

Então todo o projeto foi discutido com a concessionária. Como vai ser incluído no 

contrato de concessão, também envolve todas as questões dos equipamentos, de 

rodovias a serem implantadas, câmeras de monitoramento, todos os telefones de call-

box. Depois eu posso encaminhar.  

 De OAE está previsto uma, se não me falha a memória, uma obra de arte 

especial naquele trecho. 

 

 O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok. Esse projeto já está pronto? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Esse projeto já está pronto. Nós já 

concluímos o projeto executivo, estamos só finalizando as questões finais de orçamento, 

para prosseguir com o próximo ciclo, que é inclusão do contrato. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O senhor me 

permite, essa obra não está no contrato, é uma obra a ser incluída, aditiva? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Sim. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB -  Já existe um 

estudo de quanto isso vai impactar para a concessionária, quanto é postergado no 

contrato de concessão? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Estamos terminando o orçamento, 

deputado, para fazer os cálculos corretos.  
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Com relação à Artesp hoje pertencer a 

Secretaria de Governo, está encontrando alguma dificuldade? Porque na verdade ela 

está fugindo do ramo. Seria a Secretaria de Transportes. Qual sua opinião? 

 

 O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO – Deputado, acho que eu, por exemplo, 

na direção da Agência, não sinto isso. A Agência hoje tem total liberdade, tem 

autonomia para atuar, tem trabalhado muito próximo da Secretaria de Governo, por 

entender justamente quais são as políticas públicas, a ideia do poder consciente, para ver 

o que a Agência pode contribuir nesse processo.  

 Temos seguido os processos de forma muito rígida. Tenho procurado, desde que 

assumi, melhorar muito a parte da regulação da Agência, lógico, não deixando de lado a 

fiscalização da Agência, para tirar talvez alguns pontos que possam ter entendimentos 

mais complexos. Aquilo que o contrato ainda não rege, que temos que melhorar o papel 

da regulação, os contratos, é um papel da Agência, ela tem que fazer isso.  

 E não tenho, pelo menos na direção da Agência, sentido esse tipo de problema. 

Entendo que hoje a Agência tem uma liberdade e tem uma possibilidade muito fácil, 

muito grande, com o poder concedente, para as questões que têm que ser encaminhadas 

ao poder concedente, para que as autorizações necessárias no que compete ao poder 

concedente, nós podermos apoiar, do mesmo jeito que a Agência tem procurado estar 

mais próxima dos usuários, numa campanha de conscientização, entender a demanda 

para levar ao poder concedente, como tem acontecido com a própria Casa, com a 

Assembleia Legislativa e com os deputados. É importante a agência fazer esse papel, 

tentando valer o papel da concessionária do contrato.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Em que ano que ela passou para a 

Secretaria de Governo e deixou de estar na Secretaria de Transportes? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Foi nesse ano, deputado, foi nessa 

gestão. Acho que, em primeiro de janeiro de 2015, saiu o decreto. Mas, até o final do 

ano passado, nós estávamos ligados, especificamente, à Secretaria de Logística e 

Transporte. A partir do começo desse ano, passou para a Secretaria de Governo. 

Algumas atividades que são de serviço de transporte continuam na Secretaria de 

Logística e Transporte - por exemplo, a autorização de postos de serviço, que é uma 
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competência do secretário de Logística e Transporte por decretos anteriores. Então, 

algumas questões ainda são encaminhadas para ele.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas não em 

rodovia concessionada? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Em rodovia concessionada também. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Que estranho. Sai 

da Secretaria de Governo e vai para... 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - A agência encaminha direto para o 

secretário de Logística e Transporte por um decreto. O entendimento é que, por ser uma 

questão de transporte, continua com ele.  

A mesma coisa acontece nos serviços não delegados.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Por isso eu fiz o questionamento. Artesp 

subentende transportes, e não Secretaria de Governo. Essa é a minha opinião. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - O papel da agência, deputado, é regular 

um contrato. Ele é da área de transportes sim, então há esse relacionamento muito 

próximo e não tem como fugir. Temos relacionamentos constantes, por exemplo, com o 

DER, que está ligado à Secretaria de Logística e Transportes; também temos um contato 

muito próximo com a Polícia Militar Rodoviária do Estado, que é ligada à Secretaria de 

Logística e Transportes por convênio, mas o papel dela é perante o contrato e, neste 

caso, há algumas atribuições que ficam com a Secretaria de Governo.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Com relação à SP-258, Capão Bonito e 

Itararé, qual a previsão de duplicação dessa rodovia que já está atingindo um VDM de, 

em torno, cinco mil veículos (oeste-leste)?  

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Nós já temos um projeto em discussão e 

estamos na fase de entrar no projeto executivo. A previsão é que nós consigamos 
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concluir esse projeto executivo em junho de 2016. Com isso, nós veremos os próximos 

passos.  

Hoje, o trabalho da agência é trabalhar em cima do projeto relacionado a isso.  

Recentemente, o deputado pediu para verificar como estava o andamento do 

projeto para contribuir. Isso é importante porque é o momento ideal para não ter atrasos. 

Quanto mais cedo pudermos ter a contribuição, mais rápido conseguiremos tramitar 

com o projeto executivo e dar o acabamento correto.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Com relação à SP-191, Washington Luis 

- Anhanguera, na região de Araras, o VDM está próximo dos cinco mil nos dois 

sentidos.  

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Nós já disparamos para a concessionária 

essa informação de que ultrapassaram os cinco mil veículos. Ela já apresentou um 

cronograma para a demonstração do projeto funcional e do projeto executivo. Ela já 

apresentou uma primeira versão do funcional e, agora, a gente tramita com o projeto 

executivo. Como eu comentei, ela tem, por contrato, seis meses para fechar os projetos 

para podermos planejar o início de obra.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ela está executando o executivo, então? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Ela terminou o funcional e agora 

começa a preparar o projeto executivo para ser aprovado dentro da agência.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ok.  

Como último assunto, eu vou sugerir que a reunião do Conselho seja pela manhã. 

O Luiz Fernando teve que se ausentar, mas, de preferência, uma segunda ou uma terça 

de manhã. Nós temos muitas atividades na parte da tarde e à noite nesses dias.  

Muito obrigado. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - A título de colaboração, o senhor não era o 

diretor, mas, na época que nós ficamos durante quatro anos, as reuniões aconteciam às 

terças-feiras, às 10h. Falo isso a título de sugestão.  
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Lembrando que 

essa prerrogativa é de quem preside o Conselho. Eu não estou querendo opinar - é uma 

boa sugestão -, mas eu não posso ser injusto.  

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Eu conversava com o deputado Ricardo 

Madalena exatamente sobre isso, perguntando quando eram as reuniões. Claro que 

quem vai decidir é o presidente.  

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Assim que terminar a reunião, nós 

podemos verificar a agenda do deputado e já podemos definir uma data para eu poder, 

amanhã mesmo, disparar a atualização dos convites para marcarmos uma data na 

semana que vem.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Está inscrito, agora, 

o deputado José Zico Prado.  

Gostaria de registrar a presença do deputado Luiz Fernando Machado.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - O deputado Barros Munhoz pediu um 

minuto e eu gostaria de ceder esse tempo a ele.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O tempo é de Vossa 

Excelência. Está cedido ao nosso sempre presidente Barros Munhoz.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Mas isso irá descontar do meu tempo? 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com certeza. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Sr. Presidente, muito rapidamente, eu 

queria, em primeiro lugar, parabenizar o senhor. Eu fico feliz em vir a essa reunião da 

tão importante Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa e vê-la sob a sua 

Presidência. Vossa Excelência é um dos mais combativos deputados desta Casa e, 
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exatamente por isso e por estar presidindo tão bem essa Comissão, eu me animo a fazer 

uma colocação.  

Quero saudar o Dr. Giovanni, o Teodoro, o Mauriti, meu amigo antigo.  

Quero dizer que nós temos muita crítica com relação à Artesp: é tudo demorado e 

complicado. Mas nós temos uma parte da culpa. A Artesp está muito desaparelhada em 

relação ao que precisaria estar para cumprir os seus desígnios e as suas finalidades 

extremamente fundamentais para o estado de São Paulo.  

Eu acho - e, aqui, quero me penitenciar porque já reclamei muito - que eles fazem 

até milagres. Eu queria fazer uma penitência. O projeto de criação de cargos da Artesp 

está aqui na Assembleia Legislativa há bastante tempo, há muitos anos. 

Sinceramente, deputado Orlando, não é medida oportunista e nem de fazer média. 

Eu já passei da idade disso. Aproveitando a sua combatividade e a sua disposição de 

enfrentamento de problemas, que é a sua marca e o caracteriza na vida pública, nós 

precisamos cumprir o nosso papel: continuar cobrando, continuar reclamando, continuar 

nos posicionando. Essa instituição, a Artesp, tem uma importância que não se coaduna 

com a deficiência da estrutura que ela tem.  

Eu vou à Comissão aqui do lado que está precisando mais de mim. Mas quero dar 

os parabéns ao esforço que o senhor, juntamente com a sua equipe, vem fazendo de tirar 

leite de pedra e de cumprir as atribuições extremamente importantes da Artesp. Conte 

conosco. 

Eu tenho certeza, com todo o respeito a todos os ex-presidentes, que a 

oportunidade que agora se apresenta, sob a Presidência do deputado Orlando Morando, 

é ímpar e não pode ser desperdiçada.  

Grande abraço a todos.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Agradeço as 

palavras do deputado Barros Munhoz. Vou falar como o senhor fazia quando era o líder 

do governo: “vou falar com o governador”.  

Está inscrito o deputado José Zico Prado.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar 

o Giovanni e toda a equipe da Artesp, que tem colaborado e nos recebido muito bem.  
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Eu agora estou de volta e ainda não fui até lá, mas o Teodoro sabe o quanto eu 

encho a paciência e vou continuar. 

Quando o deputado Rogério Nogueira falou sobre a questão dos benefícios que a 

proposta que a Artesp vem fazendo do ponto a ponto, todo mundo falou que foi legal e 

bom. Mas quanto isso economizou? A Artesp tem esses dados para passar? É uma 

proposta que teve polêmica aqui no começo das concessões. Tinham as duas propostas: 

de ponta a ponta e pelo percurso usado na rodovia. Do jeito que foi e é essa proposta 

que está sendo aplicada hoje.  

Eu queria saber quais as vantagens, quanto isso economiza para o usuário e que 

prejuízo isso dá para a concessionária. Esse embate foi muito grande aqui dentro. Eu 

gostaria de saber se o senhor poderia passar essas informações para a gente? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Temos feito os cálculos e os benefícios 

que temos apurado para o usuário dependem muito do trecho. Os usuários têm 

economizado, em média, de 50 a 200 reais por mês só em pedágio. Se você colocar isso 

ao longo do tempo, há usuários que têm se beneficiado muito com o modelo. A gente 

tem casos de empresas que economizaram até 10 mil reais, porque elas têm frotas.  

Hoje, os impactos que a gente tem dentro do programa, no caso da concessão, nós 

temos apurado e temos feito ajustes ao concessionário. No total do programa, já supera 

mais de 10 milhões de economia para os usuários da rodovia.  

Agora nós estamos ajustando esses números finais e fazendo as modelagens 

necessárias para que a gente possa, talvez, brevemente aumentar isso para uma gama 

cada vez maior de usuários.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - O Estado está pagando isso para as 

concessionárias? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Tudo aquilo que não faz parte do 

contrato de concessão é reequilibrado pelo estado.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Era isso que eu queria saber. O não aceitar 

essa proposta no começo, aqui nos debates - o deputado Roberto Morais não estava aqui 

na época - nós defendíamos se era concessão onerosa, como é essa, ou se era concessão 
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de ponto a ponto pelo trecho usado. Se o senhor pudesse passar um relatório seria muito 

importante para termos aqui.  

Outra questão que quero levantar. No começo de 2012 iniciou-se um projeto 

piloto de cobrança. Quais são as empresas autorizadas para operação do sistema 

automático de arrecadação de pedágio nas rodovias estaduais? O senhor sabe que isso 

está dando problema sério. Já aconteceram acidentes porque o “tag” não funcionou. Nós 

aqui na Assembleia temos uma denúncia feita. Quase já aconteceu um acidente comigo 

- a cancela não abre, vem um caminhão atrás e você fica apavorado. Quero que o senhor 

diga quais são as empresas e como andam esses contratos. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Deputado, hoje temos quatro empresas 

autorizadas. As empresas são: Sem Parar, Dbtrans - estávamos para receber o presidente 

da empresa hoje -, a ConectCar e a Move Mais. Todas essas empresas foram autorizadas 

pela Artesp, seguindo uma resolução da Secretaria de Logística e Transportes. Elas 

estão com os contratos assinados com as concessionárias, conforme a resolução. A 

agência tem procurado, depois de todo esse tempo, trazer novas evoluções. Temos 

cobrado tanto das concessionárias quanto das operadoras uma melhor qualidade dos 

serviços de pedágio automático. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - A Artesp então dá 

anuência para que essas empresas operem nas rodovias? O contrato é com a 

concessionária, mas a Artesp tem ciência de quem está na rodovia? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Sim. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - A autorização é da Artesp. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Não é. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - A autorização é da Artesp. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É da Artesp? Então 

tirou a minha dúvida. Os procuradores estavam aqui comigo agora. O senhor viu que 
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nós convocamos o presidente. Se ele não tiver um vínculo direto com a Artesp, perde-se 

o objeto, inclusive. Eu falei: “não, no mínimo a Artesp tem um vínculo direto”. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Indireto com a Artesp. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Direto com a 

Artesp. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Deputado, inclusive é publicada no 

Diário Oficial a autorização emitida. Fazendo uma analogia, é um processo similar 

àquele que a agência adota quando temos uma autorização de acesso a uma rodovia 

concedida, ou autorização de uma faixa de domínio. Uma empresa, um lindeiro, um 

sítio ou um residencial que quer ter acesso à rodovia encaminha toda a documentação e 

os projetos, é feita toda uma análise e é emitida uma autorização pela agência. No caso 

de postos de serviços a autorização é pelo secretário de Logística e Transportes, como 

eu comentei, mas quem encaminha para ele, que ele pode emitir a autorização, é a 

Artesp. Ela que faz toda a análise. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Então estamos dentro da lei. Perfeitamente. 

Eu não tinha dúvidas disso.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas ninguém 

melhor do que... 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Sem dúvida. O senhor Giovanni é autoridade 

para falar isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Essas empresas de 

cobrança eletrônica remuneram a Artesp? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Não, deputado. Nada. A Artesp não tem 

nenhum recebimento pelas operadoras. Ela recebe uma autorização para operar nas 

praças de pedágio. A Agência também não pode intervir no serviço dessa operadora 
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perante outros serviços, como estacionamentos ou postos de gasolina, porque não é um 

mercado que compete à agência. O que olhamos, e é a nossa preocupação, é o usuário 

da rodovia, dentro da rodovia e usando o sistema automático. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - No caso, Dr. Giovanni, não são todas, porque 

quando saímos com os carros oficiais por aí, nem todas as concessionárias barram. 

Daqui até São José do Rio Preto a única que barra é a Centrovias. Não passa lá. A 

Centrovias é a única.  

O requerimento que quero fazer, senhor Presidente, diz respeito sobre quais são as 

empresas e quais as praças de pedágio que elas operam no Estado. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Hoje, deputado, as quatro empresas, 

quando são autorizadas pela agência, só podem entrar em operação, comercializando 

seus produtos, depois que estejam operando e instaladas nas 20 concessionárias do 

programa de concessão e em todas as 148 praças que temos. Ela não é permitida, em 

nenhum momento, a operar, “eu só quero operar na Castello, Rodoanel”. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Isso eu entendo, mas por que indo daqui para 

São José do Rio Preto eu passo na Autoban tranquilamente e só sou barrado na 

Centrovias? Depois eu entro na Triângulo do Sol e passo tranquilamente. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Pode ser algum problema no sistema da 

concessionária. Teríamos que pegar as passagens e verificar.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Esse é o problema que estamos enfrentando 

com os carros, e não só os carros oficiais. A informação que eu tenho nas praças de 

pedágio é que o serviço é mal prestado pelas empresas de “tag”. Alguém tem que ser 

fiscal deles. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - O papel da agência hoje nesse modelo é 

justamente fiscalizar não só a concessionária, como fiscalizar também as operadoras de 

serviço. Esse é o papel da agência. Com as concessionárias, o que estamos fazendo? 

Verificando se os sistemas que elas têm instalados nas praças de pedágio estão 
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funcionando corretamente. A concessionária tem uma obrigação nesse modelo do 

sistema de arrecadação, que é manter as praças operacionais com equipamentos 

funcionando perfeitamente e atuar junto com as operadoras para sempre melhorar o 

serviço. A operadora é responsável ao que compete a ela - manter o “tag” funcionando. 

Se tiver qualquer problema no “tag”, a operadora tem que identificar e substituir, de 

forma proativa, tem que atuar com o usuário para instruí-lo a operar e instalar o “tag”. A 

agência também fiscaliza isso. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu achei que era só eu, mas todos os 

deputados têm o mesmo problema. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Deputado, é isso que preciso verificar 

para vermos as ações necessárias.  

O que temos em andamento? O que a Agência já está fazendo para sempre buscar 

a melhoria? Depois do processo de abertura, estipulamos uma série de ações para trazer 

maior segurança e maior conforto para os usuários. Hoje, por exemplo, um dos 

problemas que temos enfrentado, que nos preocupa muito e tem a ver com a segurança, 

é que existe um número muito grande de usuários que entram nas pistas automáticas 

sem ter o “tag”, ou às vezes têm o “tag” e estão com algum problema de crédito com a 

operadora, sendo bloqueado.  

Temos, infelizmente, usuários que não respeitam o limite de velocidade das 

praças de pista automática. Qualquer veículo, se entrar a 40 km/h e mantiver uma 

distância de 30 metros, mesmo numa parada por qualquer motivo, o veículo que vem 

atrás pode parar de forma segura. No projeto piloto que fizemos na praça de Barueri, até 

no começo do ano passado, identificamos que, dos veículos de passeio que passam na 

pista automática, 92% passam acima dos 40 km/h. Dos veículos comerciais, 78 por 

cento. Fizemos um projeto de mudar a entrada das praças de pista automática. Foi 

colocado um zebrado, linhas de estímulo à redução da velocidade. Foram colocadas 

“vibralines” nas laterais e nas faixas de bordo da pista para tentar dar um sentimento de 

confinamento para aquele usuário que entra. Com isso, os dados que tivemos nesse 

projeto piloto foram os seguintes: para os veículos de passeio, de 92% que passavam 

acima da velocidade, o número caiu para somente 26%. Para os veículos comerciais, 
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saímos de 78% para só 25% também. É uma das ações que estamos fazendo com o 

usuário.  

Com relação às operadoras e concessionárias nós já emitimos mais de dez 

notificações contra as concessionárias por problemas de operacionalidade nas praças de 

pedágio. Das quatro operadoras que temos, temos notificação em duas delas, justamente 

para verificar se ela está atendendo corretamente os planos de negócio. Esse papel a 

agência faz e tem que fazer continuamente para trazer melhorias ao sistema.  

Recentemente, em junho, implantamos um novo sistema de comunicação entre 

operadora e concessionária no qual a agência começa a receber, em tempo real, todas as 

informações de passagem para poder atuar de forma mais severa na fiscalização. Isso já 

surtiu em uma reunião que foi feita no começo do mês de outubro com todos os 

envolvidos para justamente identificar quais são as concessionárias ou quais são as 

operadoras que possam estar mais atrasadas do que outras, para evitar esse tipo de 

problema que não deve acontecer. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Dr. Giovanni, é vexatório. Parece que a 

Assembleia Legislativa é caloteira. O carro oficial para atrás. O senhor sabe como está a 

situação atual dos políticos, e ainda vamos atrapalhar a passagem de uma pessoa? Ela 

quer passar por cima. Precisamos, minimamente, não criar problemas. Estamos criando 

um problema. Se o senhor for comigo, o senhor vai ver que é só na Centrovias. É a 

única que não respeita os “tags” quando vou daqui para São José do Rio Preto. Na 

Marechal Rondon os “tags” não funcionam em nenhuma praça de pedágio, daqui até a 

barranca do rio. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Esses são os “tags” da Assembleia, 

deputado? Vou tomar providências para saber o que está acontecendo. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Os “tags” da Assembleia não funcionam e, 

mais do que isso, queria saber se a Artesp tem... 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Deputado, somente 

para corrigir, a última informação é que, neste momento, estamos sem contrato. Então, 

acho que conferir agora... 
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O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Se há ou não contrato, por que passa em uma 

e não passa na outra? O que tem acontecido? Porque uma deixa e a outra não deixa. Em 

uma pode, na outra não pode. Se o contrato zerou, seria para todas e não para duas. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Deputado, só para esclarecer, esses 

TAGs utilizados pela Assembleia são TAGs que têm bateria, as quais têm tempo de 

vida útil. Pode estar acontecendo que uma bateria esteja com o nível muito baixo. 

Dependendo da configuração da concessionária, ela consegue ler algumas e outras não. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Mas consegue ver na AutoBAn e não 

consegue ver na Centrovias. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Porque existe uma configuração que 

chamamos de potência. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Dr. Giovanni, deve ser serviço de má 

qualidade prestado. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Às vezes, pode ser uma configuração 

que dependa... 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu não sei, não entendo dessa tecnologia. 

Alguma coisa está errada e isso tem acontecido com os usuários e não apenas com nós, 

deputados. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - A agência está tomando essas ações 

justamente para buscar melhorias.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - O senhor sabe quantos acidentes já foram 

causados por isso?  

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Não.  
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O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Não estou levando em conta a velocidade, 

porque hoje existe até um projeto de lei tramitando nesta Casa, em que propomos a 

tirada da cancela. Afinal, hoje ela não se justifica mais. Há tantos meios para identificar 

os carros que passam com maior velocidade. Existe tecnologia para não haver mais esse 

tipo de cancela, que era dos trens de ferro do século passado. É preocupante. Quantos 

acidentes já foram causados por isso nas praças de pedágio? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Eu concordo, deputado. São essas as 

ações que a agência vem tomando. Por exemplo, sobre a cancela, às vezes, o acidente 

acontece. Hoje é comum, você pode fazer uma busca na internet e saber como se evadir 

de uma praça de pedágio. Há vídeos e isso tem acontecido com muita frequência. 

O usuário é regular no TAG, mas a pessoa que está seguindo na pista do lado, 

para não pagar o pedágio e tentar evadir, muda de pista abruptamente e gruda na traseira 

do carro da frente para passar em conjunto. 

Qualquer mínimo problema ou qualquer redução de velocidade que o carro da 

frente faça podem causar um acidente dentro da pista automática. É um absurdo isso 

acontecer. Então, temos esse problema de evasão. Em dezembro de 2014, foram mais de 

250 mil evasões no programa de concessão. Em função disso, fizemos ações com a 

Polícia Militar Rodoviária, porque o Código de Trânsito Brasileiro só permitia a 

aplicação de multa com a presença de um agente no local. 

Para a nossa felicidade, agora em outubro, o Denatran publicou uma portaria que 

estipula equipamentos não metrológicos para coibir evasão de pedágios, tanto na pista 

manual quanto na automática. Assim que saiu a portaria, nós nos reunimos com o DER 

e com a Polícia Militar Rodoviária, ainda no mês de outubro, para vermos como isso 

deve ser regulamentado, trazendo mais segurança para os usuários. Vem acontecendo 

uma série de fatores com essa entrada cada vez maior de usuários. 

Infelizmente, há alguns usuários que acabam acarretando acidentes. Não estou 

falando que é o caso da Assembleia, pelo amor de Deus. Essa não é a questão. Os 

problemas de tecnologia têm que ser sanados, mas temos feito uma avaliação muito 

ampla para levarmos cada vez mais segurança em todas as pistas automáticas, porque é 

uma área de risco grande. 
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Você chega a uma AutoBAn a 120 km/h e abre um garrafão. Dependendo do 

tamanho da praça, é comum vermos usuários cruzando e procurando a cabine. Depois, 

há uma saída afunilando, muitas vezes com um veículo comercial ao lado. Então, a 

praça de pedágio sempre foi, em todos os aspectos, um ambiente que a Artesp tem 

olhado com muito cuidado, procurando atuar firmemente e fiscalizar para que tudo 

funcione com cem por cento de operacionalidade, como rege o contrato. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Não sei se os deputados concordam, mas 

pelo jeito que o senhor está falando, parece que as empresas operadoras de TAG não 

têm responsabilidade.  

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Não, ela tem, inclusive no contrato que 

ela firma com a concessionária e no que firma com os usuários. Então, é 

responsabilidade integral da operadora a troca de TAGs com qualquer defeito. Ela tem 

que identificar quando um TAG apresenta problemas e procurar o usuário justamente 

para tirá-lo do sistema e deixar ele avisado que o seu veículo pode parar na cancela. Isso 

é obrigação da concessionária. Temos incentivado a concessionária a cada vez mais 

orientar como utilizar a pista automática. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Em relação a essas quatro que o senhor falou 

que são autorizadas no estado, quais foram os critérios para elas serem autorizadas?  

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Os mesmos critérios. A Resolução SLT 

13, da Secretaria de Logística e Transportes, define o que a empresa tem que apresentar 

para a agência. Todas as empresas seguiram os mesmos procedimentos. Basicamente, 

ela tem que apresentar toda a estruturação da empresa e todos os documentos de 

composição da empresa. Deve apresentar ainda um plano de negócios completo, que é 

feito para identificar como é realizada a comercialização... 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Elas tem cumprido esse... 
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O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Hoje, nós temos dois casos de 

processos, em que notificamos a empresa, porque queremos verificar se ela está 

atendendo corretamente ao plano de negócios.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Essa empresa é uma dessas quatro? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - É uma das quatro. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - O senhor poderia mandar? Porque nós 

iremos questionar, mandar para a... 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Não há nenhum 

segredo público nisso. Quais são as empresas? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Deputado, por sigilo da Lei de Processo, 

os processos sancionatórios tramitam... 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas dessas 

empresas de TAGs?  

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - É o processo sancionatório da agência. 

Ele segue a lei estadual de processo sancionatório...  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas aprovamos um 

requerimento aqui... 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Mas eu provo. Acho que não há 

problema nenhum em encaminhar para a Assembleia. É criada uma portaria e 

encaminhamos para a Assembleia. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Senão não há sentido chamarmos o 

operador... 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Eu não entendo que 

tenha que existir sigilo quanto à revelação do nome da empresa, sabendo-se que há um 

problema. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - O processo sancionatório permite isso, 

mas eu encaminho. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Iremos fazer isso no dia 23. Deputado, se 

não temos essa aprovação, iremos perder tempo aqui. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Eu posso encaminhar o mais rápido 

possível, deputado. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Mas temos que aprovar na Casa... 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Não, por 

espontânea vontade, ele pode mandar o requerimento formal para nós amanhã. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Sim. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Porque, para nós, isso é importante, senão 

iremos perder tempo nessa discussão. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Eu posso encaminhar, deputado, sem 

problema nenhum. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu só queria pedir ao senhor que mandasse 

para nós a quantidade de acidentes que já ocorreram por excesso de velocidade e por 

tudo o que tem acontecido nas praças de pedágio, porque elas deveriam ser o lugar mais 

seguro das rodovias. 

É lá que você diminui. Quais são os acidentes? Gostaria de uma visão geral das 

praças de pedágio no estado e saber quais as rodovias e essa questão das empresas 

autorizadas.  
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O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Sem problemas, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB -  Dr. Giovanni, nós 

estamos encaminhando para o final, até porque já estamos entrando na Ordem do Dia. 

Tenho, basicamente, duas perguntas. Primeiro, quero parabenizá-lo pela campanha. Não 

sei qual é a agência de publicidade que a está promovendo, mas é uma belíssima 

campanha que, além de promover as rodovias de São Paulo, ainda tem um viés 

preventivo, com familiares de vítimas. É uma campanha muito bem feita. Ela foi feita 

pela Artesp ou pela Secom do Governo do Estado? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Deputado, foi feita uma parceria, em 

que a Secretaria de Comunicação, com a Secretaria de Governo, está liderando a 

campanha para definir o título principal. Cada agência ou cada entidade do Governo 

vem participando na sua responsabilidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Quem está 

pagando? A Artesp ou... 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Nesse caso, por ser responsabilidade da 

Artesp, é ela que tem promovido...  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Sabe qual é o valor 

da campanha?  

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Não, isso eu tenho que verificar. Não sei 

de cabeça, mas posso informar depois. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O senhor pode 

mandar por escrito para nós? 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Posso sim. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É uma campanha 

muito positiva. Em segundo lugar, é possível que o senhor envie à Comissão não os 

contratos, mas os aditivos que foram dados nos últimos quatro anos? Aditivos da 

EcoRodovias, tal e tal, trevo tal, acesso tal. Acho que é importante termos isso, porque 

isso transcende o que foi autorizado pela Secretaria de Governo e pela Secretaria de 

Transporte, porque pegou dois períodos em que eram distintos. 

Basicamente, essas eram as minhas duas perguntas. Mais uma vez, agradeço ao 

senhor, ao Nelson, Alberto, Rodrigo e Dr. Teodoro. Gostaria de cumprimentá-lo pelo 

trabalho. Infelizmente, não sei se tenho todo o poder que o deputado Barros Munhoz 

disse para reestruturar a Artesp como ela merece, mas me coloco à disposição. 

Todos sabem que estamos passando por um ano dificílimo sob o aspecto 

financeiro. O governador tem feito uma administração muito austera em São Paulo para 

garantir o cumprimento de contratos e o pagamento de folha de pessoal. No que eu 

puder colaborar, sou um reconhecedor do trabalho. 

Publicamente, quero agradecer ao senhor, porque solicitei uma demanda que foi 

atendida, isto é, o credenciamento de uma entidade muito séria da nossa cidade, 

chamada Lar Padre Pio, que utiliza uma praça de pedágio, isentada graças a um trabalho 

do senhor, que envolveu muito mais o convencimento do concessionário do que 

propriamente do Poder. 

Então, publicamente, quero agradecer o seu empenho. Naquilo que a comissão 

puder atuar para melhorar a estrutura da Artesp e servir a população de São Paulo, 

estaremos sempre à disposição. Mais uma vez, eu agradeço ao senhor. 

 

O SR. GIOVANNI PENGUE FILHO - Obrigado, deputado. 

 

* * * 

  

 

   

 


