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O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Havendo número 

regimental, declaro aberta a 16ª Reunião da CPI, constituída pelo Ato 31 de 2014, com a 

finalidade de discutir e deliberar sobre o relatório final. 

Registro a presença da Sra. deputada Célia Leão e dos Srs. deputados Antonio 

Mentor, Gerson Bittencourt, Davi Zaia, Aldo Demarchi e Orlando Bolçone, e Bruno 

Covas, na Presidência. 

Solicito à secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior. 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS -  Sr. Presidente, solicito a dispensa da leitura da ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - É regimental o pedido de 

Vossa Excelência. Peço então ao relator que proceda à leitura do relatório final. 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Sr. Presidente, eu queria primeiro dizer da satisfação 

de estar chegando à fase conclusiva dessa nossa CPI, em função do trabalho aqui de 

todos os nobres deputados que participaram ativamente desse processo, ao longo desses 

meses. O relatório total que preparamos consta de 66 páginas, mais anexos. E boa parte 

do relatório descreve todo o processo de debates que ocorreu aqui na CPI, observações 

relativas aos documentos entregues e as oitivas que fizemos. Portanto, se houver um 

consenso entre os deputados, eu proporia sua leitura, já que o relatório foi 

disponibilizado desde segunda-feira, com as conclusões e recomendações. Se houver 

concordância, passarei à leitura das conclusões e recomendações. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Havendo concordância, V. 

Exa. fica designado para fazer a leitura apenas das conclusões do seu voto. 

 



O SR. DAVI ZAIA - PPS - “Das conclusões e recomendações. Constata-se, 

conforme apurou esta CPI por meio da exaustiva documentação enviada pelas 

concessionárias, Tribunal de Contas do Estado, Artesp, Procuradoria Geral do Estado, 

profissionais do setor, servidores públicos, autoridades públicas, sindicalistas e técnicos 

que compareceram nas oitivas, fruto de requerimentos aprovados pela comissão, restou 

comprovada nesses 120 dias de investigação que não foi constatada nenhuma 

irregularidade, haja vista que, por meio de requerimento aprovado no plenário da CPI, 

foram disponibilizadas aos membros desta comissão as planilhas contendo a memória 

de cálculo de todas as praças de pedágio, não sendo constatado nenhum indício concreto 

de irregularidade nos cálculos da elaboração das tarifas de pedágios do estado de São 

Paulo. Tampouco foi apresentado qualquer requerimento posterior à entrega e análise 

dessas planilhas questionando ou apontando eventual irregularidade, onde se conclui 

que os valores das referidas tarifas, objeto principal da investigação desta CPI, estão em 

consonância com os editais de licitação, propostas e contratos firmados e com a lei 

federal que rege o assunto. 

Importante salientar que o estado de São Paulo - como destaca a Legislação, já 

comentada em tópico anterior - ousou no pioneirismo do processo de concessões de 

rodovias em nosso País e, como bem apontou o professor Floriano Peixoto de Azevedo 

Marques Neto: „Voltemos lá para 1996. Experiência de concessão de rodovias no 

mundo havia alguma, mas, no Brasil, praticamente nenhuma. E aí, foi testar na prática 

como se fazia esse bom arranjo de riscos. Aprendemos muito. Aprenderam os órgãos de 

controle, os órgãos públicos, aprenderam os financiadores e aprenderam os potenciais 

agentes econômicos de fazer concessão. Então, esse é um tema muito importante. ‟  

Desse modo, o que vem ocorrendo ao longo desses anos  todos, principalmente 

após a instituição da agência reguladora do serviço, é o aprimoramento do serviço 

concedido, ainda que eventuais falhas tenham ocorrido. Recorremos também ao 

pronunciamento do procurador-geral do Estado: „o professor Floriano de Azevedo 

Marques, que é professor titular de direito administrativo do Largo de São Francisco, 

meu colega e chefe de departamento da USP, é um estudioso e sempre diz: Hoje nós 

pagamos. O pioneirismo tem um preço.‟  

Constata-se ainda que as concessões no Brasil são muito novas e que os 

programas de concessões rodoviárias estão em franco processo de desenvolvimento. À 

medida que as concessões e as ações vão andando, vai-se criando um conceito a respeito 

das formulações do que se deve, do que se pode e do que se tem feito em relação a essa 



questão das concessões públicas. Mesmo assim, conforme publicação especializada no 

tema, o estado de São Paulo abriga nove das dez melhores estradas do País.  

Acrescente-se ainda que, de forma inovadora, o estado de São Paulo conseguiu 

mudar a tecnologia utilizada no processo de pedagiamento eletrônico, tornando os 

planos oferecidos pelas operadoras mais competitivos e mais acessíveis aos usuários, 

inclusive sem cobrança de mensalidade. Aliás, a abertura de mercado para operadoras 

de pedagiamento eletrônico também foi um trabalho pioneiro. Atualmente são quatro 

operadoras com licença para prestar serviço em São Paulo. 

Tal alteração na tecnologia, pioneira no Brasil no pedagiamento eletrônico, 

possibilitou a implantação do sistema ponto a ponto, que permite o pagamento por 

trecho percorrido, sistema esse totalmente compatível com as concessões rodoviárias 

em São Paulo e no País e cuja interoperabilidade é possível com o atual sistema das 

rodovias sob concessões paulistas. 

Sobre as dúvidas levantadas a respeito dos aditivos contratuais de 2006 que 

versaram basicamente sobre alterações de impostos, como imposto sob serviço de 

qualquer natureza, é importante destacar que qualquer suposta inadequação existente já 

está sendo discutida na Justiça após a abertura de processos administrativos 

invalidadores pela Artesp.  

Assim, qualquer opinião ou conclusão que venham a ser realizadas fora do âmbito 

judicial se tornará precipitada e inadequada. Mesmo porque, documentos mostrados 

durante a CPI indicam conclusões em momentos distintos: o primeiro antes da 

assinatura dos termos aditivos e o outro é o que está em discussão na Justiça. Importante 

deixar muito claro que a população do estado de São Paulo e o erário público não foram 

lesados em momento algum, até porque os prazos que foram concedidos nesses aditivos 

não começaram a ser vigorados.  

Por fim, considerando que o objetivo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito 

é investigar e apurar a possibilidade de quaisquer indícios para caracterizar um fato 

irregular ou fatos irregulares ocorridos e concluir acerca do objeto específico que deu 

origem à comissão investigativa, deve, a partir da documentação e depoimentos, 

esmiuçar cada detalhe apresentado para apontar se houve elementos plausíveis que 

justifiquem recomendar aos setores competentes no sentido de adotar providências ao 

caso com a aplicação de sanções legais. Esse é o real papel do órgão investigativo. 

Entretanto, conforme já assentado por este relator, a análise profunda dos documentos e 

depoimentos nos leva a concluir que os valores das tarifas cobrados pelas 



concessionárias nas rodovias paulistas estão em consonância com os critérios definidos 

nos editais de licitação propostos e contratos firmados com a lei federal que rege as 

concessões de obras e serviços públicos.  

Observamos ainda, quanto à análise dos documentos e dos depoimentos prestados, 

que eventuais medidas envolvendo a participação de agentes públicos estão sendo 

avaliadas na Corregedoria Geral do Estado, no sentido de que sejam tomadas as 

providências cabíveis a cada caso, de modo a proteger o erário e o consumidor dos 

serviços públicos no setor de transportes do Estado.  

Dessa forma, após esse longo e árduo trabalho, ante o fato a ser o probatório 

juntado dessa CPI, durante meses com inúmeras sessões, depoimentos e contribuições 

técnicas e de direitos, apresentaremos a seguir os encaminhamentos e recomendações 

que julgamos necessários.  

Encaminhamentos.   

a) Encaminhamento desse relatório final ao Sr. Governador de Estado de São                    

Paulo, no sentido de informar ao Poder Executivo, das investigações realizadas  

por esta Comissão, com recomendação de envio à Secretaria de Estado de Logística e 

Transportes, bem como à concessionária, a Agência Reguladora dos Transportes do 

Estado de São Paulo, Artesp; 

 b)  Encaminhamento desse relatório final ao Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo para ciência; 

c) Encaminhamento desse relatório final à Procuradoria Geral do Estado, no 

sentido de que sejam informadas sobre as conclusões desse órgão investigativo; 

d)   Encaminhamento desse relatório final à Corregedoria Geral da Administração 

do Estado de São Paulo, no sentido de que seja informado sobre as conclusões desse 

órgão investigativo; 

 Recomendações. 

a)   Recomendação ao Sr. Governador do estado de São Paulo para que determine 

à Secretaria de Logística e Transportes providências no sentido de que a fiscalização e 

acompanhamento e eventuais aditivos sejam preliminarmente encaminhados à 

Procuradoria Geral do Estado e Corregedoria Geral da Administração do Estado; 

 b) Recomendação ao Sr. Governador do Estado de São Paulo para que determine 

à Secretaria de Logística e Transportes providências no sentido de rever e alterar os 

valores cobrados das tarifas de transportes de cargas especiais, em especial a tarifa 

adicional de pedágio; 



c) Recomendação para que, tanto o Governo do Estado, quanto a Artesp, 

promovam estudos que possibilitem a redução das tarifas de pedágio, a partir de redução 

de impostos, bem como do aprimoramento das ferramentas de gestão, da eficiência 

administrativa e dos controles efetuados, sempre na busca por uma modicidade tarifária 

acessível para todos os cidadãos. Da mesma forma recomendamos que o governo 

federal realise estudos que venham a propiciar redução nas alíquotas dos impostos 

federais, particularmente PIS, COFINS, incidentes nas tarifas de pedágios.  

d) Recomendação para que a Secretaria de Logística e Transportes, bem como a 

Artesp, analise e façam estudos com relação a sugestões apresentadas ao Governo do 

Estado pela CNT, Confederação Nacional dos Transportes, onde apontem várias 

alternativas de redução de tarifa de pedágio, conforme cópia dos estudos entregues a 

esta CPI.  

e) Recomendação para que a Artesp promova estudos visando desmembramento 

do pedágio localizado na saída do município de Jaboticabal, no KM 110, na Rodovia 

SP-333; 

f) Recomendação para que a Artesp invista em quadros de profissionais 

especializados, na elaboração de análise de processos licitatórios de concessões, 

reforçando seu quadro de empregos públicos permanentes por meio de concursos 

públicos periódicos, técnicos qualificados, remunerados com salários compatíveis com 

o mercado. Recomendação à Procuradoria Geral do Estado e Artesp para que as 

respectivas Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

sejam imediatamente comunicadas das decisões dos processos judiciais em trâmite, 

relacionado às concessões rodoviárias; 

h) Recomendação à Agência Reguladora para atentar ao andamento de processos 

administrativos que visem a manutenção dos termos contratuais, como o reajuste 

tarifário de 2013. 

Por fim, Sr. Presidente, este é o relatório. Os agradecimentos, em especial, ao 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Samuel 

Moreira, pela colaboração irrestrita para o bom desempenho desta CPI, bem como a 

todos os membros da Mesa, os nobres deputados efetivos e os substitutos, que nos 

auxiliaram e colaboraram para o correto e regimental desenvolvimento dos trabalhos 

desta Comissão. Agradecimentos, também, aos servidores desta Casa, que tanto 

labutaram para alcançar esse resultado final. À Secretaria Executiva dessa CPI, ao 

Departamento de Comissões da Secretaria Geral Parlamentar, SGP, e à Procuradoria da 



Assembleia Legislativa, bem como a todos os assessores dos gabinetes dos Deputados 

membros desta CPI e das lideranças dos respectivos partidos políticos.  

Sr. Presidente, este é o relatório. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Esta Presidência agradece 

ao relator, registra a presença dos Deputados Edson Giriboni, Cauê Macris, e passo a 

palavra aos deputados Antonio Mentor e Gerson Bittencourt, para a leitura do voto em 

separado.  

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, deputada Célia Leão, quero cumprimentar a todos, dizer que esse período de 

120 dias que nos separam do início dos trabalhos desta CPI foi, sem dúvida nenhuma, 

de um esforço bastante importante de todos os membros da CPI, cada um com seu 

ponto de vista, cada um com seu foco, um esforço bastante significativo, também, dos 

assessores e assessoras, que colaboraram para a boa execução do nosso trabalho, 

também os servidores da Casa, a Imprensa que, também, de alguma maneira nos 

acompanhou nesse período.  

Enfim, quero registrar aqui o nosso reconhecimento de que esta Comissão 

Parlamentar de Inquérito executou  sua tarefa dentro dos limites das suas possibilidades 

e do prazo de 120 dias que foi estabelecido. Evidentemente que há, ainda, muito que se 

discutir, debater e investigar relativamente às questões das concessões rodoviárias no 

estado de São Paulo. Há vários pontos ainda a ser descortinados, mas encerramos hoje, 

por determinação regimental, o prazo para apresentação das conclusões. 

 Farei um breve comentário a respeito do relatório apresentado pelo deputado 

Davi Zaia, do qual respeitosamente discordo. Não há como apoiar um relatório que tem 

a função de defesa intransigente de todas as medidas que foram adotadas 

indiscriminadamente nesses anos todos de concessão, levando em conta esse imenso rol 

de irregularidades e discrepâncias, mas especialmente levando em conta o preço abusivo 

das tarifas que são cobradas no estado de São Paulo. 

 Ao final, as recomendações do deputado Davi Zaia ainda pedem gentilmente que 

o governador do estado cumpra a lei, quando diz que são necessárias determinadas 

medidas como a apresentação dos termos de aditamento à apreciação da Procuradoria 

Geral do Estado. Isso é determinação da lei, e não uma recomendação desta CPI. E isso 

acontece em outros aspectos também que são mencionados no relatório do nobre 



deputado Davi Zaia, que tem uma característica oficial, de chapa branca mesmo, com 

todos os ingredientes necessários para dizer “olha, isso aqui visa oferecer a nossa cota 

de apoio a tudo aquilo que aconteceu nas concessões rodoviárias desde sempre até aqui. 

Está tudo muito bem, as tarifas são ótimas”. 

Atreve-se a fazer uma recomendação em relação à tarifa sobre o transporte de 

bens indivisíveis, até ousou fazer isso, fala também sobre a SP 333 em Jaboticabal, mas 

não se refere à Adhemar de Barros, que foi uma coisa totalmente abordada por nós e 

claramente irregular. De toda maneira, trataremos com respeito e apresentaremos 

considerações sobre a nossa CPI que se confrontam diretamente com a posição 

apresentada pelo nobre deputado Davi Zaia.  

Por essa razão, quero passar à leitura do nosso relatório e dizer que ele é extenso, 

tem 80 páginas, mas gostaria de ler apenas as conclusões, que vão da página 71 à página 

80. 

 

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

todos os senhores deputados e senhoras deputadas, fica então aberta a possibilidade de o 

deputado Antonio Mentor fazer apenas a leitura das conclusões. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT - Há um pedido do deputado Cauê Macris 

para que eu leia integralmente o relatório. 

 

O SR. PRESIDENTE  - BRUNO COVAS - PSDB - O deputado Cauê Macris 

deve ter feito essa fala fora do microfone, e a Presidência não escutou. Conversas em 

paralelo não são levadas em consideração pela Presidência. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT - Mesmo que o pedido tenha sido feito fora 

do microfone, faço questão de atendê-lo. Nobre deputado Cauê Macris, poderei ler 

pessoalmente para V. Exa. as 80 páginas. Justo hoje, que temos que comemorar o 

aniversário de nossa cidade, 139 anos! É bom termos também um momento de 

descontração, mas vou passar a ler as conclusões do nosso relatório. 

“Diante da documentação reunida pela Comissão Parlamentar de Inquérito dos 

esclarecimentos obtidos por meio dos depoimentos prestados a esta CPI, é possível tirar 

algumas conclusões importantes e, a par disso, propor algumas recomendações visando 



à redução das tarifas de pedágio cobradas nas rodovias estaduais de São Paulo. Ao 

governador do Estado, as seguintes recomendações:  

Item 1 - Que seja realizado um processo de negociação com as concessionárias de 

rodovias para a redução das tarifas em 51%, considerando: 

a) a redução de 9,5 % das tarifas de pedágio por conta da retirada do ônus 

fixo e variável; 

b) a redução de 37% das tarifas de pedágio em função do desnivelamento 

existente entre a variação do IGPM e do IPCA entre 1998 e 2012; 

c) a negociação com as concessionárias para a redução de 10% na taxa 

interna de retorno dos contratos firmados em 1998, na primeira etapa de concessões 

paulista; 

d) a redução de 5% das tarifas de pedágio por conta do aumento da 

produtividade no período vigente das concessões em que houve... 

 

*** 

 

- A sessão é suspensa por cinco minutos. 

 

 

*** 

 

O SR. PRESIDENTE – BRUNO COVAS – PSDB - Tem a palavra o nobre 

deputado Antonio Mentor.  

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Prosseguindo, a letra “d” de nossas 

recomendações ao governador do estado, diz respeito à redução de cinco por cento das 

tarifas de pedágio por conta do aumento da produtividade no período vigente das 

concessões, em que houve substancial redução de custo operacional e aumento do 

número de veículos que trafegam nas rodovias paulistas.  

A começar pelo aumento exponencial do pagamento eletrônico, que representa 

57% das passagens de veículos nas praças e 63% da arrecadação, houve grande redução 

do número de funcionários para fazer a cobrança manual, o transporte de valores, a 

conferência e a segurança.  



Não houve contratação, na mesma medida em que seria necessária com o aumento 

do fluxo de veículos caso a cobrança fosse toda manual, como em 1998. No sistema de 

pagamento eletrônico da Flórida, o usuário tem 20% de desconto na tarifa. Em Nova 

Iorque o desconto é de cinco por cento. Dessa forma, reduzir em cinco por cento a tarifa 

em São Paulo é bem razoável. 

Item 2 - Que os eixos do item anterior sejam considerados nas futuras licitações, 

como forma de baratear as tarifas.  

Item 3 - Que não haja prorrogação dos prazos dos contratos de concessão de 

rodovias.  

Item 4 - Que sejam anulados administrativamente os termos aditivos de dezembro 

de 2006, que prorrogaram os contratos.  

Item 5 - Que o critério de julgamento pela menor tarifa, a não exigência do 

pagamento de ônus pelas outorgas e utilização do IPCA como indexador passem a ser 

adotadas nas licitações de concessões rodoviárias. 

Item 6 - Que sejam apurados os valores recolhidos indevidamente pela Renovias, 

na supressão da Praça de Mogi Mirim, e que haja a posterior devolução em crédito, no 

sistema eletrônico ou mediante apresentação de comprovantes de pagamento. O saldo a 

favor do poder concedente deverá integrar o reequilíbrio econômico e financeiro dos 

contratos. 

Item 7 - Que sejam apurados os valores efetivos das obras que são realizadas nas 

praças de Mogi Mirim, incluindo nesse cálculo despesas de custeio e manutenção para 

posterior reequilíbrio a favor do poder concedente. 

Item 8 - Que sejam apuradas as denúncias de sonegação de impostos pelas 

concessionárias, no tocante aos valores cobrados no transporte de cargas indivisíveis.  

Item 9 - Que seja implantado um sistema de controle de arrecadação nas praças de 

pedágio por quantidade de veículos, por tipo e número de eixos, a fim de não depender 

exclusivamente das informações disponibilizadas pelas concessionárias. 

Item 10 - Que seja criado um sistema de controle de arrecadação da tarifa de 

pedágio adicional incidente sobre o transporte de cargas indivisíveis, com garantia de 

transparência das informações e publicidade dos atos administrativos.  

Item 11 - Que não seja instituída a cobrança de pedágio nas rodovias que 

atravessam aglomerados urbanos e regiões metropolitanas, evitando-se a cobrança do 

denominado “pedágio urbano”. 



Item 12 - Que a construção das marginais seja realizada com recursos próprios do 

Estado, a fim de se evitar a cobrança de “pedágio urbano” pelas concessionárias nas 

regiões metropolitanas e aglomerados urbanos. 

Item 13 - Que os valores recebidos, a título de ônus, das concessionárias de 

rodovias sejam aplicados na totalidade em obras nas estradas vicinais do interior 

paulista.     

Item 14 - Que as obras nas vicinais sejam feitas com recursos próprios do Estado, 

a fim de que não sejam transformadas em “SPs” na ligação de cidades do interior 

paulista, como poderá ser feito entre Paulínia e Cosmópolis. 

Item 15 - Que seja exigido das concessionárias de rodovias do segundo lote o 

cumprimento dos investimentos previstos nas estradas vicinais do interior paulista. 

Item 16 - Que seja regulamentada  a quarentena para os diretores da Artesp 

poderem assumir cargos na iniciativa privada. 

Item 17 - Que o Conselho Consultivo da Artesp seja transformado em Conselho 

Deliberativo, com publicidade prévia do calendário de reuniões. 

Item 18 - Que contratações de consultoria sejam realizadas em caráter de exceção, 

e não como regra geral, priorizando formas de qualificação do quadro e de funcionários 

da Artesp, com a realização de concurso público para garantir uma estrutura menos 

dependente de contratos de consultoria com a iniciativa privada. 

Item 19 - Que se adote um modelo de concessões sem cobrança de outorga. Com 

indexador pelo IPCA. 

Item 20 - Que sejam realizados estudos para apurar o custo real da tarifa do 

pedágio, levando em consideração os trechos das concessões. 

Item 21 - Que seja considerada a previsão do aumento de produtividade durante a 

concessão, com previsão de reequilíbrio tarifário em benefício do usuário. 

Item 22 - Que seja concedida isenção de tarifas de pedágio para ônibus 

intermunicipais, urbanos e rodoviários. 

Item 23 - Que seja concedido desconto da tarifa aos usuários que aderirem à 

cobrança eletrônica. 

Item 24 - Que as obras de infraestrutura nas rodovias concedidas sejam 

executadas com recursos do próprio Estado, garantindo um menor custo para essas 

obras. 

Item 25 - Que sejam formalizados com urgência, no prazo de 30 dias, os termos 

aditivos modificativos para reequilibrar as perdas decorrentes do não repasse do reajuste 



de 2013, sem prejuízo da apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram 

causa a essa ilegalidade. 

Item 26 - Que seja regulamentado um sistema permanente de recomposição do 

reequilíbrio dos contratos, com o objetivo de baratear as tarifas de pedágio. 

Item 27 - Que seja regulamentado um sistema de compensação de valores 

efetivamente pagos a títulos de tributos mediante desconto nas parcelas mensais do ônus 

ou com recursos do tesouro nos contratos vigentes. 

Item 28 - Ao governador do Estado, para que proceda à ampla divulgação do 

Ponto a Ponto como alternativa para baratear a tarifa para o usuário da região. 

 

Dos encaminhamentos: 

Solicitamos os encaminhamentos adiante indicados nos termos e prazos 

estabelecidos pelo Art. 34-C do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo. 

Que sejam adotadas iniciativas no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de 

São Paulo com a finalidade de: 

Item 1 - Que seja dada publicidade em Diário Oficial e no sítio eletrônico da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a este voto em separado. 

Sr. Presidente, há um erro na sequência da numeração, gostaria de solicitar à 

Presidência que depois fosse feita a correção. Vou ler conforme está no texto, mas é 

melhor que eu leia já com a modificação. O item nº 2, que eu passo a ler, diz que: 

Item 2 - Sejam encaminhadas cópias do relatório final e deste voto em separado 

aos seguintes órgãos: 1- À Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo a fim de dar cumprimento ao encaminhamento apresentado no item 1; 2- Ao 

chefe do Poder Executivo estadual, à Secretaria Estadual... 

Sr. Presidente, podemos retomar? 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Com a palavra. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT - Eu dizia que fossem encaminhadas cópias 

deste relatório e deste voto em separado aos seguintes órgãos: 1- À Mesa Diretora da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a fim de dar cumprimento ao 

encaminhamento apresentado no item 1; 2- Ao chefe do Poder Executivo estadual, à 



Secretaria Estadual de logística e transporte e à Artesp a fim de que implantem as 

recomendações constantes neste voto em separado. 

Item 3 - Ao procurador-geral de justiça do estado de São Paulo para:  

a) que seja instaurado inquérito para apurar a ação das empresas de consultoria 

envolvidas na denúncia de pagamento de comissão tanto no DER quanto na Artesp, 

uma vez que a CPI não aprofundou sua investigação nessas denúncias, assim como 

sejam investigados os outros contratos de consultoria da Artesp, cujos valores 

representam cerca de dois terços das despesas totais da agência. 

b) que seja instaurado inquérito para investigar ato de improbidade administrativa 

praticado por agentes públicos e políticos do governo do estado de São Paulo - 

secretário de estado, diretores da Artesp - nas ilegalidades praticadas no processo de 

licitação, execução contratual e alteração de contratos, assim como do acordo firmado 

na ação judicial proposta pelo governo do estado de São Paulo, que questionava 

enriquecimento ilícito da concessionária Renovias e pleiteava a nulidade do processo 

licitatório e do contrato de concessão; 

c) que seja instaurado inquérito para investigar ato de improbidade administrativa 

praticado por agentes públicos e políticos do governo do estado de São Paulo, para que 

promovam a apuração da relação do contrato do consórcio EAG com a denúncia do 

esquema de pagamento de propinas a funcionários do DER e/ou Artesp; 

d) que seja desarquivado o Inquérito Civil n
o
 117/2007 e haja continuidade das 

investigações com vistas à interposição de ação civil pública face às ilegalidades 

cometidas nos contratos de concessão, em especial as que ensejaram as prorrogações 

dos prazos de vigência dos contratos de concessão em 2006 e, ainda, que seja apurada a 

responsabilidade civil dos agentes públicos e políticos que autorizaram as prorrogações; 

f) que sejam apuradas as razões pelas quais o governador não ingressou com 

ações de nulidade dos TAMs que reconheceram o valor necessário ao reequilíbrio, 

tendo em vista que no cálculo desse crédito foi adotada a mesma metodologia 

questionada nos TAMs de prorrogação do prazo dos contratos de concessão; 

g) que seja investigado o descumprimento da norma legal pelo governo do estado 

de São Paulo, que prevê a constituição, pelo poder concedente, das Comissões de 

Acompanhamento e Fiscalização, consoante preconizado pelo Art. 30, parágrafo único, 

da Lei Federal 8.987, de 1993, e Art. 36, da lei estadual 7.835, de oito de maio de 1992.  

 

Item 4 - Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a fim de que: 



a) sejam reconsideradas as decisões que julgaram regulares os termos aditivos de 

dezembro de 2006, que prorrogaram os prazos dos contratos de concessão das rodovias; 

b) não sejam aprovados aditamentos que prorroguem os prazos dos contratos das 

concessões de rodovias; 

c) seja instaurado procedimento de fiscalização extraordinária a fim de apurar se a 

Artesp está cumprindo as atribuições para as quais foi constituída à vista da lei que a 

criou, em especial pelo fato das elevadas despesas com contratos de consultoria, que 

representam mais de dois terços das despesas totais da agência; 

d) seja instaurado procedimento de fiscalização extraordinária na Artesp, a fim de 

verificar a legalidade desses contratos de consultoria e os processos licitatórios 

correspondentes, assim como sejam apurados os gastos excessivos com consultorias em 

serviços que deveriam ser realizados diretamente por quadro próprio de pessoal; 

e) sejam apurados os valores cobrados indevidamente pela Renovias na Rodovia 

Adhemar de Barros - pedágio de Jaguariúna - e gastos não realizados pela 

concessionária em relação à instalação da Praça de Pedágio de Mogi Mirim, assim como 

os custos decorrentes de custeio e manutenção; 

f) sejam investigados os procedimentos adotados pela Artesp em 2013, que 

alteraram as cláusulas dos contratos de concessão, redução do ônus variável de 3% para 

1,5% e autorização às concessionárias para cobrança pelo eixo suspenso dos caminhões, 

sem a lavratura dos correspondentes termos aditivos modificativos;  

g) seja instaurada auditoria especial nos contratos de concessão de rodovias para 

apuração do cumprimento do cronograma de investimentos, especialmente das obras 

pelas concessionárias; 

h) seja avaliada a eficácia dos mecanismos de controle e de arrecadação pela 

Artesp nas praças de pedágio; e 

i) sejam apurados os atos da Artesp que contrariam o princípio constitucional da 

publicidade: ausência de publicação de portarias e publicação de extratos de contratos 

aditivos, e prazo superior ao permitido na ausência de publicação - caso do contrato do 

consórcio EAG. 

 

Item 5 - Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE, ao Ministério 

Público Estadual e à Comissão Permanente de Fiscalização e Controle da Casa, à 

Receita Federal e às Fazendas Municipais e Estadual, para que sejam apuradas as 



responsabilidades e o não recolhimento de impostos incidentes sobre a arrecadação da 

tarifa adicional de pedágio cobrada pelo transporte de cargas indivisíveis. 

 

Item 6 - Ao Corregedor-Geral da Administração, para que: 

a) sejam adotadas providências para assegurar ampla publicidade de seus atos e 

dos procedimentos administrativos e apurações disciplinares a seu encargo; 

b) que sejam adotadas providências para o aprimoramento do Portal 

Transparência do Estado, evitando-se respostas evasivas ou inconclusivas para que a Lei 

Federal 12.727/2011 - Lei de Acesso à Informação - seja respeitada; 

c) que sejam investigados os membros da Comissão de Licitação responsável pela     

licitação de concessão do Lote 11, 1º lote de concessões; 

d) que seja instaurado procedimento para apuração de conduta do ex-diretor da     

Artesp, Sílvio Minciotti, conforme sugerido nos autos do inquérito civil 117/2007, do 

Ministério Público do Estado de São Paulo. 

Item 7 – 

a) Comissão Permanente de Transporte e Comunicação – que seja criada 

subcomissão com a finalidade de elaborar um projeto de lei visando à implementação de 

um sistema de controle de arrecadação de cargas indivisíveis, previsão de incidência de 

tributos e fim da dupla cobrança; 

b) que seja criada uma subcomissão com a finalidade de elaborar um projeto de lei     

visando à implementação de um sistema compartilhado de dados e controle remoto, em 

tempo real, da arrecadação tarifária das praças de pedágio.” 

 É o relatório que nós apresentamos, Sr. Presidente, no nosso voto em separado. 

 

 O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB – Está em discussão o voto 

do relator e o voto em separado. Tem a palavra o nobre deputado Gerson Bittencourt, 

por dez minutos regimentais. 

  

 O SR. GERSON BITTENCOURT - PT - Bom dia, Sr. Presidente, deputados e 

deputadas, público que participa desta última sessão da nossa CPI. 

 Deputado Mentor, em relação aos dois relatórios, evidente que aqui fizemos uma 

opção de só fazer a leitura das recomendações e das conclusões finais, mas a leitura e 

uma análise das conclusões finais e das recomendações deixam claros dois 

entendimentos que tentarei expressar. 



 Em primeiro lugar, um dos relatórios não viu, nesses quase 130 dias de trabalho, 

qualquer tipo de irregularidade ou problema. Não viu problema nos aditivos assinados 

em 2006, que prorrogaram os contratos que ainda estão vigentes, e que vão 

proporcionar um lucro adicional em valores, do mês passado, de mais de dois bilhões de 

reais. Não viu aqui também que no ano passado houve reajuste dos valores das 

concessionárias e um processo de compensação, através do desconto da outorga, através 

da cobrança do eixo suspenso, e os processos administrativos não foram explicitados, 

não foram cumpridos os ritos conforme são definidos na Lei das Licitações. 

 Não viram o problema denunciado aqui da falta de cobrança, da sonegação pelo 

que tudo indica, de uma parte dos pagamentos das cargas indivisíveis. Não viram aqui 

problema da apropriação indébita, do enriquecimento ilícito de uma licitação do Lote 

11, conforme V.Exa. fez a colocação, deputado Mentor. 

 E obviamente também, além de não ter enxergado coisas fundamentais, que 

tenho certeza de que as pessoas que acompanharam esta CPI conseguiram diagnosticar, 

apesar de vários dos requerimentos importantes para termos uma noção geral desse 

trabalho que fizemos, foram derrotados ao longo desses 130 dias. 

 Também há uma diferença, porque um dos relatórios entende que o preço do 

pedágio praticado no estado de São Paulo é um preço justo, é um preço correto, que está 

de acordo com os contratos. E aqui temos uma posição também bastante diferenciada. 

 E também não faz recomendações para que o governo do Estado adote. Se é que 

fez um erro, que adote de ofício o rompimento dos aditivos assinados, de 2006. Não faz 

recomendação, assim como o governo do Estado não fez uma solicitação ao Tribunal de 

Contas, que julgou os aditivos de 2006 regulares, e depois o governo descobriu que 

estava tudo errado. Não houve um pedido, uma recomendação, deputado Mentor, para 

que o Tribunal de Contas reconsiderasse essa decisão, porque essa reconsideração por 

parte do Tribunal de Contas certamente ajudaria, e muito, o processo de anulação dos 

editais. 

 Então, os dois relatórios trabalham com essas diferenças. Um relatório não viu 

nada. Um relatório acha justo o preço do pedágio, e o relatório não faz as 

recomendações fundamentais, que precisam ser feitas ao governo e aos demais órgãos 

de fiscalização e controle do Estado. 

 Obviamente não é possível falar de todos os temas do nosso relatório, mas quero 

aqui destacar quatro ou cinco pontos que julgo os mais importantes. Em primeiro lugar, 

nitidamente, identificamos, com os estudos, com o levantamento das informações de 



que dispusemos aqui, em função dos requerimentos aprovados e das informações que 

recebemos, que é possível fazer uma redução do valor do pedágio no estado de São 

Paulo, no âmbito do marco dos atuais contratos de concessão, porque aqui não estamos 

defendendo qualquer tese diferenciada, que haja rompimento desses contratos que, se 

tudo der certo, devem caminhar para os seus encerramentos em 2018. 

 Dá para entender que, em primeiro lugar, é possível diminuir os valores dos 

pedágios no marco dos atuais contratos de concessão, acabando com o valor e a 

proporção da outorga fixa e variável, como já adotou o Governo do Estado em pelo 

menos duas oportunidades ao longo da execução desses contratos. 

É possível fazer um processo de discussão em relação à mudança dos indicadores 

que - ao longo desse contrato, de 1998 até 2012 - há uma diferença de 37% entre os 

indicadores. É possível fazer um entendimento e recalcular os ganhos substanciais de 

produtividade que as concessionárias tiveram, ao longo desses últimos anos, no contrato 

de concessão. 

É possível ainda um processo de negociação e entendimento entre as partes. 

Todas as concessionárias que aqui estiveram demonstraram uma disposição em 

participar de uma mesa de entendimento e de negociação para chegar a um valor mais 

adequado e justo das tarifas. Portanto, temos convicção de que - a partir de uma posição 

negociada pelo Governo do Estado, mas com muita firmeza e capacidade - é possível 

sim, já no âmbito dos atuais contratos, diminuir o valor dos pedágios em até 50 por 

cento. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, em relação aos aditivos de 2006, nós todos 

identificamos esta irregularidade: aditivos sem pareceres jurídicos e aditivos que 

consideraram números equivocados e projetados ao invés de números reais.  

Essa iniciativa do Governo do Estado em entrar com um processo de nulidade de 

pelo menos parte dos aditivos das 12 concessionárias é muito pouco para o poder que 

tem o Governo do Estado. Tão importante quanto isso é entrar com um processo de 

rescisão dos contratos de forma administrativa e pedir ao Tribunal de Contas que 

reconsidere a sua decisão. 

Afinal, nós estamos correndo o risco de essas ações demorarem na Justiça e 

chegarmos a 2017 ou 2018 sem o seu julgamento, permitindo que esses contratos - que 

foram assinados equivocadamente e que trouxeram um lucro adicional de mais de dois 

bilhões de reais - avancem para além de 2018. Isso nos preocupa de forma bastante 

substancial. 



É importante dizer, Sr. Relator, que houve sim, por parte das concessionárias, 

apropriação indevida de recursos nas praças de pedágio, em especial do Lote 11 na 

Rodovia Adhemar de Barros. Inclusive, isso foi dito não pela oposição, mas pela 

própria Procuradoria Geral do Estado, quando entrou com o processo de nulidade da 

concessão daquela rodovia e daquele lote propriamente dito. 

É evidente que, de 1998 a 2013, quando foi assinado o termo de acordo, as 

pessoas pagaram, de forma indevida, o dobro do que deveriam pagar na praça de 

pedágio de Campinas, quase na divisa com Jaguariúna. Nós propomos que, através do 

sistema eletrônico, possa ser repassado àquelas pessoas e àqueles usuários que fizeram o 

pagamente indevido um crédito adicional em suas contas, correspondente ao valor 

indevido arrecadado pela concessionária, o qual a própria Procuradoria caracteriza 

como enriquecimento ilícito. 

No caso da Rodovia Adhemar de Barros, é importante não só devolver os recursos 

pagos pelas pessoas e usuários na praça de pedágio de Jaguariúna, mas também que a 

Artesp e o Governo do Estado reconsiderem os valores daquela concessão. A 

concessionária deixou de investir cerca de 40 milhões de reais na construção de uma 

praça de pedágio; deixou de investir e de gastar no custeio e na manutenção dessa praça 

de pedágio por tantos anos.  

Portanto, além de devolver o dinheiro cobrado indevidamente, é importante que 

aquela outra parte dos recursos seja considerada na discussão do reequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato que agora o Governo do Estado diz que é legal, é 

legítimo e deve ser continuado. 

Nós não podemos admitir que o Governo do Estado entre com uma peça na 

Justiça, anulando o contrato, fazendo a caracterização do problema licitatório e, mais do 

que isso, fazendo a caracterização do enriquecimento ilícito e da apropriação indevida 

de recursos e que, através de um acordo, essa situação fique por isso mesmo e a 

concessionária reembolse dinheiro e recursos que não cabem a ela. 

Devolva o dinheiro para quem é devido. Porém, o que não for identificado deve 

ser considerado na hora de se estabelecer um novo reequilíbrio do contrato, 

especificamente do Lote 11. É importante dizer que ficou muito claro que, em relação às 

cargas indivisíveis, não só são cobrados valores mais do que extorsivos. Porque 

extorsivo é o valor do pedágio. Mas o das taxas adicionais, sequer tem comprovação, 

sequer tem pagamento de impostos, como ficou muito claro aqui quando nós 

identificamos esse problema. 



O relator caminha de forma superficial em relação a esse tema, mas não toca no 

problema fundamental, que é o fato de que nesses anos não houve pagamento dos 

impostos devidos no que diz respeito às cargas indivisíveis. 

Nós também caminhamos para a orientação, para a recomendação, Sr. Presidente, 

de que não só os aditivos de 2006, que foram prorrogados - e agora o governo tenta 

cancelar essa prorrogação. Sr. Presidente, Srs. Deputados, deputada Célia, que não haja 

qualquer tipo de prorrogação dos contratos. 

Porque esses contratos trabalham em dados, em situações, em cenários, totalmente 

diferenciados dos atuais. É importante que nós encerremos esses contratos e abramos 

um novo processo licitatório. 

Se nós conseguirmos identificar uma possibilidade de redução de até 50% do 

valor da tarifa no âmbito dos atuais contratos, certamente, num novo modelo, num novo 

marco regulatório, num novo cenário econômico do nosso Estado e do nosso país, pode 

se ter um desconto, uma redução no valor das tarifas, ainda maior. 

Concluo aqui, Sr. Presidente, uma recomendação que nós fizemos e que levamos 

também para esta Casa, para a Comissão de Transportes: que o Governo do Estado 

possa ter, efetivamente, o controle do sistema de arrecadação em tempo real. 

Não dá mais para o Governo do Estado depender das informações das 

concessionárias sobre os tipos de veículos e sobre a quantidade de veículos que passam, 

e sobretudo sobre o número de eixos que passou em cada praça de pedágio, com 

contratos desta magnitude, que envolvem este volume de recursos. Hoje, os dados são 

passados, são coletados, pelas concessionárias e repassados ao Governo do Estado todos 

os dias.  

Queremos mais do que isso. Queremos que seja utilizado, nas nossas praças de 

pedágio, um controle, por parte da Artesp e do Governo do Estado, de todas essas 

informações, em tempo real, assim como acontece no sistema de bilhetagem eletrônica, 

no bilhete único do metrô, do trem, dos ônibus, em todo o sistema. 

A tecnologia existe e precisa ser utilizada para que nós tenhamos uma visão geral, 

correta e precisa sobre essas informações. Nós, Sr. Presidente, não estamos, em nenhum 

momento, dizendo que é para o Estado assumir o controle de arrecadação do sistema ou 

das praças de pedágio, até porque se fizesse isso, um dos pilares conceituais das 

concessões estaria em xeque propriamente dito. 



Mas isso não significa que o Governo do Estado não possa efetivamente, assim 

como anunciou as câmeras de monitoramento que fazem aferição da qualidade dos 

serviços prestados pelas concessionárias. 

Queremos mais do que um sistema que faz aferição só da qualidade dos serviços. 

Queremos um sistema que faça a aferição, em tempo real e por conta do próprio Estado 

de São Paulo, daquilo que é arrecadado nas praças de pedágio espalhadas por todo o 

nosso Estado. 

São esses os elementos que eu quero aqui, Sr. Presidente e Srs. Deputados, 

destacar que cabem fundamentalmente naquilo que o deputado Antonio Mentor 

expressou aqui, na sua leitura, nas recomendações finais e nas conclusões do relatório 

que aqui apresentamos. 

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Tem a palavra, o nobre 

deputado Cauê Macris. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro 

lugar, queria cumprimentar o relator desse processo, dessa CPI, deputado Davi Zaia, 

pelo trabalho que foi desenvolvido frente à confecção desse relatório. 

Quero cumprimentar todos os deputados que aqui atuaram, ajudaram e 

contribuíram dentro desse processo, dessa discussão importante, desse tema importante, 

que é e foi essa CPI. 

Quero aqui cumprimentar todas as pessoas que vieram contribuir com esse debate 

e esse processo. Confesso que me sinto representado pelo relatório apresentado pelo 

deputado Davi Zaia e pelas considerações que foram colocadas dentro desse relatório. 

Mais do que isso, pela ação e a grandeza que o governo teve de reconhecer 

algumas falhas que existiram nesses aditamentos e de buscar os caminhos corretos, 

principalmente do ponto de vista da Justiça, para poder definir um conflito dessa 

magnitude. 

Eu acredito que qualquer ação interna administrativa nesse processo poderia gerar 

um risco muito grande à população e ao próprio governo, por conta da grandeza e do 

volume do aditamento que foi conferido às concessionárias. 



Tenho até sido repetitivo - em toda reunião da CPI falo a respeito desse ponto -, 

mas acho de fundamental importância mensurar que nenhum desses aditivos entrou em 

vigência, sendo que o primeiro deles só entrará a partir de 2018. 

Então, a população de São Paulo não teve nenhum tipo de prejuízo nesse 

processo. Tomei a liberdade, ontem, de ler o voto em separado do deputado Antonio 

Mentor e do deputado Gerson Bittencourt, e fiz um comparativo com aquilo que nós 

todos estamos vivendo, que é o processo político eleitoral.  

Esse comparativo se deu principalmente no ponto de vista das propagandas. 

Quando se olha e se assiste à propaganda do governo federal - mais especificamente, da 

presidente da República - na televisão, não se reconhecem o País em que nós vivemos e 

os dramas que a nossa população vive. Parece que é um país ideal, um país lindo, um 

país maravilhoso. É um país criado pelos marqueteiros.  

Quanto às propostas que estão sendo apresentadas nesse voto em separado, eu as 

vejo da mesma maneira. É claro que, em um mundo ideal, são propostas até coerentes, 

porém feitas pela assessoria técnica do PT. Acho que até encamparam um pouco do 

João Santana nesse processo, na criação desse relatório. Lembro-os de que estamos no 

mundo real e nele existem dificuldades em todos os pontos. Nós temos que saber 

discutir a realidade e as dificuldades que se apresentam.  

Agora, uma coisa é fato: há 20 anos, a população do estado de São Paulo tem 

dado aos governantes que passaram por lá - sejam eles Mário Covas, José Serra ou 

Geraldo Alckmin - a prerrogativa por escolha de modelos. E a escolha que foi feita do 

modelo da concessão foi a melhor. Não é à toa que, sucessivamente, os governadores do 

PSDB têm sido eleitos e reeleitos ao longo desses últimos anos.  

E o modelo que está sendo apresentado - e que, por sinal, é falho e não apresenta 

qualidade no serviço que temos no estado de São Paulo, pelo próprio governo federal - é 

o modelo de concessão, que hoje é vigente no nosso País. Esse modelo sempre foi 

criticado e colocado em cheque pelo PT, que depois acabou percebendo que realmente 

era um caminho que precisava ser tomado. Também, principalmente no estado de São 

Paulo, é um modelo que a população vai ter a oportunidade de ratificar, dentro do 

processo eleitoral que se aproxima - ou dizer que não está satisfeita com o modelo que 

está sendo apresentado.  

Agora, o que nos resta aqui, como consequência desta CPI, é a clareza de que, se 

houve alguma ação que prejudicou ou pode prejudicar o nosso Estado e a nossa 

população, em primeiro lugar, não foi por conta de má-fé. Em segundo lugar, não foi 



por conta de pessoas que queriam se utilizar ilicitamente de qualquer tipo de 

provimento, de forma que pudessem ter qualquer tipo de benefício. Em terceiro lugar, as 

ações e as medidas cabíveis foram tomadas, por parte dos agentes públicos que delas 

participaram, da maneira que precisavam ser.  

Então, eu encerro minha fala, Sr. Presidente, dizendo que saio daqui tranquilo, 

sabendo que todas as medidas esperadas, do ponto de vista ético, por parte da 

população, foram tomadas, porque o Governo se posicionou corretamente a respeito de 

todos os assuntos neste processo. Vejo o resumo feito pelo deputado Davi Zaia e sinto-

me acolhido, por conta do parecer do nosso relator da CPI. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

 

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

Tem a palavra o nobre deputado Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT - Sr. Presidente, quero iniciar, evidentemente, 

dialogando com o deputado Cauê Macris, que também cumpre seu papel como líder da 

bancada do PSDB na Casa, ao defender até aquilo que é indefensável, porque achar que 

o sistema de concessões do estado de São Paulo é justo, barato e adequado às nossas 

necessidades é supor que nós vivamos, isso sim, na “Ilha da Fantasia”.  

Evidentemente, os custos dos pedágios do estado de São Paulo são caríssimos, 

exorbitantes. Impactam a vida das pessoas. Impactam o “custo São Paulo”. São os mais 

caros do Brasil. Utilizaram o indexador mais alto do mercado financeiro. Enfim, 

causaram prejuízos enormes ao desenvolvimento do estado de São Paulo. Não há 

dúvidas sobre isso.  

Dizer o contrário disso significa querer nivelar, como se concessões rodoviárias 

fossem todas iguais. Não são, deputado Cauê Macris. Não são. O modelo adotado pelo 

governo federal leva em conta o interesse do usuário. Decide a licitação através da 

oferta da menor tarifa.  

E nós temos rodovias importantes, necessárias, que foram concessionadas há 

poucos anos e que já estão tendo benefícios enormes. A Rodovia Fernão Dias não fica 

devendo nada para nenhuma delas e anda 600 e tantos quilômetros com pouco mais de 

12 reais de tarifa. Quer dizer, é um negócio incomparável. Não há como estabelecer 

nenhum parâmetro de comparação entre esses dois modelos de concessão rodoviária. 



Evidentemente, compreendo sua árdua e difícil tarefa de defender aqui uma posição 

que, claramente, se mostrou, durante os 120 dias do nosso trabalho, como indefensável.  

Quero dizer que, em que pese não haver ainda a cobrança da prorrogação e o 

pagamento dos valores relativos a essa prorrogação, deputado Cauê Macris, benefícios 

há, sim. A quem? Às concessionárias. As concessionárias já se beneficiaram pela 

possibilidade de ter recebíveis das tarifas de pedágio por mais oito anos. Isso fez com 

que os seus balanços melhorassem e que as suas ações também ganhassem valor 

adicional na Bolsa de Valores, fez com que as próprias empresas se valorizassem. É 

inegável que essa medida adotada em 2006 pelo Governo do Estado do estado de São 

Paulo gerou benefícios incalculáveis para as concessionárias e um risco enorme para a 

população do estado com a possibilidade desse modelo - astronômico modelo nas tarifas 

- ter continuidade por mais oito anos nas rodovias paulistas. 

Portanto, penso que discutir isso à luz do que levantamos aqui na Comissão 

Parlamentar de Inquérito é fundamental. Mas para além disso, um motivo fundamental 

para a prorrogação desses contratos, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, aqueles que nos 

assistem, que nos acompanham pelos veículos de comunicação que se dedicaram a esse 

tema importante da realidade paulista e mesmo pela TV Assembleia, um motivo 

fundamental para a solicitação do reequilíbrio desses contratos que resultou na 

prorrogação, foi a existência de novos tributos, que começaram a vigorar em 2002, que 

não existiam por ocasião da licitação de 98. Se esses valores não tivessem sido 

recompostos, não tivessem sido debitados do ônus fixo, provocariam, sim, o reequilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos. Até mesmo o procurador-geral do estado Dr. Elival 

não sabia que esses valores relativos ao PIS, COFINS e ISS eram debitados do 

pagamento do ônus fixo. Qual a razão para se pedir o reequilíbrio econômico-financeiro 

se esses valores foram recompostos? Que razão existe, além de eventuais obras que não 

estavam previstas, mas não o suficiente para solicitar um reequilíbrio da ordem de oito 

anos na prorrogação dos contratos?  

Então, caiu por terra o grande argumento utilizado pelas concessionárias, pela 

Artesp e pelo governo no sentido de reconhecer o desequilíbrio econômico-financeiro 

das concessões no estado de São Paulo já que, repito, os valores relativos ao PIS, 

COFINS e ISS foram deduzidos do pagamento do ônus fixo que era devido pelas 

concessionárias. Portanto, não há desequilíbrio a partir desse aspecto da criação de 

novos impostos. Ainda mais: a contratação absurda de consultorias a peso de ouro, 

gastando-se mais de dois terços da receita da Artesp. Deputado Cauê Macris, mais de 



um milhão de reais por mês são gastos só com consultorias. E agora surgem dúvidas a 

respeito da participação dessas mesmas consultorias em esquemas nebulosos, esquemas 

duvidosos como foi objeto de matéria na "Folha de S.Paulo" indicando que uma das 

consultorias de nome Sondotécnica, ligada também à AEG que presta serviços de 

consultoria à Artesp, seria um canal de pagamento de propina para o DER. Nós não 

estamos afirmando, mas há uma dúvida bastante consistente a respeito da participação 

desta consultoria. E se há dúvida a respeito dessa consultoria, provavelmente outras 

consultorias possam fazer parte desse esquema nebuloso que põe em dúvida a 

regularidade dos trabalhos, e consultorias que deram subsídios para essa prorrogação 

maluca que houve em 2006, consultorias que custaram caríssimo para o estado de São 

Paulo e que deram ainda condições para que a partir de uma análise absolutamente 

interplanetária possibilitassem a prorrogação dos contratos de 2006 e que agora estão 

sendo questionados pelo próprio governo.  

Para finalizar, Sr. Presidente, quero agradecer a atenção de todos. Foi importante 

o debate nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, gostaria que ele tivesse sido até mais 

intenso, que ele pudesse ter aberto outras possibilidades de discussão, que pudesse 

trazer novas informações que pudessem clarear com a experiência de todos os 

deputados e da deputada Célia Leão, participando intensamente da nossa Comissão 

Parlamentar de Inquérito.  

Quero dizer da minha honra, da minha alegria em ter participado desta CPI ao 

lado de uma figura tão qualificada na área de transportes aqui no estado de São Paulo, 

com um currículo muito significativo, uma pessoa que tem compromisso com o 

transporte já de há muito tempo, que se especializou na área e hoje, como deputado, 

vem trazendo uma enorme contribuição para os debates aqui na Assembleia Legislativa: 

meu companheiro Gerson Bittencourt. Quero lhe dar os parabéns pela contribuição que 

você trouxe a esta CPI e dizer da forma fraterna e leal com que dois companheiros de 

partido, que disputam a reeleição na mesma região, trataram matéria como esta, 

dividindo as tarefas e também os bônus e ônus desse trabalho.  

Quero mencionar um grupo de pessoas, Sr. Presidente, que teve participação 

decisiva na qualidade de nosso trabalho e ao qual eu quero expressar o meu 

reconhecimento quanto ao esforço, à dedicação. Foram noites, foram fins de semana de 

muita dedicação e competência para finalizar este relatório que nós apresentamos aqui.  

Vou mencioná-las pelo primeiro nome, pela afinidade e pelo carinho que tenho 

por cada um desses companheiros e por cada uma dessas companheiras. Companheira 



Odete, companheira Cuca, companheira Cleo, companheira Ana Carla, companheira 

Roberta, companheiro Evaristo, companheiro Damas e companheira Fernanda. Espero 

que eu não tenha me esquecido de ninguém. A companheira Gabriela também registrou 

todos os momentos do nosso trabalho. 

Quero finalizar dizendo que nesses 120 dias tudo aquilo que se fez, tudo aquilo 

que se debateu, tudo aquilo que se produziu de resultados visa, efetivamente, ao 

interesse público propriamente dito. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Em discussão. O próximo 

inscrito é o deputado Orlando Bolçone. 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Quero primeiro agradecer. Permito-me 

até seguir a mesma linha que o deputado Mentor registrou. É uma questão que 

transcende, não foi só um espírito de respeito entre membros de mesmo partido, mas 

também respeito de todos os membros que fizeram parte desta CPI.  

Quero, Sr. Presidente, cumprimentar V. Exa. pela forma tranquila, serena, que não 

me surpreende, com que conduziu esta CPI. Tenho certeza de que é uma grande 

contribuição para a Assembleia, para o Parlamento Paulista e para o estado de São 

Paulo. 

Quero fazer um cumprimento especial ao nosso relator. Tanto o relatório do 

deputado Davi Zaia quanto o relatório dos deputados Antonio Mentor e Gerson 

Bittencourt trazem contribuições, visto que vão permanecer nos Anais desta Casa e 

servir para consultas futuras sobre este momento que estamos vivendo. Eu mesmo, 

quando iniciaram os trabalhos da CPI, socorri-me, inicialmente, de um trabalho feito 

nesta Casa cujo relator foi o nobre deputado Edmir Chedid. Fui me orientar.  

Eu falava sobre a metodologia que o nosso relator, deputado Davi Zaia, adotou, 

não só ao construir o seu relatório, mas também no sentido de fazê-lo de forma ao 

mesmo tempo política - esta é uma Casa Política - como científica, buscando 

inicialmente o histórico das próprias concessões, trazendo talvez um dos maiores 

especialistas do País, Dr. Floriano Peixoto, para que pudesse relatar como essas 

concessões foram idealizadas, construídas no País. A própria presença do Dr. Floriano 

Peixoto possibilita aquele embasamento de tomada de decisões no sentido de que as 

ações têm que se embasar primeiro na questão legal, dando segurança, dando um 



encaminhamento, que mais uma vez ressalto, muito inteligente na metodologia da 

condução da investigação e do levantamento dos fatos.  

Passando a uma segunda etapa, se pudéssemos dividir em três etapas, foram 

ouvidos os órgãos técnicos de forma equilibrada, tanto pareceres de pessoas que estão 

na Artesp quanto de pessoas que estiveram quando se ouviram os secretários que por lá 

passaram, fazendo contraponto com outras instituições que tinham pensamentos 

diferentes, que contrapunham, às vezes, a esses mesmos argumentos. Dessa forma, eu 

acredito que surgiu um relatório extremamente equilibrado, de forma muito séria, muito 

política e ao mesmo tempo técnica que culminou, inclusive, com a última oitiva, na 

presença do Dr. Elival.  

Houve contribuição do relatório feito pelos nobres deputados Bittencourt e 

Mentor, que são, como bem lembrou o deputado Mentor, estudiosos do tema. Também 

dos colegas deputado Cauê Macris, deputada Célia Leão, deputado Aldo Demarchi e 

deputado Edson Giriboni, um grupo multidisciplinar em que todos puderam contribuir. 

É importante deixar registrado que eu passei por um órgão, o Departamento 

Aeroviário do Estado, que cuida, obviamente, dos aeroportos do estado de São Paulo. 

Quando ocorre algum problema, em especial acidentes, lá se fixa exatamente nas 

contribuições que aquele evento vai possibilitar para no futuro servir sempre de 

referência, de estudo e de tomada de decisão. Assim, os dois relatórios, acredito, vão 

contribuir nesse aspecto. 

 Obviamente, vou votar pela aprovação do relatório do deputado Davi Zaia, que, 

acredito, é completo, atende e resolveu de forma simples, mas extremamente objetiva - 

simples como todo o trabalho competente deve ocorrer. 

 Mais uma vez, quero ressaltar, agradecer pela oportunidade de participar. Tive 

orgulho de participar dessa CPI, tanto pela presidência de V. Exa., pelo relator, pela 

companhia de todos os nossos pares, com quem pude aprender muito. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

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

Com a palavra o deputado Davi Zaia. 

 

 O SR. DAVI ZAIA - PPS - Sr. Presidente, mais uma vez, quero fazer alguns 

rápidos comentários sobre o relatório apresentado pelos deputados Antonio Mentor e 

Gerson Bittencourt.  



 Considerando que os trabalhos aqui realizados foram intensos e, antes de 

estender um comentário sobre o relatório dos deputados Gerson Bittencourt e Antonio 

Mentor, quero registrar que no nosso relatório procuramos separar muito bem o que é 

objeto de investigação do que é o papel dos parlamentares nesta Casa, corriqueiro, que 

pode ser exercido por meio do seu mandato normal, que pode ser exercido por meio da 

comissão permanente de Transportes e Comunicações desta Casa, que é oferecer 

sugestões para a melhoria, ou até manifestar opiniões de outras formas de operar o 

sistema de transportes, outras formas de se fazer concessão, outros modelos. 

 Esse debate é permanente, não necessita de uma CPI para ser efetuado, tem sido 

feito ao longo dos últimos anos nesta Casa, conforme a posição dos deputados, tem sido 

feito nos processos eleitorais, menos até neste processo do que em anteriores, talvez 

porque a evidência do sucesso e da qualidade das estradas do estado de São Paulo cada 

vez mais se imponha.  

Então, perdem eficiência eleitoral determinadas posições que em outras eleições 

foram defendidas com mais veemência. Hoje, quem anda no estado de São Paulo 

percebe que se não tivéssemos o programa de concessão que temos, literalmente o 

estado estaria parado porque com todos os investimentos realizados, com todas as obras 

realizadas, as nossas estradas continuam com um grande fluxo e com movimento 

bastante efetivo. 

 Assim, a CPI não é o local para se fazer uma ampla discussão desse tipo, e sim 

para investigar irregularidades. No caso das tarifas, ficou comprovado que elas estão de 

acordo com os contratos. As prorrogações de 2006 são objeto de ações judiciais que 

visam à anulação proposta pelo próprio governo. Portanto, sugeri ao governo, que, 

depois de um intenso debate, de uma rigorosa análise, concluiu pelo encaminhamento 

ao Judiciário para anular.  

Que ele faça isso administrativamente seria um contrassenso porque, se já 

concluiu, não voltaria atrás por uma simples sugestão desta Casa. E se o governo 

optasse por fazê-lo, muito provavelmente as empresas recorreriam à Justiça e o debate 

continuaria até que a Justiça tomasse uma decisão. Atrasaríamos a discussão na Justiça, 

o que, provavelmente, poderia continuar gerando eventuais ganhos, como tem sido 

apontado aqui, “que podem ter sido ganhos em função disso; como tem ações na 

Bolsa”, ou coisas desse tipo.  

É evidente que a hora em que houver uma decisão judicial sobre essa prorrogação, 

tudo isso vai se ajustar e a Justiça vai determinar aquilo que é, porque cabe a ela a 



última palavra em qualquer caso em que há divergências sobre o cumprimento e a 

correção do que foi feito pelo estado. 

Também me chama a atenção algumas sugestões apresentadas no relatório dos 

nobres deputados que propõem, por exemplo, que o estado abra mão da outorga, que é 

um recurso que entrou para o estado de São Paulo. Toda vez que se faz uma concessão e 

que consta outorga, esses recursos entram para o Tesouro do estado de São Paulo e, 

portanto, são utilizados no estado de São Paulo para obras, para investimentos, para 

melhorias, para o povo do estado de São Paulo. E propõem que o estado abra mão disso, 

provavelmente, de um lado, diminuindo a sua arrecadação e, do outro, tendo até que 

devolver, porque parte da outorga já foi até recebida. 

Mas não há nenhuma menção, por exemplo, sobre os tributos que são recolhidos 

ao governo federal, e esses, sim, não temos nenhum controle, nenhuma informação se 

de fato são aplicados novamente no estado de São Paulo. Aliás, para conseguir ampliar 

os seus investimentos em ferrovias, em metrô e na ampliação e melhoria da nossa rede 

estadual, aquelas rodovias que são operadas pelo DER, o estado de São Paulo foi 

obrigado e é obrigado, porque tem uma boa gestão do seu orçamento e tem tido recursos 

- temos acompanhado nesta Casa a aplicação desses recursos do governo do Estado, do 

Tesouro, em novos investimentos -, mas para dar conta dos investimentos necessários 

tem se socorrido dos empréstimos. Muito provavelmente não encontra a parceria do 

governo federal, na medida em que se justificava pelo montante de recursos e de 

impostos que o estado de São Paulo recolhe à União. Portanto, nenhuma menção à 

redução desses tributos poderia contribuir muito com o povo de São Paulo, na medida 

em que poderia, aí sim, ter de forma concreta a sua tarifa reduzida e a melhoria, 

portanto.  

As opções me parecem, até quando há uma pseudo boa vontade de oferecer uma 

alternativa para reduzir a tarifa, contra o povo de São Paulo, já que propõem a redução 

naquilo que são os recursos que entram para o Tesouro do Estado de São Paulo. Não 

propõe nenhuma medida naqueles recursos que vão para o governo federal, sobre os 

quais não temos nenhum controle, se voltam para o nosso Estado.  

Portanto, Sr. Presidente, consideramos que, naquilo que é objeto da CPI, que é 

investigar as irregularidades, cumprimos o nosso papel. No restante, os debates sobre 

essas questões continuam através da Comissão de Transportes, através da atuação de 

cada parlamentar e da ação política permanente que todos nós, homens públicos, temos 

a tarefa de conduzir no estado de São Paulo.  



Por fim, gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os que puderam 

contribuir e aos deputados aqui. Registro, até da forma positiva, como se deu o debate. 

Tivemos a oportunidade de discutir ao longo desses meses a importância não só daquilo 

que é realizado no estado de São Paulo, mas desse importante tema, a questão das 

concessões, e ter uma visão de que isso vem melhorando. O estado de São Paulo, a ação 

dos deputados e a ação do próprio Governo vêm contribuindo para que o Estado 

melhore cada vez mais. Digo Estado como ente geral, sua ação nesse modelo e na 

discussão da forma de concessão como uma forma importante para que serviços sejam 

prestados de melhor maneira.  

Agradeço também todos os funcionários que nos ajudaram no dia a dia, 

registrando na figura do Dario, nosso assessor do gabinete, e na figura da Raquel, da 

liderança do Governo, as contribuições de todos os técnicos que nos auxiliaram nesse 

relatório.  

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Em discussão. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT - Sr. Presidente, não poderia deixar de 

manifestar minha contestação à fala do deputado Davi Zaia. Evidentemente, quando 

pedimos a exclusão dos valores da outorga... 

 

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

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT - Só por 30 segundos, Sr. Presidente, só para 

não deixarmos a coisa dessa maneira, dizendo que estamos trabalhando contra o 

interesse do estado de São Paulo. Ora, os cofres públicos, o erário, não é tudo no 

Estado. O que estamos defendendo é a redução da tarifa, algo que beneficiaria milhões e 

milhões de paulistas que utilizam as rodovias. A redução da outorga é um dos fatores 

que pode sim fazer com que a tarifa possa ser reduzida. E mais, o deputado Davi Zaia 

em nenhum momento mencionou a economia que o Governo fez em não tendo que 

fazer a manutenção, ampliação e reparo nas estradas concessionárias, que é algo em 

torno de 63 bilhões de reais nesses anos de concessão. Portanto, há essa sanha 

arrecadatória do Governo do Estado de São Paulo, que deixa de gastar 63 bilhões e 



ainda exige pagamento de outorga, fator que impacta no preço da tarifa de maneira 

muito forte.  

Deputado Davi Zaia, dizer que estamos trabalhando contra o interesse do estado 

de São Paulo... Se V. Exa. quiser entender que seja apenas a Secretaria da Fazenda, tudo 

bem, mas a Secretaria da Fazenda não corresponde a 42 milhões de brasileiros e 

brasileiras que vivem no estado de São Paulo e que pagam altos preços nas tarifas 

rodoviárias no nosso Estado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Em discussão. Não havendo 

oradores inscritos, está encerrada a discussão.  

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

 

O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB - Voto com o relator Davi Zaia. 

 

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

Gerson Bittencourt? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT - PT - Com o relatório apresentado pelo 

deputado Antonio Mentor e eu - voto em separado. 

 

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

Antonio Mentor? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT - Com o voto em separado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Como vota o deputado Davi 

Zaia? 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Com o relator. 

 

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

Orlando Bolçone? 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Com o relator. 



 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Como vota o deputado Aldo 

Demarchi? 

 

O SR. ALDO DEMARCHI - DEM - Com o relator. 

 

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

Edson Giriboni? 

 

O SR. EDSON GIRIBONI - PV - Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - BRUNO COVAS - PSDB - Também registro o voto 

com o relator, ficando aprovado o parecer do relator por seis votos a dois.  

Antes de dar por encerrados os trabalhos, quero agradecer a todos os servidores da 

Casa, em nome da Luzia, por toda a prestação, por terem nos aturado durante todos 

esses 130 dias, por terem colaborado com o andamento da comissão. Agradeço a 

presença sempre ativa da deputada Célia Leão e de todos os deputados que 

compareceram a essas 17 reuniões que tivemos nesses quase 130 dias de CPI. Agradeço 

a todas as assessorias dos deputados e das lideranças que participaram das reuniões, a 

imprensa, a todo o público que veio acompanhar estas reuniões, seja presente na 

Assembleia Legislativa, seja através da TV Web, da TV Assembleia, enfim.  

Quero dizer que foi um prazer muito grande poder ter presidido os trabalhos. 

Cumprimento todos que participaram e aprovaram hoje o relatório final.  

Quero dar por encerrados os trabalhos desta reunião e desta CPI.  

Muito obrigado. Bom dia a todos. 

 

* * * 

 

 

 

 

 


