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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - TARIFA DOS PEDÁGIOS 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

28/07/2014 

 

 

 

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

declaro aberta a décima segunda reunião da CPI constituída pelo Ato 31 de 2014.  

Registrando as presenças dos deputados Antonio Mentor, Gerson Bittencourt, 

Aldo Demarchi, Orlando Bolçone, Luciano Batista, Davi Zaia e Bruno Covas na 

Presidência. Solicito à secretária que faça a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Questão de ordem, senhor presidente. 

 

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

Orlando Bolçone. 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Solicito, nos termos regimentais, a 

dispensa da leitura da Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – É regimental, havendo 

concordância de todos os deputados fica dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. 

Passamos à deliberação dos requerimentos. Item número um, requerimento número... 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Pela ordem, senhor presidente. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem, nobre 

deputado  Aldo Demarchi. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Pedir vista do item um e dois. 

 

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

três, requerimento número 47/2014 de autoria dos deputados Antonio Mentor e Gerson 

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

órgão técnico o envio de requisição à ARTESP para que encaminhe a esta CPI em 

caráter de urgência as informações acerca do movimento das concessionárias com praça 

de pedágio especificando quantos veículos passaram pelas praças de pedágio paulistas 

anualmente por praça, tipo de veículo e valor arrecadado.  

Em discussão, não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em 

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

aprovado. 

Registramos também a presença da deputada Célia Leão e do deputado Edson 

Giriboni. Item número quatro, requerimento número 51/2014 de autoria dos deputados 

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

submetido à deliberação deste órgão técnico o envio de requisição à ARTESP para que 

encaminhe a esta CPI em caráter de urgência os documentos abaixo relacionados.  

Em discussão, não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em 

votação.  

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem, senhor presidente. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem, nobre 

deputado Davi Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Solicitar votação nominal. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É regimental. Em votação. 

Como vota deputado Davi Zaia? 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado Aldo 

Demarchi? 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Contra, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado 

Orlando Bolçone? 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado Edson 

Giriboni? 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Qual item deputado Bruno Covas? 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Item número quatro, 

requerimento número 51.  

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Antecipá-lo contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Contra. Como vota 

deputado Luciano Batista? 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – A favor. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado 

Gerson Bittencourt? Desculpa? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Favor. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado 

Antonio Mentor? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Favor. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputada Célia 

Leão? 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Contra, presidente. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Essa Presidência também 

registra voto contrário, fica rejeitado por seis votos a três. Item número cinco. 

Requerimento número 54/2014 de autoria dos deputados Antonio Mentor e 

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

deste órgão técnico o envio de requisição à ARTESP para que encaminhe a esta CPI em 

caráter de urgência as informações sobre os investimentos realizados pela 

Concessionária Rota das Bandeiras nas vicinais sob sua responsabilidade apresentando 

o cronograma de obras, o que foi realmente realizado e o valor gasto conforme relação 

abaixo. 

Em discussão, não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em 

votação.  

 

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

 

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

deputado Davi Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Solicitar votação nominal. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É regimental. Em votação. 

Como vota deputado Antonio Mentor? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – A favor. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado 

Gerson Bittencourt? 
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O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – A favor. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado 

Luciano Batista? 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – A favor. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputada Célia 

Leão? 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Contra, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado Davi 

Zaia? 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado Aldo 

Demarchi? 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Contra, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado 

Orlando Bolçone? 
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O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado Edson 

Giriboni? 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Essa presidência também 

registra voto contrário, o requerimento fica rejeitado por seis votos a três. Item número 

seis. Requerimento número 55/2014 de autoria dos deputados... 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem nobre deputada 

Célia Leão. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Posso ainda nesse momento fazer pedido de 

vista de dois dos itens? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Sim senhora. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Queria pedir vistas para V. Exa. dos itens 

oito e nove, por gentileza. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Itens oito e nove, V. Exa. 

já pediu vistas na última reunião. 

 

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

pedir vista do oito e do nove. 

 

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

seis. Requerimento número 55/2014 de autoria dos deputados Antonio Mentor e Gerson 

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

órgão técnico o envio de requisição à ARTESP para que encaminhe a esta CPI em 

caráter de urgência as informações sobre os investimentos realizados pela 

Concessionária CART nas vicinais sob sua responsabilidade, apresentando cronograma 

de obras, o que foi realmente realizado e o valor gasto conforme relação de vicinais 

apresentado na tabela seguinte. Em discussão, não havendo oradores inscritos está 

encerrada a discussão. Em votação.  

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem senhor presidente. 

 

 

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

Davi Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Solicitar votação nominal. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É regimental. Em votação, 

como vota deputado Antonio Mentor? 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – A favor. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado 

Gerson Bittencourt? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – A favor. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado 

Luciano Batista? 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – A favor, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado Edson 

Giriboni? 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado 

Orlando Bolçone? 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado Aldo 

Demarchi? 



10 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado Davi 

zaia? 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputada Célia 

Leão? 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Contra, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Esta presidência também 

registra voto contrário, o requerimento fica rejeitado por seis votos a três. Item número 

sete. Requerimento número 56/2014 de autoria dos deputados Antonio Mentor e Gerson 

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

órgão técnico o envio de requisição à ARTESP para que encaminhe a esta CPI em 

caráter de urgência relatório constando o número, o contrato de concessão, objeto e a 

concessionária de todos os termos aditivos e modificativos firmados com as 

concessionárias de rodovias em 2006, informando se foram firmados de forma unilateral 

ou por acordo mútuo. 

Em discussão, não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em 

votação.  

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem senhor presidente. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem nobre deputado 

Davi Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Solicitar votação nominal. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É regimental. Como vota 

deputada Célia Leão? 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado Davi 

zaia? 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado Aldo 

Demarchi? 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado 

Orlando Bolçone? 
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O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado Edson 

Giriboni? 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado 

Luciano Batista? 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – A favor. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado 

Gerson Bittencourt? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Favor. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado 

Antonio Mentor? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Favor. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Esta presidência também 

registra voto contrário e o requerimento fica rejeitado por seis votos a três. Item número 
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10. Requerimento número 59/2014 de autoria dos deputados Antonio Mentor e Gerson 

Bittencourt.  

Requer nos termos regimentais que seja submetido à deliberação deste órgão 

técnico o envio de convite aos Presidentes das empresas de consultoria KPMG, MPP e 

FGV para que prestem esclarecimentos dos relatórios feitos entre 2005 e 2006 que 

embasaram a metodologia adotada pela ARTESP na definição do reequilíbrio 

econômico-financeiro para as concessionárias no ano de 2006. 

Em discussão, não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em 

votação. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem senhor presidente. 

 

 

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

Davi Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Solicitar votação nominal. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É regimental. Como vota 

deputado Antonio Mentor? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – A favor. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado 

Gerson Bittencourt? 



14 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Favor. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado 

Luciano Batista? 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – A favor, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputada Célia 

Leão? 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Contra, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado Davi 

Zaia? 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Contrário. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado Aldo 

Demarchi? 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Contrário. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado 

Orlando Bolçone? 
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O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Como vota deputado Edson 

Giriboni? 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Esta presidência também 

registra voto contrário, fica rejeitado o requerimento por seis votos a três. 

 

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

 

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

Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Senhor presidente, evidentemente que a 

gente imagina que a base de governo tenha conhecimento das informações requeridas e 

por isso votam contra os nossos pedidos de informações. Mas, de toda maneira, as 

questões que forem relativas ao conteúdo inerente ao governo, até se imagina que eles 

possam efetivamente ter. Os deputados da base possam ter acesso a essas informações 

que não estão disponibilizadas a essa CPI. 

Mas, uma questão como essa que fundamenta em grande medida todos os 

debates havidos nesta Comissão Parlamentar de Inquérito como os relatórios das 

auditorias contratadas pela ARTESP junto à KPMG, MPP e FGV não há porque 

sonegar desta Comissão Parlamentar de Inquérito esse debate, essas informações que eu 

creio que apenas discutindo aqui na presença dos dirigentes responsáveis por estes 

relatórios é que poderia lançar luz sobre as nossas dúvidas, sobre as nossas indagações. 
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E lamentavelmente até para esta convocação, este convite a base do Governo se 

manifesta contrária, e o faz de novo silenciosamente. Se nós tivéssemos aqui as razões 

pelas quais o deputado relator desta Comissão Parlamentar de Inquérito Davi Zaia, se ao 

comandar a votação da base governista nos desse aqui pelo menos uma satisfação, uma 

informação que fosse, uma justificativa por mais simples que fosse, nós poderíamos até 

nos resignar, mas não é o caso.  

Os requerimentos aqui são rejeitados sob o comando do relator, são rejeitados 

sem a menor informação de que razões levaram a essa rejeição fazendo desta CPI um 

momento, uma reunião entre amigos apenas, e não um trabalho sério que uma 

Assembleia Legislativa deva realizar cumprindo a sua função que foi a nós delegada 

pela população do Estado de São Paulo. 

Então, de novo registrar essa forma até de alguma maneira, de desprezo com a 

qual o relator trata esta Comissão Parlamentar de Inquérito, lamentar que isso aconteça. 

Dizer que nós precisaríamos sim dessas informações para exercer aqui a nossa tarefa e, 

se for o caso, se essa manifestação desse deputado conseguir minimamente sensibilizar 

o deputado Davi Zaia, que ele manifeste aqui que razões levaram este deputado e relator 

da Comissão Parlamentar de Inquérito a comandar a votação que derruba requerimentos 

de fundamental importância para a execução dos nossos trabalhos, e para que possamos 

atingir os nossos objetivos. 

 

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

 

 

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

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Eu queria, Senhor presidente, 

deputados, deputa, falar no mesmo sentido. Nós estamos aqui fazendo uma discussão 
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aqui da pauta.  Aliás, não uma discussão, uma reprovação automática nos itens que 

constam nesta pauta. 

E itens, deputado Antonio Mentor, que eu acho fundamental e não sei o que leva 

a base do Governo rejeitar um requerimento como este, sobretudo nós que somos da 

região metropolitana de Campinas, deputada, que é para saber sobre o cronograma de 

obras se foi ou não executadas as obras vicinais da concessionária Rota das Bandeiras 

na SP332, município de Engenheiro Coelho, Artur Nogueira, Limeira, Cosmópolis, 

Paulínia, Campinas. Depois de novo Paulínia, depois a SP065 Campinas, Valinhos, 

Campinas, Atibaia, Igarapé, Jacareí, depois a SP360. 

Então nós temos aqui, depois nós vamos para a CART, para a Concessionária 

CART, as diversas cidades aqui que vem sempre a esta Casa, sempre reclamações da 

qualidade das nossas estradas vicinais e a base do Governo sem qualquer discussão, sem 

qualquer motivo faz a rejeição desses requerimentos. 

Requerimentos que obviamente nós vamos buscar no Portal da Transparência, lá 

nós não temos a base do Governo tratorando, querendo dificultar qualquer tipo de 

fiscalização, qualquer tipo de informação. Informação básica que esta Casa precisa ter, e 

esta CPI em particular. 

Então nós estamos aqui, deputado Mentor, um requerimento que foi rejeitado, o 

item quatro da nossa pauta, requerimento número 51, são cópias de processos que são 

públicos, que tem que estar devidamente acessado a todos os parlamentares, a sociedade 

como um todo, mas mais uma vez se trabalha aqui sem qualquer tipo de justificativa, 

sem qualquer tipo de ponderação rejeitando todos estes requerimentos. 

É evidente, depurado Mentor, que isso nós já percebemos desde o início num 

processo de composição dessa CPI, a forma como foi feito, como foi escolhido o 

presidente em que pese V. Exa. ter sido o autor do requerimento de CPI e ficou fora do 

comando ou da relatoria, como é tradição desta Casa. 

Então, nós desde o início estamos falando, denunciando em que pese a imprensa 

não divulgar, informações básicas, importantes que ela própria poderia ir buscar e para a 

toda população e para o bem, para a transparência de uma forma geral e ela também 

poderia fazer a divulgação dessas informações. 
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Então é injustificável essa posição do relator. Ficam conversando. Então a gente 

fala e parece que não ouve. Eu vou esperar e quando tiver, pelo menos ouvir, não é? 

Pelo menos ouvir, não quer debater porque não tem coragem de fazer o debate porque 

se acomoda numa regra, num regimento que é adotar única e exclusivamente a maioria 

desta comissão, mas que não quer fazer o debate, que não tem coragem, que tem medo 

de fazer o debate e explicar nas suas cidades, na sua região e no Estado o que estão 

votando aqui. 

Explicar para a população porque não fazem as vicinais que é de competência 

das concessionárias e que não fizeram. Não fizeram, não tem fiscalização, não tem ação, 

não tem nada da parte do Estado e tem a complacência desses deputados que fazem 

parte da base de sustentação, deputado Mentor. 

Tem medo do debate porque o que vai falar aqui não tem consistência para 

explicar para a população de uma forma geral. É isso o que tem acontecido. Vamos 

fazer o debate! Sobre cada motivo da convocação, do requerimento de informação e o 

que leva, com todo o direito que tem, a base Governista de não querer fazer qualquer 

tipo de investigação e é isso o que está acontecendo nessa CPI com o conjunto dos 

requerimentos. 

E aí você faz o debate aqui e ainda ficam conversando. Tem que ter respeito 

senhor presidente. Eu peço que isso seja o critério dessa CPI como quando os outros 

deputados fazem as suas colocações, a gente sempre presta atenção e fica ouvindo com 

maior atenção, porque nós queremos fazer debate em cima dessas colocações e isso não 

tem acontecido de forma sistemática dentro desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 

E o resultado eu já coloco aqui, tudo seis a três. Quando não vem o deputado é 

seis a dois, deputado Luciano é seis a dois. E é assim que tem sido procedido o 

encaminhamento de uma base que está engolindo uma CPI, porque se dependesse da 

base do governo, do PSDB não teria essa CPI conforme nós já dissemos as diversas 

manobras que levaram para a sua não instalação no primeiro, segundo dia legislativo 

dessa Casa. 

Então esse é o procedimento e esse é o debate que nós queríamos fazer aqui. 

Defendam as suas posições, mas tenham coragem para defender aquilo que os senhores 

estão votando aqui e fazer o debate. Isso que é no mínimo. E aí nós reconhecemos os 
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resultados sem qualquer tipo de problema, mas justifiquem para essa CPI, para o 

cidadão, cidadã de São Paulo o que leva derrubar um requerimento de informação sobre 

as obras das vicinais citadas aqui. 

Depois estão lá os deputados todos negociando no DER junto com os municípios 

que ficam pressionando os deputados para ajudar nas negociações, para ter um 

tratamento dessas estradas vicinais que a grande maioria delas, como estão citadas aqui, 

fazem parte dos contratos de concessão.  

Eu acho que e isso o que a população precisa entender e ver deste tipo de postura 

que não quer fazer o debate, que não quer justificar as suas posições que defendem aqui. 

É isso. 

 

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

 

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

Luciano Batista. 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – Presidente, eu também queria me 

manifestar porque mesmo sendo da base do governo, deputado Mentor falou, deputado 

Gerson também falou que a base do governo vota sistematicamente contra alguns 

requerimentos, mas eu acho que nós precisamos fazer uma reavaliação porque alguns 

requerimentos aqui não tem sentido de não ser aprovado. 

Este requerimento que provocou este debate agora, o item 10 está apenas 

solicitando, convidando os presidentes, convidaria não é? Porque não vale mais 

convidar nada, não é? Já foi reprovado, mas convidaria as consultorias, os presidentes 

das consultorias que fizeram relatórios para embasar o reequilíbrio econômico das 

empresas no ano de 2006. 
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Acho que convidar os presidentes para vir aqui expor para a sociedade, para o 

conjunto dos seus deputados da base ou da oposição, não importa. Mas o que eles 

fizeram, eu não vejo nenhum problema presidente. 

Requerimentos que perguntam sobre vicinais aqui que estão sendo derrubados, 

isso aqui eu também não vejo nenhum problema em dizer para as pessoas explicarem o 

que foi feito, porque e quando foi feito. 

E quando se faz este debate aqui se tenta fazer o debate, nós temos vários 

problemas nas estradas aí, presidente. Vários problemas de iluminação. Estradas sem 

iluminação, estradas esburacadas. Você vai aí para o Vale do Ribeira, por exemplo, está 

cheio de trechos perigosos sem nenhum tipo de iluminação, com pouca sinalização e aí 

as pessoas vêm, batem, morrem e a gente faz uma pergunta aqui e não pode fazer a 

pergunta por que vai ser rejeitado. 

Eu acho que precisa fazer uma reflexão aqui porque ou nós fazemos as coisas 

funcionarem para melhorar as estradas para as pessoas que as utilizam ou então a gente 

vai ficar falando não para tudo aqui. Não pode aprovar, não pode requerer, não pode 

fazer nada e o que vai melhorar nas estradas? 

Não que as estradas de São Paulo sejam as piores do Brasil, ao contrário. Mas 

não é porque temos estradas boas que a gente não pode melhorar. Não é porque nós 

temos o Sistema Anchieta-Imigrantes que é muito bom, mas é caríssimo que a gente não 

pode pedir para iluminar trechos que tem densidade altíssima de neblina, e V. Exa. aqui 

também tem uma ligação profunda com a Baixada Santista, sabe do que eu estou 

falando. Trechos perigosíssimos. 

Ainda o ano passado um acidente violento na subida da Serra que vitimou várias 

pessoas por conta da neblina e por conta de falta de iluminação. Então quando eu vejo, 

“olha, o acidente que bateu 200 carros por causa da neblina”. Espera aí, por causa da 

neblina ou por falta de iluminação pública? 

Então as empresas que exploram os pedágios não podem iluminar alguns trechos 

que são perigosos? Então, se fizer um requerimento aqui porque não iluminam o mais 

importante é reprovar o requerimento do que as vidas das pessoas que passam por lá 



21 

 

todo dia? A vida dos nossos amigos, nossas, do povo de São Paulo. Estão passando nas 

estradas e nós não podemos aprovar nada aqui. 

Então, deputado Mentor, Gerson, não se trata de oposição, se trata de um pouco 

de consciência aí, não é? Porque senão fica difícil. Para que fazer a CPI do Pedágio, 

para não aprovar nada? Então não se faz nada, não se ouve nada e fica tudo como está. 

Está tudo certo, maravilhoso, é o país da Alice, país das maravilhas. 

Então não dá presidente. Tem que ter uma reflexão aí para a gente poder dar 

uma resposta para as pessoas questão aí fora, não é? A gente sobe a Serra, vem até aqui 

e não aprova, não aprova. Aí deputado pede vista em processo que já está, já tinha 

pedido, pede de novo. Precisamos levar isso aqui mais a sério, senão é melhor ir para 

casa, não é? Porque ficar aqui reprovando. 

Aliás, quando pedirem vista eu quero sugerir, quando pedir votação nominal é 

melhor já por o placar seis a três, a não ser que chegue algum deputado aí, e aí V. Exa. 

pode até pedir contagem, como não tem nenhum para chegar, já pode colocar o placar 

direto porque fica mais fácil. Ganhamos tempo, não é? 

 

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

 

 

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

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Sabe qual é o problema deputado 

Luciano? É que o governo fez tanta lambança nesses contratos de concessão que ele não 

consegue justificar a tamanha lambança que fez. Seja no estabelecimento de um modelo 

que é arcaico, um modelo que onera o usuário que paga um pedágio dos mais caros do 

Brasil, mais caros do mundo. 
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Segundo porque estabeleceu um aditivo que não tem sentido, mudou a regra no 

aditivo assinado em 2006 e só descobriu em 2011 o erro que fez. Só entrou na Justiça 

em quatro concessionárias em 2014 quando esta CPI começou a trabalhar. 

Uma lambança que fizeram com a Adhemar de Barros, e agora querem tirar 

aqui, querem desconvocar, desconvidar nem é convocação, desconvidar deputado 

Mentor, o secretário Saulo, foi ele quem assinou o acordo judicial em 2012 com a 

concessionária. 

Um acordo que nós descobrimos aqui na semana passada que o governo não 

colocou na pauta de entendimento do acordo nenhum item que fez parte da ação de 

nulidade do contrato. Então foi tanta lambança, é tão. Eu vou adotar o critério cada vez 

que tiver o deputado falando, eu vou parar porque tem que ter respeito aqui. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem nobre deputada 

Célia Leão. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – É só para dizer ao nobre deputado Gerson 

Bittencourt e a todos os presentes de que nunca vi nesta Casa de Leis em que os 

deputados em uma reunião, fosse qual fosse do plenário, plenarinho, CPI o que fosse, 

que os deputados não possam estar se comunicando até para fazer as suas concordâncias 

ou discordâncias. Então, eu queria pedir a V. Exa. que como presidente desta CPI 

também desse aos nossos deputados todos aqui de oposição e situação o direito de se 

manifestar entre eles ou entre nós mesmo quando o deputado estiver falando, assim 

como é no plenário grande. 

Da mesma forma, todos os partidos, todos, ninguém fica fora do todo até onde 

eu conheço a palavra todo, possa fazer esse movimento. Eu nunca vi isso em nenhuma 

Casa de Leis, muito menos nessa que estou aqui há seis mandatos e há 24 anos. Por 

favor. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Passamos então ao item 11 

da nossa pauta. Requerimento número 60/2014 de autoria dos deputados Antonio 

Mentor e Gerson Bittencourt. Requer nos termos regimentais... 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem nobre deputada 

Célia Leão. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Só antes de passarmos aqui para o item 11 

que nós estamos exatamente conversando com relação e ele e eu de forma particular 

ainda não acabei a conversa, portanto ainda tenho que ver aqui com os meus pares um 

pouco daquilo que estou pensando a respeito desse item 11, dizer a V. Exa. e aos 

membros desta CPI obviamente, deputados todos sem exceção de partido político 

diferentes que todos têm como homens o meu respeito e como ser humano e como 

mulher. 

Mas dizer que Casa de Leis é exatamente isso. Eu não vou usar dos 40 minutos 

que usei da semana passada presidente e nem faria e nem farei. Ainda cabem aqui 

algumas pessoas convidadas para serem, aqui se manifestarem e retirarem dúvidas dos 

deputados presentes aqui na CPI. 

Portanto não usarei desse tempo e nem poderia fazê-lo, mas só para dizer de que 

até onde nos conste nós estamos frente, um eu já participei de várias CPIs propostas por 

diversos partidos, não é questão deste ou daquele, aonde itens ou maioria ou minoria 

dos itens eram ou não aprovados ou rejeitados. É uma questão de entendimento, de 

visão, de posição e eu penso que na democracia isso tem que ser compreendido e mais 

do que isso, se não quiser compreender também não precisa, mas mais do que isso 

respeitado. Na democracia me parece que a decisão da maioria prevalece e tem que ter o 

respeito da minoria. 
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Dei o exemplo e paro por aqui, que eu não votei na presidente Dilma, mas ela 

tem o meu respeito enquanto mulher pública, enquanto presidente deste país porque 

teve a maioria dos votos. A mesma coisa numa CPI. Numa CPI aonde tem a maioria dos 

votos para sim ou para não, a minoria seja aquela daquele momento ou de outro também 

respeita ter sido aprovado ou rejeitado. 

Para mim isso é muito claro. E eu queria de forma respeitosa, se posso usar deste 

termo e acho que posso, dizer de forma direta ao deputado José Bittencourt que é 

companheiro e é desta Casa. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Gerson. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Gerson, perdão, que companheiro, que é 

desta Casa, que é da nossa região de Campinas, particularmente já foi secretário do 

município de Campinas onde é minha cidade também, e de vários outros parlamentares 

desta Casa, de que eu não fui acostumada nem na vida privada desde menina, com a 

educação dos meus pais muito simples, mas grande homem e grande mulher papai e 

mamãe, a dizer que falem bem ou falem, falem de mim. Eu quero dizer isso para a 

política, não de mim pessoalmente. Não é essa Célia Leão que está falando de forma 

particular, personalizada. 

Mas dizer que as coisas têm que ser feitas também com verdades. E aqui dentro 

e fora desta Casa onde o senhor me encontrar o senhor vai ter sempre o respeito que 

sempre teve, somado a carinho o senhor tenha a certeza disso. 

Mas eu penso de que as coisas têm que ser faladas com algum embasamento e 

penso também, esta Casa tem liberdade para isso, tem até imunidade, as pessoas podem 

dizer o que pensam e o que acham e às vezes o que acham não está correto. Mas eu não 

vejo presidente, de que as coisas da CPI não estejam tão claras ou enfim, pelo menos 

para alguns.  

Porque o nosso governo, digo nosso porque é um governo que a gente defende 

no sentido das políticas públicas que são lançadas no estado e a grande maioria atinge 
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de forma direta as pessoas que precisam daquele atendimento seja na saúde, sejam 

pessoas com deficiência, seja no meio ambiente. V. Exa. como secretário que foi sabe 

falar com muito mais propriedade do que eu, mas quero usar da palavra que V. Exa. 

usou de forma respeitosa. 

Esse governo nosso não tem nenhuma lambança, nenhuma. Nenhuma é 

nenhuma. E, não sou advogada deste governo, não e nem ganho para isso. Ganho para 

fiscalizar esse governo e tenho feito. E tenho feito de maneira apropriada. 

Nesse governo ao que me conste, se for diferente em outro momento eu volto ao 

microfone ou em outra oportunidade, mas este governo não tem membros do governo 

que estejam pagando por algum crime. Então eu queria só deixar isto registrado 

presidente, porque senão parece, pode parecer para alguém de que este governo tenha aí 

alguns mesmos resquícios de outros que a gente tem visto pela imprensa. Essa é uma 

ciosa que eu queria deixar. 

Segundo, dizer de que a nossa liberdade aqui não só partidária, mas como 

parlamentar nos dá o direito de votar sim ou não de acordo com aquilo que nós 

entendemos. Só isso que eu queria aqui registrar e agradecer a V. Excelência. 

 

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

requerimento... 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Com a palavra Antonio 

Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Quero também fazer aqui um breve 

comentário porque a democracia é isso, não é? O direito da maioria sobre as 

manifestações da minoria. Mas há também na democracia um princípio de respeito às 
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minorias. Não é porque uma opinião, uma posição é minoritária que ela deva ser 

massacrada, que ela deva ser descartada, desrespeitada. 

Não é isso que a construção de um processo democrático nos ensina. Não é 

assim que se deve proceder num processo de debate especialmente no parlamento 

quando se deve colocar o confronto das opiniões. É esse confronto de opiniões que joga 

luz a respeito de qualquer questão que esteja sendo examinada. 

Nós respeitamos sim, o direito da maioria aqui, nos colocamos humildemente 

como minoritários nessa Comissão Parlamentar de Inquérito que foi apresentada por 

este deputado há três anos, que aguardou pacientemente a cronologia das demais CPIs 

para que pudéssemos chegar a esse momento. 

Mas eu tinha uma real expectativa de que nós pudéssemos ao instalarmos esta 

Comissão Parlamentar de Inquérito executar um bom trabalho em defesa do povo 

paulista. Defesa dos interesses do estado de São Paulo, interesses do desenvolvimento 

econômico do estado de São Paulo, interesse do desenvolvimento social do nosso 

estado.  

Que pudesse defender usuários e aqueles que indiretamente também são 

impactados pelas tarifas de pedágio. Discutir o modelo de concessão rodoviária que foi 

implantado em 1998 aqui no estado de São Paulo e que onera tão fortemente o 

desenvolvimento do nosso estado. 

Gostaria sim, de poder fazer isso, mas para fazer, para executar esta tarefa com 

dignidade é necessário que a gente tenha acesso a documentos, informações, que se 

trave aqui um debate, que se trave um debate das opiniões contraditórias, um debate das 

nossas posições que não são idênticas, ao contrário, são contrárias e na maioria das 

vezes até, mas é preciso travar o debate. 

É preciso que se traga aqui pessoas responsáveis por todos estes procedimentos 

para que delas se possa ouvir quais foram as razões que levaram a essa situação de fato 

que nós estamos vivenciando. Apenas isso, nada mais do que isso. 

Mas não sei o que precisa ser escondido, porque precisa ser escondido? Qual é o 

documento tão importante e tão revelador que não possa ser trazido a esta CPI? Qual é a 

indagação que se pode fazer a esta ou aquela pessoa que não possa ser ouvida por esta 
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CPI? E que resposta pode ser essa que pode derrubar essa muralha que protege tão 

fortemente o Palácio dos Bandeirantes aqui no estado de São Paulo? 

Eu vou de uma maneira muito respeitosa pelo carinho que eu tenho pela 

deputada Célia Leão, não vou aceitar provocação deputada. Não vou, mas se o fizesse 

poderia relatar aqui inúmeros casos ocorridos em outros governos que também não 

foram esclarecidos, não foram apurados, não foram levados a julgamento e que 

envolveram pessoas das mais variadas cores partidárias no estado de São Paulo e no 

Brasil e que se tivessem sido tratados da mesma maneira como outros, de maneira 

idêntica, igual e isonômica, certamente levariam ao castigo outros tantos dirigentes 

políticos que muitas vezes estão cobertos aí por lindas plumas e grandes bicos. 

 

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

 

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

Pela ordem, Aldo Demarchi. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Só uma satisfação respeitosa para o meu 

companheiro Gerson que a hora que ele estava falando eu estava consultando aqui o 

Davi Zaia que tinha pedido, nós vamos analisar aqui inclusive um requerimento do 

relator pedindo a desconvocação do Saulo que eu e V. Exa. fazemos parte da Comissão 

de Transporte e pelo meu conhecimento o Dr. Saulo já não é mais o secretário, já foi 

substituído. 

Então eu estava apenas perguntando a ele se realmente eu não estava 

equivocado. Não foi desrespeito em ouvi-lo naquele momento, certo? E, a razão maior 

do relator estar pedindo essa desconvocação é justamente porque ele não é mais 

secretário. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem senhor presidente. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Continua em discussão. 

Pela ordem nobre deputado Davi Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – O requerimento que nós estamos discutindo propõe 

a convocação do senhor Gustavo Húngaro e queria consultar os nobres deputados que 

formularam o requerimento se nós podemos fazer a alteração dessa convocação para 

convite como nós fizemos em todos os requerimentos aprovados aqui. Então, sugerir 

que havendo concordância pudéssemos alterar para convite, com a concordância dos 

nobres deputados. 

 

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

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Da minha parte há concordância em 

transformar a convocação em convite. Deputado Gerson? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Não havendo mais 

oradores inscritos, está encerrada a discussão, em votação o requerimento número 60 

com alteração apresentada pelo deputado Davi Zaia com o aceite dos autores do 

requerimento. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, 

aprovado. 

Item número 12. Requerimento número 61/2014 de autoria do deputado Davi 

Zaia. Requer nos termos regimentais que seja submetido à deliberação deste órgão 

técnico o cancelamento do convite ao Sr. Saulo de Castro Abreu, ex-secretário de estado 

de Logística e Transportes aprovado na reunião desta CPI realizada no dia 21 de maio 

de 2014. Em discussão. 

 

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

Antonio Mentor para discutir. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Para saber se do ponto de vista regimental 

é possível que haja uma resolução que contraria uma decisão anterior. Não há nenhum 

motivo para nós não recebermos aqui o ex-secretário dos transportes e atual chefe da 

Casa Civil do governo do estado de São Paulo. 

Eu não considero possível que um novo requerimento altere uma decisão que já 

foi tomada anteriormente. Eu não vejo como fazer isso, ainda mais porque não é alguém 

que não tenha nada a ver com o que está aqui na nossa pauta. Ao contrário, foi na gestão 

do secretário Saulo Abreu de Castro que aconteceram vários episódios que nos 

trouxeram a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, portanto não vejo nenhuma razão 

para a desconvocação.  

A não ser que ele estivesse doente ou qualquer coisa assim. Mas eu não acho que 

seja isso, aliás, eu tenho certeza de que não é isso e penso que ele deva sim, estar 

presente aqui. 

Ainda mais, penso que aquele requerimento ou um novo requerimento possa ser 

votado aqui convocando o novo secretário, não é? O novo secretário Clodoaldo 

Pelissioni que assumiu nesses últimos dias, também deva estar aqui para discutir 

conosco as questões que são relativas à sua pasta, mas não para vir aqui dizer “olha, eu 

não era secretário à época, eu não posso falar porque não tenho conhecimento do que 

aconteceu já que estava no DER e não estava na Secretaria de Transportes”. Não há 

nenhuma razão para a desconvocação. E mais ainda, quero insistir de que não sei se do 

ponto de vista regimental é possível que uma decisão já adotada por esta Comissão 

Parlamentar de Inquérito seja revogada por outro requerimento. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado, do ponto de 

vista regimental a presidência não encontra nenhum óbice na discussão e votação do 

requerimento. Com a palavra o deputado Davi Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Senhor presidente, senhores deputados. O 

requerimento que apresentei convocando o secretário Saulo era porque ele ocupava 

naquele momento a Secretaria dos Transportes. O requerimento e nenhum dos 

convocados aqui foi para falar sobre nenhum ato específico, até porque a nossa, o objeto 

da CPI é uma análise se os preços do pedágio praticados no estado de São Paulo estão 

em acordo com os contratos, com os editais que foram publicado e temas que a gente 

pode estar aqui investigando e cabe, portanto, à Secretaria responder. 

Todos os que aqui compareceram respondem pelos órgãos que representam e 

não necessariamente por atos individuais. Lembrando que essa CPI não há ninguém 

sendo investigado. Então, se nós estivéssemos tratando de uma investigação que tratasse 

objetivamente pessoas ou mesmo atos específicos que foram praticados, essas pessoas 

teriam que responder por estes atos. 

Não há nenhuma investigação específica sobre isso. Por isso que tomei, como 

tinha tomado a iniciativa de propor a convocação do Sr. Saulo de Castro que repito, era 

o secretário e viria aqui por ser secretário de transportes do governo do estado de São 

Paulo e não por ter praticado especificamente este ou aquele ato, propus então que 

alterássemos a convocação e aí o requerimento seguinte é requerimento 13 que propõe 

justamente que façamos a convocação do Sr. Clodoaldo que atualmente ocupa o cargo 

de secretário para que assim como o Sr. Saulo viria aqui para responder pela Secretaria, 

o atual titular responda pela Secretaria. 

Então perfeitamente coerente com a iniciativa que tomamos inicialmente que foi 

aprovada por esta CPI. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Continua em discussão. 

Com a palavra deputado Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Em primeiro lugar presidente, eu 

acho que não está sendo transmitida a nossa sessão pela TV Alesp, então eu gostaria 

que fosse... 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Já vamos verificar. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Eu queria aproveitar, eu acho que 

nem pela internet pelo que estão nos informando aqui não tem nenhuma outra comissão 

trabalhando aqui nos dias de hoje. 

Bom, primeiro lugar dizer para a deputada Célia Leão que o respeito é mútuo, 

aqui ou fora daqui. V. Exa. sabe disso, sabe do carinho inclusive que tem quando nos 

encontramos e conversamos. Vale pra aqui e fora daqui não só com a senhora, mas 

também com os demais deputados desta Casa independente de partido político. 

Segunda coisa, o que nós estamos insistindo é, em sendo minoria é evidente que 

nós reconhecemos que somos minoria. É só contar o parlamento e o número de 

deputados nessa comissão aqui. Não temos nenhuma dúvida que a maioria exerce 

quando acha que tem exercer o seu direito de maioria e aprova e rejeita qualquer um dos 

requerimentos de convocação, de informação e assim por diante. 

O que nós insistimos aqui é que façamos o debate dos requerimentos, 

propriamente dito, com a justificativa favorável e contrária, e perdendo depois deste 

debate que embasa o sentimento, o voto de cada deputado nós seguimos a frente.  

Foi assim que nós fizemos todas as sessões dessa CPI. Todas, sem nenhuma 

exceção dos requerimentos, não é o primeiro e certamente não será o último 

requerimento que vai ser rejeitado por seis a três, sete a dois e assim sucessivamente. 
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Agora nós queremos fazer e entender do parlamento, dos parlamentares o 

motivo que embasa a aprovação do requerimento ou rejeição de um determinado 

requerimento. 

Terceira questão deputada, eu insisto na palavra até porque eu acho que é uma 

palavra adequada, eu não usei qualquer outro tipo nem agora e nem nas sessões 

anteriores qualquer outro tipo de citação. Eu acho que a ARTESP é incompetente, falta 

de planejamento e fez lambança.  

Quando em 2006 assina os aditivos sem parecer jurídico utilizando uma base de 

dados erada que não usou nas anteriores e que depois de cinco anos e só depois de cinco 

anos descobre o erro, é evidente que teve uma lambança daquelas pessoas que fizeram, 

que trabalharam as informações e os dados que ensejaram esses aditivos assinados e já 

reconhecido por parte do governo estadual do erro que cometeu propriamente dito em 

2006. 

Então não somos nós da oposição que estamos fazendo esta versão. O primeiro 

que reconheceu o erro foi o governo do estado, o governo de uma forma geral 

propriamente dito. Vou insistir de novo, vale para a Adhemar de Barros, para a 

concessão lá onde o governo entra com uma declaração de nulidade do contrato dizendo 

que houve desvio no processo licitatório, mudaram sem ter a competência, quem tinha 

que mudar o edital no meio do caminho disse que teve enriquecimento ilícito. 

Isso é palavra da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, que houve 

enriquecimento ilícito e depois faz-se um acordo na Justiça e tudo aquilo que estava na 

peça de nulidade da Procuradoria Geral não entrou na mesa de negociação com a 

concessionária, nós ouvimos aqui por parte da concessionária isso, que tudo o que 

entrou no termo de acordo, é verdade que foi feito na Justiça foi proposto pelo governo 

do estado sem nenhuma ponderação da concessionária. 

Então esqueceu tudo o que fez referência na peça, o que está errado? Está errada 

a peça de 2011 anunciada pelo governador lá em Campinas, que ia acabar, ia decretar 

nulidade do contrato de concessão. Ia retomar a rodovia, a concessão para o estado para 

ser feito uma nova concessão? 
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Então é evidente que foi uma lambança. Ou foi uma lambança na hora de fazer 

essa ação declaratória de nulidade do contrato ou foi lambança na hora de fazer o 

acordo judicial. Porque são coisas completamente diferentes e nós ouvimos aqui por 

parte da concessionária e as peças do governo do estado, a ação da Procuradoria é 

pública, nem está correndo em sigilo. 

Lambança quando estabelece mais uma vez o reajuste de tarifa e tem 

concessionária que entra na Justiça, não tem capacidade de fazer o entendimento. Eu já 

declarei isso na reunião de segunda quando as concessionárias que estiveram aqui. 

Eu entendo particularmente que o Poder Público tem que fazer e procurar todas 

as iniciativas para chegar a um entendimento com as concessionárias no sentido do 

desenvolvimento do contrato de reequilíbrio do contrato, enfim de todos os itens 

contratuais e que são necessários da concessão. 

A Justiça na minha opinião é a última instância e o governo vai utilizando 

mecanismo judicial só para inglês ver. Pede sigilo de Justiça em quatro das ações. O 

governador anunciou que ia entrar com ações contra todas as concessionárias e até 

agora só foram quatro, deputado Mentor. E já se passaram quase três meses da primeira 

ação. 

Então isso tudo é evidente que caracteriza, lambança porque não fizeram as 

obras nas vicinais. O governador falou que exigiu da ARTESP no final do ano que a 

ARTESP cobrasse das concessionárias, o governador! Imprensa, que a ARTESP 

cobrasse das concessionárias aquilo que estava estabelecido no contrato.  

Não foi a oposição, não foi o PT, foi o governador que disse isso. Que as 

concessionárias não cumpriram aquilo que estava previsto e determinou que a ARTESP 

fizesse o seu trabalho de fiscalização e cobrança e exigência. Por isso quer não aprova 

aqui o requerimento para saber de informações deputado Luciano, das vicinais se 

fizeram ou não. 

Nós não pedimos o preço de vicinais, não pedimos nada disso. Nós só pedimos 

uma relação, vamos entrar no Portal da Transparência e vai ser obrigado, uma 

informação básica que não tem segredo não tem absolutamente nada em relação a isso. 
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Por fim, eu vou dizer assim que sou contrário a essa alteração deputado Davi 

Zaia. Contrário pelo seguinte, o secretário Saulo naquela oportunidade, até o presente 

momento foi o secretário que identificou na sua secretaria o erro de 2006, foi na atual 

gestão. Não foi na gestão Serra, foi nesta gestão que identificou esse erro sob o 

comando da sua Secretaria. Foi ele comandando a Pasta propriamente dita, que fez as 

ações na Justiça, que determinou as ações na Justiça que três delas não correm nem em 

segredo de justiça. 

Foi ele, o secretário, eu não estou fazendo nenhuma acusação aqui. Foi ele o 

secretário que assinou o termo de acordo com a concessionária da Adhemar de Barros. 

Então é evidente, não é porque ele não é mais secretário, não ocupa mais a Secretaria 

que ele não possa vir. Ele ou qualquer outro não possa vir aqui prestar as informações. 

Então nós poderíamos aqui abrir mão do diretor da ARTESP Ulysses, o 

secretário Dario que está aqui, e outros secretários e agentes públicos que não estão 

mais na administração pública. 

Então nós não queremos ouvir aqui só o titular da pasta para vir aqui dizer “olha, 

eu não conheço porque nesse período”, com todo respeito ao Dr. Clodoaldo, um dos 

profissionais mais competentes na área que o governo do estado tem. Pelo menos é 

minha opinião. Para ele trazer as informações, nós queremos saber do secretário no 

período o que ensejou levar as ações na Justiça, o que ensejou pedir segredo judicial e 

não pedir no caso da Adhemar der Barros que decretou, que pediu a nulidade do 

contrato. 

Então, essas as informações que nós queremos do titular da pasta como os 

demais que vão vir aqui, para prestar aas informações que eu acho que são cabíveis a ele 

naquele período que comandou a Secretaria de Transportes e, vocês vejam bem pessoal, 

foi ele, na gestão dele como secretário que identificou em 2011. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Mais um minuto. 
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O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Em 2011 esse erro da ARTESP em 

2006. Foi ele quem entrou na Justiça contra a concessionária da Adhemar de Barros, foi 

ele quem fez o acordo. Não ele enquanto pessoa propriamente dita. Tem todo um corpo 

jurídico e de diretores nesse processo. Ele como figura pública e representante máximo, 

vamos dizer aqui, do estado nestes assuntos que estão colocados aqui. 

Então da minha parte eu tenho total discordância em relação a esse requerimento 

em função desses elementos que aqui estou trazendo. Não é porque ele não é mais da 

Pasta que teríamos que desconvidar. Nem foi convocação, acho que foi convite no 

requerimento anterior de V. Exa. que foi aprovado por unanimidade pelos membros 

dessa CPI. 

 

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

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado Davi Zaia ainda 

tem sete minutos e 40 segundos. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Não, rapidamente para dizer que da minha opinião 

pessoal, nós de fato poderíamos dispensar o depoimento do Dr. Ulysses e do Dr. Dario 

como ex-secretários que são. Aprovamos esse requerimento, acredito que eu pelo menos 

da minha parte em respeito à V. Exa. que sugeriu, que julgou importante que eles 

fossem convidados. Mas de minha parte eu acho que ouvindo os titulares que 

respondem pela pasta e pelo que aconteceu no processo todo, essa CPI estaria 

cumprindo os seus objetivos e tendo os documentos que temos à disposição nós 

estaríamos perfeitamente aptos a tomar as nossas decisões. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pela ordem senhor Presidente. Vou pedir 

vista do requerimento. 

 

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

concedido vista ao deputado Antonio Mentor. Item número 62, requer nos termos 

regimentais que seja formulado o convite ao Exmo. Sr. Clodoaldo Pelissioni, Secretário 

de estado de Logística e Transportes com o objetivo de prestar as esta CPI informações 

relativas ao objeto da temática investigada em data a ser oportunamente agendada.  

Em discussão, não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão, em 

votação. Os deputados e deputada que forem favoráveis permaneçam como se 

encontram, aprovado o requerimento. 

Passamos então ás oitivas de hoje, vamos aqui juntando de dois em dois para a 

gente poder facilitar aqui os trabalhos. Queria chamar nesse momento pela ordem aqui 

da, que foi publicado o Sr. Maurício Vasconcelos, diretor-presidente da Concessionária 

do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A, AutoBan. O Sr. José Carlos Cassaniga, 

diretor-presidente da Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A.  

 

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

 

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

Luciano Batista. 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – Só para, como sugestão presidente. Eu 

estava conversando aqui com o deputado Gerson Bittencourt e com a assessoria nossa 

aqui, nos informaram que as sessões não estavam sendo transmitidas para a TV. 

No começo dos trabalhos V. Exa. tinha dito que havia um problema técnico 

aqui, que foi feito uma reforma aqui, lembra disso presidente? E que ia ser. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A palavra está com os 

deputados, por favor. 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – Agora está transmitindo então? Bom, 

então vamos verificar se está passando agora. Se pudesse a minha assessoria verificar. A 

informação que chegou é que não está passando na televisão. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A informação que a 

Secretaria nos passou é que pela internet está passando e pela TV isso depois entra na 

programação da TV Assembleia que transmite não a reunião como um todo, mas flashes 

da reunião. Essa foi a informação que 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – O que impede de passar ao vivo 

presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Olha, isso aí já é com a 

presidência efetiva da Casa e eu não, “male, male” mando aqui, imagina na TV 

Assembleia. 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – Se V. Exa. manda “male, male” aqui, 

nós estamos “male, male” então, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Imagina eu mandando nos 

senhores! Não tem a menor possibilidade, não é? 
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O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – Presidente, na verdade como a Casa está 

de recesso parlamentar, portanto não está tendo nenhuma atividade nos outros plenários, 

eu não vejo nenhum problema em passar a sessão ao vivo até para enriquecer e 

preencher o canal da TV Assembleia que está sem programa. Então, a TV Assembleia 

está aqui dentro, está aqui na Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Sim deputado, mas não é 

comigo. Não sou eu quem 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – Não é com o senhor? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Não sou eu quem manda na 

TV Assembleia. 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – O senhor não sabe, não viu? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Eu sei, mas não é comigo. 

Tanto sei que lhe respondo que não é comigo. (Risos.) 

 

O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – Não é com você? Com que é então, 

presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Com a presidência efetiva 

da Casa. 
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O SR. LUCIANO BATISTA – PTB – Presidente Samuel Moreira? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Exatamente. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem, presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem, Davi Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Na sessão passada nós tivemos também quatro 

representantes de concessionárias e fizemos a oitiva dos quatro ao mesmo tempo. 

Gostaria de sugerir a V. Exa. se pudéssemos repetir essa experiência que fizemos na 

outra vez, havendo concordância porque acho que o assunto é pertinente ouvir todos 

conjuntamente. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem nobre deputada 

Célia Leão. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Só para reforçar a fala do deputado Davi 

Zaia, porque nos parece mais, não sensato, mas agiliza um pouco mais. Nós temos 

vários convidados então seria mais prudente também V. Exa. convidar. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Não há nenhum problema, 

nenhuma questão contrária. Vamos só então pedir então mais duas cadeiras para que os 

outros possam sentar-se aqui. 

Chamar então o senhor Linomar Barros Deroldo que é diretor-presidente das 

concessionárias Autovias S.A., Centrovias S.A., Intervias S.A. e Vianorte S.A. E o Sr. 

José Renato Ricciardi, diretor-presidente da Concessionária Rodovia das Colinas S.A. 

Muito bem, vamos começar aqui com a parte formal. Os senhores foram 

convocados a comparecer, foram convidados a comparecerem a esta Comissão 

Parlamentar de Inquérito constituída pelo ato 17 de 2014, e como testemunhas com 

fundamento no artigo 2013 e 218 ambos do Código do Processo Penal combinado com 

o parágrafo segundo do artigo 13 da Constituição do estado e artigo 3º da Lei Estadual 

11.124 de 10 de abril de 2002, bem como as demais normas constitucionais e 

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

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

fatos de seu conhecimento por incorrerem no crime previsto no artigo 4º, inciso dois da 

Lei Federal 1579 de 18 de março de 14952. 

Vamos passar aos termos de qualificação. Nome completo? 

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI - José Renato Ricciardii. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Idade? 

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI – Cinquenta e um. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Estado Civil? 

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI - Casado. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Profissão? 

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI – Administrador de empresas. 

 

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

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI – Rodovia das Colinas S.A. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Endereço de trabalho? O 

endereço a gente havia, não precisa. 

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI – Na cidade de Itu fica a sede. 

 

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

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI – Diretor-presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Tem grau de parentesco 

com alguma das partes?  

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI – Não, nenhum. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB –  Tem alguma relação com 

qualquer das partes? 

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI – Também não? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Eu peço a V. Exa. que faça 

a leitura do termo de compromisso. 

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI – Sob minha palavra de honra prometo 

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

cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Muito obrigado. Nome 

completo? 

 

LINOMAR BARROS DEROLDO – Linomar Barros Deroldo. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Idade? 

 

LINOMAR BARROS DEROLDO - Cinquenta e dois anos. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Estado Civil? 

 

LINOMAR BARROS DEROLDO - Casado. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Profissão? 

 

LINOMAR BARROS DEROLDO – Contador. 

 

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

 

LINOMAR BARROS DEROLDO – Concessionárias Autovias, Centrovias, 

Intervias e a Vianorte. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Cargo que ocupa nessas 

empresas? 

 

LINOMAR BARROS DEROLDO – Diretor-presidente das quatro 

concessionárias. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Tem grau de parentesco 

com alguma das partes?  

 

LINOMAR BARROS DEROLDO - Não, nenhum. 

 

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

qualquer das partes? 

 

LINOMAR BARROS DEROLDO - Também não. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Eu peço que faça a leitura 

do termo de compromisso. 

 

LINOMAR BARROS DEROLDO - Sob minha palavra de honra prometo 

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

cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Obrigado. Nome 

completo? 

 

O SR. MAURÍCIO SOARES VASCONCELOS – Maurício Soares 

Vasconcelos. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Idade? 

 

O SR. MAURÍCIO SOARES VASCONCELOS – Sessenta e dois anos. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Estado Civil? 

 

O SR. MAURÍCIO SOARES VASCONCELOS – Casado. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Profissão? 

 

O SR. MAURÍCIO SOARES VASCONCELOS – Engenheiro. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Empresa em que trabalha? 

 

O SR. MAURÍCIO SOARES VASCONCELOS – AutoBan. 

 

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

 

O SR. MAURÍCIO SOARES VASCONCELOS – Diretor-presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Tem grau de parentesco 

com alguma das partes?  

 

O SR. MAURÍCIO SOARES VASCONCELOS – Não. 

 

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

qualquer das partes? 

 

O SR. MAURÍCIO SOARES VASCONCELOS – Também não. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Eu peço a V. Exa. que faça 

a leitura do termo de compromisso. 

 

O SR. MAURÍCIO SOARES VASCONCELOS – Sob minha palavra de 

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

investigação a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Obrigado. Nome 

completo? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA - José Carlos Cassaniga. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Idade? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA - Cinquenta e um anos. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Estado Civil? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA - Casado. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Profissão? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Engenheiro Civil. 

 

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

 

O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Ecovias. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Cargo que ocupa? 
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O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Diretor-presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Tem grau de parentesco 

com alguma das partes?  

 

O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Não. 

 

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

qualquer das partes? 

 

O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Eu peço a V. Exa. que faça 

a leitura do termo de compromisso. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA - Sob minha palavra de honra prometo 

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

cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Obrigado. Os quatro, 

nenhum dos quatro tem alguma apresentação inicial, ficam à disposição dos senhores 

deputados e senhora deputada. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Tem um 

deputado ou deputada que fizer nenhuma pergunta podemos passar às próximas 

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

 

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

Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Senhor presidente, senhores deputados, 

senhora deputada e nossos convidados. Queria cumprimentá-los e dizer que nós 

estrávamos aqui aguardando evidentemente a prioridade é dada ao deputado relator de 

uma Comissão Parlamentar de Inquérito, razão pela qual nós imaginamos que o 

deputado Davi Zaia tivesse indagações a fazer e como relator ele teria a primazia na sua 

manifestação.  

Mas, novamente o silêncio do nobre relator nos dá a entender que ele já tenha 

consigo tudo aquilo que necessita para fazer um bom relatório, fazer um relatório 

consistente, que consiga traduzir as nossas preocupações, as preocupações do povo do 

estado de São Paulo e por essa razão continua em silêncio. Um silêncio que vem 

marcando, aliás, a presença do nobre deputado Davi Zaia nesta Comissão Parlamentar 

de Inquérito. 

Evidentemente que nós temos inúmeras questões a fazer aos senhores 

presidentes das concessionárias e queremos fazer essas indagações de uma forma 

respeitosa. Queria que os senhores todos soubessem mais uma vez que evidentemente 

venho com esta expectativa para esta Casa colaborar com o trabalho do nosso 

parlamento. 

Serão tratados aqui evidentemente com todo o respeito e independentemente de 

termos posições eventualmente contrárias ou divergentes daquilo que aconteceu nesse 

histórico das concessões rodoviárias o estado de São Paulo. Nós temos aqui como 

obrigação enquanto representantes do povo paulista de fazer as indagações que 

julgarmos importantes para esclarecer esses episódios que têm sido relatados 

especialmente no que se refere ao termo de aditamento assinado pelas concessionárias 

em 2006 que possibilitou a prorrogação dos contratos de concessão da maioria das 

concessionárias que trabalham nas nossas rodovias. 
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Mas antes de mais nada eu gostaria de fazer algumas perguntas de caráter mais 

pessoal para que a gente possa compreender um pouco mais também o perfil 

profissional dos nossos convidados a esta Casa. 

Queria que pudéssemos obter a resposta de um por um, que pudessem responder 

a quanto tempo trabalha na concessionária e anteriormente a isso, quais foram as suas 

experiências no setor de transportes para que nós pudéssemos avaliar um pouco melhor, 

pudéssemos fazer isso para cada um. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Vamos adotar então a 

ordem já estabelecida aqui. 

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI – Eu trabalho na Rodovia das Colinas 

como diretor-presidente desde 29 de junho de 2012, porém sou diretor-presidente da 

Triângulo do Sol Autoestradas S.A desde 18 de junho de 1998, no início do programa 

de concessões. 

 

LINOMAR BARROS DEROLDO – Bom, eu trabalhei como consultor de 

empresas e desde, é que faz tanto tempo, 1985 fiz na área de transportes consultoria na 

área do Porto de Santos, mas na área de transportes rodoviários iniciei na 

Concessionária de Rodovias TEBE como diretor-financeiro em 1997 e depois como 

diretor-presidente da própria concessionária TEBE em 2005 e mais recentemente como 

diretor-presidente dessas quatro concessionárias que estou hoje desde 2011. 

 

O SR. MAURÍCIO SOARES VASCONCELOS – Eu estou presidente da 

AutoBan desde 1º de novembro de 2005 e anteriormente a isso eu fui diretor-presidente 

da Rodonorte no Paraná. 
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O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou 

presidente da Concessionária Ecovias desde março de 2014. Anteriormente a essa 

função eu fui diretor-superintendente da mesma concessionária desde março de 2011, e 

a minha carreira desde a minha formação como engenheiro foi toda ela dedicada ao 

setor de transportes em vários projetos. Também tive uma primeira passagem pela 

Concessionária Ecovias de 1999 até 2004 ocupando funções de engenharia. Obrigado. 

 

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

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu vou continuar as minhas indagações, 

presidente. Ainda fazendo perguntas que podem ser respondidas por todos os 

presidentes, mas no sentido opinativo.  

Gostaria de ouvir esses experientes profissionais relativamente ao modelo de 

concessão que foi utilizado pelo governo do estado de São Paulo de 1998, concessão 

onerosa e saber também opinativamente se este modelo adotado pelo governo do estado 

de São Paulo nas concessões rodoviárias impacta de maneira tão decisiva nas tarifas a 

ponto de que qualquer comparação com outras concessões que estão estabelecidas no 

Brasil como, por exemplo, as concessões do governo federal que utilizou outro modelo 

para a sua definição. 

Se nós poderíamos ter também o preço do quilômetro rodado semelhante àquele 

cobrado nas rodovias federais aqui no estado de São Paulo fosse também adotado o 

modelo da menor tarifa nas concessões do governo do estado de São Paulo. 

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI – Deputado, sobre o programa federal eu 

sinceramente não vou opinar porque não tenho conhecimentos profundos sobre ele, eu 

não participei de nenhuma concessão federal. 

Sobre o estado de São Paulo eu posso dizer que na minha opinião é um 

programa desenvolvimentista que privilegiou os grandes investimentos na adequação 

das rodovias, a expansão da malha rodoviária, na diminuição dos acidentes trazendo 
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segurança e conforto para o usuário. Isso foi a tônica quando o programa iniciou, eu 

participei desse início e a gente vem fazendo até hoje.  

Os contratos realmente são contratos que exigem bastante das concessionárias, 

os aportes são feitos em volumes bem elevados e a ideia é que a gente tivesse rodovias 

do primeiro mundo, comparando com os Estados Unidos e Europa. Isso é o que eu 

penso sobre o programa de concessões de São Paulo. 

 

LINOMAR BARROS DEROLDO – Eu posso falar até porque o nosso grupo, 

ARTERIS, ele tem os dois modelos de concessão. Nós temos concessões onde eu não 

sou Presidente que são as federais e as concessões do modelo estadual. 

O que eu poderia dizer é que, não posso dizer que há um modelo melhor ou pior. 

Certamente o modelo federal consegue uma tarifa menor até porque é um modelo de 

menor tarifa. O modelo das concessões estaduais tem um modelo de tarifa fixa e 

também onerado pelo ônus variável e pelo ônus fixo, porém a grande diferença no meu 

ponto de vista é o momento. 

Porque o momento que foi feito os leilões em 1997 era um momento de mais 

incertezas, um momento de não reconhecimento se este programa daria certo. Então 

existia, as taxas de juros eram mais altas. Então, certamente se o mesmo programa 

sendo este, o mesmo programa sendo ainda por um sistema oneroso, certamente na 

mesma data de 2007 quando foi feito a federal seria não na mesma tarifa do programa 

federal, mas ainda sim seria certamente uma tarifa menor. 

Diferentemente também são alguns, os investimentos. Os investimentos de São 

Paulo são mais vultosos, forma mais vultosos, mais centralizados nos primeiros cinco 

anos o que onerou também, mais o custo das tarifas no seu início e tem toda a falta de 

experiência do setor. Tudo isso acaba sendo repassado à tarifa também. 

 

O SR. MAURÍCIO SOARES VASCONCELOS – Sobre o programa de 

concessão de São Paulo e do Brasil são programas exitosos e todos cumprem com o seu 

papel. No caso específico do estado der São Paulo é um programa que tem um programa 
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de investimento, as melhores estradas do Brasil estão aqui, as reduções de acidentes, em 

termos de qualidade de rodovia e atendimento aos usuários eu acho que por si só elas já 

demonstram o êxito desse tipo de programa de concessão do estado de São Paulo. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Senhor deputado, eu também tenho 

uma visão que o programa de concessões de São Paulo é um programa duradouro, foi 

instalado no final dos anos 90 em outro contexto, tal. É difícil comparar outros modelos 

com este, não é?  

É importante ressaltar a capacidade de investimentos que este programa trouxe e 

que está em andamento até este momento, salvo engano é possível ver algo em torno de 

quase 70 bilhões de reais investidos nas rodovias de São Paulo através destes programas 

o que é um número bastante expressivo. 

Importante também comentar sobre a disciplina do programa de redução de 

acidentes que este programa trouxe através de um trabalho conjunto, multidisciplinar e 

os números de redução de acidentes, número de mortes em rodovias foram bastante 

significativos quando olhamos para estes 15, 16 anos do programa de São Paulo. 

Então, é preciso considerar tudo isso para fazer uma boa avaliação e até uma 

comparação com outros modelos. 

 

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

Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Senhor presidente, evidentemente que nós 

não esperávamos que nenhum dos presidentes das concessionárias tecesse algum tipo de 

crítica ao programa de concessão rodoviária do estado de São Paulo, é claro. 

Presidem as empresas que pilotam estes programas nas várias rodovias do estado 

de São Paulo que realmente são as melhores rodovias do Brasil e que já eram as 
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melhores rodovias do Brasil anteriormente a 1998 quando se iniciou o processo das 

concessões. 

Nós também reconhecemos que houve investimentos, houve redução de 

acidentes, tal. Mas não é isso o que nós estamos tratando. Nós estamos tratando 

especificamente da tarifa e lamentavelmente a não ser o Sr. Linomar, os demais 

presidentes não mencionaram nas suas manifestações nenhuma resposta àquilo que eu 

efetivamente indaguei. 

Evidentemente que homens que tem a experiência e tem a biografia que os 

senhores têm conhecem claro, outros modelos de concessão rodoviária, claro. Senão não 

estariam exercendo posição tão importante em empresas tão significativas para o estado 

de São Paulo e para o Brasil, é claro! 

Agora, o que nós queremos debater aqui Renato, Maurício, Cassaniga e 

Linomar, e não vai aqui nenhum tipo de cobrança, absolutamente. Nós queremos ouvir 

de homens experientes como os senhores são, qual é a correlação, a comparação que 

pode se fazer a respeito do modelo que foi adotado pelo governo federal e que trouxe 

tarifas tão menos onerosas para o povo paulista e as concessões que foram usadas no 

estado de São Paulo e que contempla resultados nas tarifas seis, sete vezes mais caras do 

que as tarifas do governo federal, apenas isso, nada mais do que isso. 

Eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores a respeito desta questão que para nós 

é central. Porque qual é o objetivo desta Comissão Parlamentar de Inquérito? Nós não 

estamos aqui acusando nada e nem ninguém de ter cometido crime, falcatrua, não 

pensamos isso em nenhum momento. 

 Ao contrário, nós estamos aqui debatendo para encontrarmos uma maneira de 

desonerar os usuários das nossas rodovias e reduzir o impacto que as tarifas de pedágio 

têm nas mercadorias que são comercializadas no estado de São Paulo e são 

transportadas pelas rodovias. É esse o nosso objetivo aqui. 

Se no meio desse caminho surgirem outras questões também para serem 

analisadas nós vamos ver, como existem indicativos de que podem ter ocorridos erros, 

no mínimo erros nesses processos. No processo da Adhemar de barros, na instalação das 
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praças de pedágio que não tem a ver com nenhuma das concessionárias que estão aqui 

hoje, como a prorrogação dos contratos havida em 2006, não é? 

Pode ser que tenham acontecido outros fatos aqui, mas o nosso objetivo central é 

encontrarmos meios de reduzir o impacto da tarifa na vida do povo do estado de São 

Paulo, é essa a nossa, nós queremos ouvir as opiniões dos senhores por conta disso. 

Dessa nossa preocupação e não há aqui nenhuma afronta, absolutamente. 

Aliás, eu tenho dito aqui e vou repetir que o objetivo da empresa é auferir lucros. 

É justo que os senhores presidem essas empresas e busquem atingir essas metas, não há 

nenhum questionando com relação a isso.  

Nós questionamos é o poder concedente, esse sim. Nós questionamos a 

ARTESP, essa, sim. Por adotar medidas que contrariam o interesse do estado de São 

Paulo e esse modelo oneroso, esse valor do ônus fixo, ônus variável, do meu ponto de 

vista ele traz um prejuízo enorme para o povo paulista. E eu penso que o ideal seria nós 

abrirmos o governo do estado, eu acho que ao final desta Comissão Parlamentar de 

Inquérito poderá propor que o governo do estado de São Paulo renegocie estes 

contratos, rediscuta os valores do ônus e com isso, reduza de maneira significativa o 

custo dos pedágios.  

Esta é a nossa intensão aqui. Apenas isso, não há nenhum ataque, não há 

confronto com os senhores representantes das concessionárias, absolutamente nenhum. 

Queremos insistir e se for possível ouvir opiniões tão abalizadas como dos senhores a 

respeito desse tema. 

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI – Deputado Mentor, desculpa se estou 

sendo repetitivo, mas sobre o programa federal realmente eu não me sinto confortável 

de tecer comentários porque realmente eu não tenho conhecimentos para isso. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Só fazer. 
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O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI – Eu não vou falar. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Tira então, Presidente, só fazer um 

comentário para melhorar a pergunta. Retira a concessão federal e vamos falar de um 

processo de licitação que busque a menor tarifa ao invés do processo de licitação de um 

modelo que trabalhe com a concessão onerosa. 

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI – Existem vários modelos, podemos citar 

PPP que tem uma contrapartida do governo que também do ponto de vista que nós 

estamos discutindo aqui não sei dizer neste momento se isso reduziria o valor da tarifa 

porque de qualquer forma o governo seria onerado porque ele teria que colocar dinheiro 

também. 

Mas falando ainda do programa de São Paulo que é um programa que eu 

conheço bem. O que eu pude acompanhar ao longo desses 16 anos, o que eu pude ver 

do que ele trouxe de benefício não só para o usuário das rodovias, mas para as 

comunidades aonde nós fazíamos como concessionária os investimentos de duplicação 

de vias, como o Cassaniga disse mais de 70 bilhões de reais foram investidos. 

Esse recurso que era arrecadado com o pedágio mais o recurso captado pelo 

acionista que era colocado como capital social da companhia e não foi pouco isso, mais 

os financiamentos que nós tomamos no mercado financeiro foram aplicados naquelas 

regiões onde nós fizemos as obras de duplicação, as obras de adequação de capacidade e 

isso tudo acabou gerando desenvolvimento no estado de São Paulo. 

E a contrapartida disso, ainda que a concessionária contribuía para o restante do 

estado eras o pagamento do ônus. O ônus fixo, ônus variável que isso foi utilizado pelo 

estado de São Paulo para cuidar da malha rodoviária que não estava sob concessão. 

Então, este recurso de qualquer forma acabou sendo benéfico aos usuários do 

estado de São Paulo sempre porque o recurso deveria ser aplicado aqui, de forma que as 

rodovias que não estavam concedidas naquele momento pudessem receber 

investimentos na sua melhoria também, no recapeamento, sinalização De qualquer 
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forma sempre buscando o objetivo de reduzir o número de acidentes e ter uma rodovia 

mais confortável, mais viável do ponto de vista onde pudesse ser feito viagens dentro do 

estado de São Paulo de uma maneira mais segura. 

Então, essa é a minha opinião. Eu acho assim, esse programa por eu ter vivido 

ele à época como o meu colega Linomar disse, era uma situação diferente de hoje. Os 

investimentos por ter aquele volume necessário no início do programa acabaram tendo 

uma tarifa compatível. 

Do ponto de vista da tarifa a minha opinião hoje é a seguinte, ela está de acordo 

com o contrato de concessão e foi compatível com o programa que foi implementado 

naquele momento. 

 

LINOMAR BARROS DEROLDO – Deputado, só complementaria com um 

aspecto. A tarifa quando ofertada ela tem o fator risco. Você tem o risco de engenharia, 

o risco político, o risco financeiro e esses riscos eles em dado momento, risco de 

tráfego, principalmente no início quando você não conhecia os dados do DER, os dados 

que nós não tínhamos muita certeza deles, os dados de estudo de tráfego eram dados que 

não nos davam muita certeza para falar “bom, vamos no limite do risco para dar uma 

tarifa mais baixa”.  

Então toda tarifa tem um rendimento, quer dizer, você dentro do que a empresa 

espera ter de retorno do seu investimento tem o fator, quanto maior o risco maior o 

retorno esperado. 

Obviamente o risco hoje é muito menor do que o risco do passado, mas se nós 

falarmos, a tarifa hoje está de acordo com o risco que foi, que as empresas se 

propuseram a enfrentar naquela época. 

Obviamente se nós falarmos, todo o contrato ele é passível de renegociação 

desde que despojados de, seja técnico, seja analisado extensivamente com todos os 

interesses de todas as partes, desde uma prorrogação de prazo com uma mitigação, uma 

análise desse risco, as TIRs podem ser menores, pode ser discutido. 
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Quer dizer, tem várias discussões que podem passar, até uma desoneração fiscal. 

Hoje nós pagamos aí entre PIS, COFINS, ISS, quer dizer, você está pagando, o usuário 

paga o pedágio, mas ele paga de novo os impostos que ele poderia, que está indo 

também para a rede municipal e federal. Então tem muita coisa que poderia ser 

discutida para, uma discussão proativa para tentarmos aí melhorar a razoabilidade do 

preço da tarifa. 

 

O SR. MAURÍCIO SOARES VASCONCELOS – Deputado, em relação às 

tarifas a gente está indicando adequada pelo ganho de investimento que foi feito nas 

rodovias de São Paulo. 

Quando participamos da licitação em 1997 já estava definido o programa de 

investimento, os serviços operacionais a serem disponibilizados para o usuário, as 

praças de pedágio e o valor da tarifa. E isso é o que justificou e proporcionou todo essa 

grande quantidade de boas estradas que existem em São Paulo e que é elogiada por 

todos os brasileiros, os empresários que chegam aqui à nossa região, o que tem trazido 

de investimentos é muito grade. 

Ou seja, nós estamos com um programa de concessão dos mais adequados no 

Brasil. Obviamente que cada um tem a sua característica, mas o programa de concessão 

de São Paulo é um programa exitoso. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Bom senhor deputado. 

Complementando um pouco o que já foi dito o meu entendimento sobre modelo é que é 

complexo comparar modelos e avaliar quais são melhores ou quais poderiam gerar mais 

benefícios para os usuários que é aquilo que nós todos olhamos no setor, não é? 

De um lado é uma equação que tem riscos e do outro lado tem parâmetros 

econômicos e financeiros. Normalmente são programas de médio e longo prazo 

exatamente para avaliar como resultar em melhores benefícios para todos, não é? 
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Então, efetivamente eu diria que não é possível comentar superficialmente se 

uma opção por um modelo “a” ou modelo “b” traria os melhores benefícios para os 

usuários. É preciso olhar dentro de um contexto.  

Essa é a minha sugestão, senhor deputado que qualquer avaliação que seja feita é 

preciso olhar o contexto, a matriz de riscos, os contratos de médio e longo prazo, a sua 

equação, os seus parâmetros, as opções de resultar em mais investimentos. A cadência 

com que os investimentos são feitos que também interferem de uma maneira importante 

nessa equação. Com tudo isso eu diria que deve ser analisado quando se discute 

modelos de concessão de rodovias. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem senhor presidente. 

 

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

com a palavra. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Só para me inscrever. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Perfeito. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu imagino que o que se faz aqui neste 

momento, Cassaniga, é exatamente isso. Uma discussão diante da complexidade do 

problema e com a profundidade que a experiência acumulada pelos quatro presidentes 

junto à nossa assessoria e aos demais deputados que compõem esta Comissão 

Parlamentar de Inquérito nos permite fazer. Eu creio que essa discussão é uma discussão 

que atinge efetivamente um grau de qualidade bastante razoável, pelo menos do meu 

modo de entender. 
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Eu estou mais aqui acompanhando as observações feitas pelo Linomar porque é 

o que nós temos dito aqui, que parte do que nós estamos avaliando é decorrência da 

mudança do ambiente econômico que este país experimentou de 1997, 1998 para esta 

época. E acredito que a possibilidade de rediscussão de uma forma negociada, ampla, 

avaliando item por item dos componentes desse contrato de concessão vai também levar 

em conta as mudanças no ambiente econômico que esse país está vivenciando. 

Não apenas a mudança do modelo porque eu penso que seria fundamental para 

atingirmos um resultado que eu pessoalmente busco e penso que esta Comissão 

Parlamentar de Inquérito faz coro à minha intensão que é a redução das tarifas. 

A redução do risco que foi mencionado aqui, a redução da taxa Selic nesse país 

de 1998 para cá é uma coisa muito significativa. 

As agências de risco que tem manifestado as suas avaliações de maneira muito 

clara elevando o país a uma situação de mais equilíbrio do ponto de vista econômico, 

todos estes dados nos leva a crer que nós vivemos em 2014 um momento diferente, 

muito mais favorável economicamente ao país do que nós vivíamos em 1998. Estamos 

de acordo sobre isso. 

Não há nenhuma, o modelo também do meu ponto de vista foi uma experiência 

quase que única, a experiência de 1998, anteriormente a isso apenas uma concessão 

rodoviária tinha sido discutida no Brasil, a Ponte Rio-Niterói e a Nova Dutra.  

Eu reconheço que há todo um noviciado nisso e que abriu possibilidades para se 

fazer muitos testes, a própria empresas não sabiam o que iam enfrentar, os dados 

fornecidos pelo DER não eram dados consistentes também.  

Mas hoje nós temos esses dados, hoje nós temos esse outro ambiente, hoje nós 

temos outro modelo que foi implantado e que também está trazendo, apesar de ainda 

num curto espaço de tempo, já está trazendo resultados interessantes também para as 

rodovias federais, então tudo isso somado pode abrir para nós a possibilidade de 

rediscussão dos contratos de concessão no estado de São Paulo. Por que não? 

Se nós mantivermos essa relação entre os investimentos, a prestação dos 

serviços e a Taxa Interna de Retorno, tudo isso pode ser mantido. Não há nenhuma 

intenção de onerar os objetivos empresariais das concessionárias, não, absolutamente.  
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O que nós queremos sem dúvida nenhuma, que nós buscamos aqui nessa 

Comissão Parlamentar de Inquérito é a possibilidade de, em se rediscutindo, se 

reavaliando, se renegociando esses contratos havidos em 1998, se traga um resultado 

importante para o custo São Paulo, para aqueles que utilizam as nossas rodovias como 

eu já disse aqui. 

Então é essa a posição que eu gostaria que ficasse muito clara aqui para os 

nossos visitantes, de novo eu quero repetir, não há posição de confronto, absolutamente, 

nós estamos aqui discutindo uma questão que já amadureceu entre nós todos. Não há 

nenhum interesse em confrontarmos a nossa posição aqui, que fazemos oposição ao 

governo do PSDB no estado de São Paulo como um interesse empresarial que nós 

respeitamos integralmente os contratos que foram assinados. Se houver mudança, que 

seja de uma forma negociada, discutida, amadurecida e aprofundada como nós 

pretendemos que seja. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Próximo inscrito, deputado 

Davi Zaia 

. 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem senhor presidente 

 

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

Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Bem, cumprimentando todos os que comparecem 

aqui hoje, agradecendo por ter acatado o convite por essa CPI. Eu queria colocar 

algumas questões para, questões até que surgiram do debate que já fizemos aqui nessa 

CPI. 

Nós ouvimos aqui o representante dos transportadores, transporte de carga 

pesada, caminhoneiros. Então, e também das discussões que tem havido mais 
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recentemente em torno dos contratos. Uma primeira pergunta então, eu vou fazer logo 

todas as perguntas, porque eu acho que depois facilita inclusive a resposta dos senhores. 

Feitas concessões nós evoluímos em alguns casos um modelo de ponto-a-ponto, 

vigora hoje em algumas concessões já um modelo disso, ali na rodovia que passa por 

Indaiatuba, na Ademar de Barros, agora também ali, aquele liga a Dom Pedro, passando 

por Itatiba até Jundiaí, o modelo do ponto-a-ponto. 

Então, como é que os senhores veem, os senhores que tem administrado essas 

concessionárias a possibilidade da expansão desse modelo, a viabilidade dele, dado a 

natureza das rodovias que a gente tem concedidas, nós não estamos falando de rodovias 

novas, estamos falando de rodovias que já existem, tem toda uma configuração feita, 

então, qual a viabilidade da expansão desse modelo ponto-a-ponto. 

A outra questão, também essa especificamente levantada pelo setor dos 

transportadores de carga, a partir do ano passado se autorizou a cobrança do eixo 

suspenso, deixou de ter a isenção do eixo suspenso. 

A sugestão de estabelecer uma cobrança por tipos de veículos e não pelo número 

de eixos que resolveria essa questão, porque sempre tem essa discussão se ele anda o 

tempo todo com o eixo suspenso, se ele suspende o eixo na hora de passar pela praça de 

pedágio. Então, isso, e como havia essa possibilidade as próprias empresas, 

transportadoras investiram nesse mecanismo do eixo suspenso, então como é que os 

senhores veem isso, com a possibilidade de ter alteração nesse tipo de cobrança? 

E por fim se sido prática do setor e do próprio poder concedente através da 

ARTESP, as negociações e as discussões no âmbito administrativo para superar 

possíveis divergências. E se tem sido, se a resposta for positiva, que tenha havido essas 

tratativas no âmbito administrativo, agora nesse último reajuste nós tivemos notícias de, 

no caso da AutoBan especificamente, inclusive agora já com uma decisão liminar de um 

reajuste diferente do que foi concedido. 

Se todas as concessionárias entraram com essas ações também ou se foi só o 

caso da AutoBan que eu tive essa notícia e se isso é porque não houve nenhuma 

tratativa administrativa ou, em havendo, ou se houveram as tratativas no âmbito 

administrativo, as ações ou a ação que houve foi porque não se chegou a um acordo 
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nessa discussão administrativa. Essas eram as questões que eu formulo para os senhores 

representantes. 

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI – Bom deputado, como eu estou puxando 

a fila aqui sempre nas perguntas, vou fazer uma sugestão para os meus colegas, a 

Colinas, a Rodovia das Colinas, é uma na Mesa das concessionárias que tem o 

programa ponto-a-ponto, os outros dois programas eu acho que não tem nenhuma 

concessionária aqui representando, então eu falaria sobre o ponto-a-ponto depois dos 

meus colegas responderem as outras perguntas. 

Esse programa ponto-a-ponto ele é um programa muito inteligente, como todos 

sabem, o programa de arrecadação de pedágio, ou a cobrança de pedágio no Brasil ela é 

feita através de praças de pedágio tipo barreira, significa dizer que você vai andando 

pela rodovia, chega em determinado ponto tem uma praça de pedágio, você paga e 

continua a viagem. 

O valor da tarifa dessa praça de pedágio é determinado pelo trecho de cobertura 

que ela tem, quantos quilômetros de rodovia ela está cobrindo para poder gerar aquela 

tarifa. 

Muitas vezes o que acontece é que o usuário acaba trafegando um curto espaço 

de rodovia, anda 30 quilômetros, 40 quilômetros e aquela praça acaba cobrindo um 

trecho maior de 60, 70 quilômetros e ele acaba pagando por aquilo e pelo outro lado tem 

usuários que andam em 50, 60 quilômetros de rodovia se não encontram uma praça tipo 

barreira na frente dele não vai pagar nada, recebendo os mesmos benefícios daquele que 

pagou, serviço de atendimento de guincho, serviço de resgate médico, qualidade do 

pavimento, enfim, tudo isso que todo mundo já sabe. 

O programa ponto-a-ponto ele traz a possibilidade de que a gente consiga fazer 

uma cobrança do pedágio mais próximo da distância percorrida pelo usuário. Na 

Europa, Estados Unidos, as rodovias normalmente pedagiadas, elas foram concebidas já 

de forma fechada, para você entrar na rodovia tem determinados pontos, normalmente 

são a cada cinco quilômetros você tem uma possibilidade de entrar na rodovia e para 

sair dela vai ter que percorrer no mínimo cinco quilômetros, para ter um outro ponto de 
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saída, como funciona mais ou menos hoje no rodoanel, ele já é uma rodovia concebida, 

é uma rodovia moderna com a característica de fechada. 

No caso das rodovias atuais é impossível a gente determinar agora que vamos 

fechar as rodovias, os caras causariam um problema muito sério de acesso, de uma série 

de coisas, qual que é a solução encontrada?  

Posso colocar um pórtico, a solução é tecnológica, então eu coloco um pórtico a 

cada 10 quilômetros, vamos dizer assim, em média um do outro e a cada 10 

quilômetros, o carro passando em baixo de pórtico com um sistema de transponder, que 

nada mais é que uma etiqueta eletrônica que emite um sinal de rádio de curta distância, 

vai ser registrada a passagem dele. 

Então no final ele pagaria percorrendo um trecho de rodovia exatamente 

múltiplos de 10 quilômetros. Então ficaria muito próximo da distância que ele pode, que 

ele vai percorrer na rodovia e a tarifa dele seria proporcional a isso, já que a gente tem 

uma tarifa por quilometro no estado de São Paulo, que é atribuída à praça tipo barreira, 

em função da cobertura dela, nesse caso a tarifa seria atribuída a cada múltiplo de 10 

quilômetros. 

Então ele pagaria exatamente ou quase exatamente o que ele utilizou, teria uma 

diferença de cinco quilômetros para mais ou para menos da utilização que ele fez e todo 

mundo pagaria. Então nesse caso a gente fala que seria uma tarifa justa, uma tarifa 

socialmente mais justa porque todos pagariam e todos pagariam menos. 

Então o ponto-a-ponto é um projeto piloto, que está sendo testado na Rodovia 

Santos Dummont, na 075 que liga Sorocaba à Campinas que a gente qualifica como um 

projeto inteligente, como eles dizem é tecnológico e pode trazer a possibilidade, se uma 

vez ao final deste teste, desse projeto piloto a gente ter evidências de que isso pode ser 

implementado em larga escala e ser colocado em todas as rodovias do Brasil. 

Isso poderia, por exemplo, trazer deputado Mentor, a possibilidade de se reduzir 

a tarifa de pedágio, mesmo nessas rodovias hoje que são as mais antigas, que foram 

criadas num período onde as diversidades eram maiores e começamos com umas taxas, 

uma tarifa mais elevada. 
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O SR. DAVI ZAIA – PPS – Só, pela ordem, se vocês, se a concessionária 

Colinas também tem demanda judicial em relação do último reajuste de tarifa? 

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI – Não, não entramos com uma demanda 

judicial, ainda na esfera administrativa está avaliando o impacto do reajuste não ter sido 

completo dos 6,37, mas não entramos com demanda judicial. 

 

O SR. LINOMAR BARROS DEROLDO – Bom, primeiro, com relação ao 

ponto-a-ponto, é interessante porque o ponto-a-ponto ele precisa, porque as praças de 

pedágio, a praça tipo barreira ela tem uma taxa de cobertura por quilômetro. 

Então, no caso das nossas praças das nossas quatro concessões, ela tem uma 

característica que não vou dizer inviabiliza, mas dificulta muito a implantação de ponto-

a-ponto. Entre uma praça de pedágio e vamos dizer aqui, a abrangência da praça de 

pedágio você tem que ter pelo menos uns 50 quilômetros para que viabilize esse ponto-

a-ponto. 

Ou seja, não adianta eu colocar, se eu tiver entre uma praça de pedágio até a 

outra praça do pedágio, nada, ou seja, entre uma cidade e outra não tiver várias cidades, 

não adianta eu colocar um monte de pórtico, porque a única coisa que vai fazer é ele 

passar um monte e vai pagar a mesma coisa que é o que mais ou menos acontece nas 

minhas praças, então acaba não viabilizando muito o ponto-a-ponto. 

A gente tem estudado, e eu acabei, até peço desculpas de não estar aqui na 

semana passada justamente porque nós estamos num congresso (ininteligível), que seria 

mais interessante que é que o José Renato estava falando de nós temos aí a rodovia sem 

a barreira. Quer dizer, você paga, todo mundo que usar paga pelo quilômetro que usou e 

aí todo mundo pagaria e a tarifa seria realmente mínima. 

Mas em função do (ininteligível) é quase que impossível e toda vez que nós 

vamos nesses congressos a gente acha que, vai com a esperança de voltar com uma 

formula mágica, mas chega lá e vê que o problema, seja nos Estados Unidos, seja na 

Europa, é tão grande quanto o nosso e às vezes maior. 
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Então infelizmente ainda temos que passar, a evolução não é só tecnológica, é 

tecnológica, regulação, legislação, temos um longo caminho a percorrer, talvez com o 

SINIAV nós andamos um pouco mais. 

Com relação ao eixo suspenso, o início da cobrança do eixo suspenso me parece, 

preciso que os meus colegas digam, mas me parece que não alterou a modalidade do, 

vamos dizer assim, eles continuam andando com o eixo suspenso. Talvez, o que nos 

mostra os nossos estudos é que diminuiu muito o volume de passagem de caminhões.  

Então, provavelmente alguns que passavam estão otimizando sua carga e 

passando menos, alguns estão fazendo, mudando para outro modal, alguns estão 

procurando rotas alternativas ou outro tipo de modais, mas isso que eu estou dizendo é 

alguma coisa que vai desbancar nessa última questão que é a questão das ações. 

O nosso grupo entrou sim com ações contra a ARTESP, infelizmente até, porque 

nós não queremos entrar com ação nenhuma. As relações de agência são quase que nem 

um casamento, quando a gente não conversa muito com a esposa quando vai falar duas 

palavras já a coisa desanda. 

Então, eu acho que houve um certo mal entendido, quando foi implantado o 

início da cobrança do eixo suspenso, o que foi nos falado da, foi feito um estudo o qual 

nós não concordamos, o estudo de uma, foi contratado uma pesquisa antes do início da 

cobrança. Achamos que aquele estudo era, tinha uma validade vamos dizer, discutível 

até porque a amostra era muito pequena e combinamos, conversamos com a agência de 

continuarmos estudando a, nós estendemos aí um ano, depois de um ano do estudo da 

passagem desses caminhões com eixo suspenso, podemos ter um número melhor, uma 

avaliação, uma amostra melhor para estarmos discutindo esse reequilíbrio. 

Durante esse ano nós fizemos a contagem, instalamos sensores, hoje nós temos 

sensores nas praças de pedágio onde é registrado, todo o caminhão que passa com o 

eixo suspenso, registrado na praça de pedágio. Mas também tem aqueles, quando se 

iniciou essa cobrança nós perdemos parte do tráfego, aquele caminhão que tinha três 

eixos é, seis eixos e levantavam três, começou a cobrar esses três ele está pagando mais, 

certamente bem mais, ele pode estar procurando outras alternativas e esse trafego nós 

estamos, se nós estamos cobrando um pouco mais do eixo suspenso, estamos perdendo 

outros. 
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Então tudo isso tem que ser colocado numa matriz, é um estudo complexo, 

difícil, nós mesmos temos dificuldade de apurar esses números estamos contratando 

uma série de empresas especializadas desde estatísticas da área econômica, da área de 

estudo de tráfego para termos um número bem apurado que nós não estamos aqui para 

ganhar dinheiro com isso. 

Nosso negócio não é ganhar dinheiro com uma mudança de eixo, nós estamos 

aqui para ter a rentabilidade exata daquilo que deixou de ser dado da correção do ano 

passado. 

Mas diante de, chegando nessa última correção da tarifa surpreendentemente foi 

arbitrado esse número através daquele estudo anterior, talvez não tivéssemos entendido 

assim. A agência entendeu que como nós não colocamos, não discutimos, não 

entregamos outro estudo, é que realmente, talvez nós entendemos sempre que dos dois 

lados tem aquele pressuposto, não é? 

Eu penso que ele pensou, o outro pensa que eu pensei, então nós estamos 

pensando que existe um mau entendimento da agência, a agência deve estar pensando: 

“olha, eles não colocam o estudo aqui porque eles estão com má fé” e nós estamos 

“olha, eles não querem apresentar e discutir porque não querem diminuir a tarifa”. 

Então nessa discussão acaba acontecendo isso e a gente acaba entrando com uma 

ação. Certamente, eu tenho certeza que o bom senso ainda vai reinar nisso aí e essa ação 

vai acabar sendo, nós vamos acabar voltando atrás de alguma maneira, se não 

rediscutido, sendo analisados esses estudos de tráfego e vamos aí ter um número correto 

e estou no meu certo para reequilibrar para todas as partes de uma forma justa. 

 

O SR. MAURÍCIO SOARES VASCONCELOS – Bom, em relação ao ponto-

a-ponto o que nós entendemos é que está sendo feito os testes nos trechos menores, 

tanto na Colinas quanto na rodovia do Rota das Bandeiras ali de Itatiba e também na 

RENOVIAS. Eu acho que esses testes vão acontecer, estão acontecendo, vai embasar 

melhor tanto as concessionárias quanto o governo do estado, quanto a ARTESP no 

sentido do melhor aproveitamento dessa forma, com toda essa tecnologia que ele 
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acompanha para dar certo. Então eu acho que esses testes vão acontecer relativamente 

recentes para que então possamos depois discutir isso conjuntamente. 

Em relação ao assunto da cobrança por tipo de veículo e não por eixo que foi 

colocada em uma sessão anterior, os estudos de tráfego que foram feitos na época da 

licitação todos foram por eixo, porque o eixo é que desgasta o pavimento. 

O programa de concessão é um programa de você fazer investimentos, fazer 

atendimentos, operar a rodovia com conservação diuturna é a parte de atendimento e o 

que desgasta o pavimento são os eixos normais e ainda, desgasta mais ainda o excesso 

de carga. 

Então você fazer uma cobrança por tipo de veículo e não por eixo é um estudo 

muito mais abrangente, está certo? Então hoje o que nós conhecemos hoje é a cobrança 

por eixo que seria a que refletiria os custos que as concessionárias têm. 

Em relação ao reajuste o que nós, o que aconteceu em relação à AutoBan é que 

em relação ao reajuste de 2013 não houve a devida compensação no nosso entender e aí 

no reajuste de 2014 foi nos repassado um reajuste menor do que foi o IPCA, o IPCA foi 

6,37 e foi repassado 5,38 nós nos sentimos prejudicados, fomos à Justiça e a Justiça nos 

deu ganho de causa. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Bom, eu também gostaria de comentar 

os quatro pontos. Primeiro do ponto-a-ponto eu acho que é um projeto que merece ser 

acompanhado, no caso da Ecovias nós não estamos participando de nenhuma das 

experiências piloto que a ARTESP está conduzindo, mas evidentemente que temos 

interesse em acompanhar tecnicamente, contribuir, fazer as nossas considerações a 

respeito do tema que é importante. 

A questão do eixo suspenso eu acho que com essa medida de 2013 o que se 

proporciona é uma uniformização dos critérios de cobrança de veículos comerciais em 

todo o Brasil também, então é um benefício importante que equaliza uma série de 

questões, inclusive questões de segurança do trânsito de veículos comerciais e outras 

questões relacionadas. 
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Então com essa uniformização e com a decisão de se utilizar a cobrança do eixo 

suspenso é como uma das medidas compensatórias em 2013 é que nasce um pouco a 

nossa divergência com a relação de 2014.  

O reajuste de 2014 para nós é um marco regulatório que deveria ser 

implementado, nós deveríamos ter o IPCA na íntegra em 2014 até se concluísse 

exatamente o que foi dito pelos colegas o processo de avaliação das medidas 

compensatórias de 2013. 

Apresentamos as nossas considerações, as nossas argumentações no ambiente 

administrativo e também no ambiente judicial, o que eu acho que é importante quando 

se trata de um marco regulatório. 

Quanto a nossa prática que o senhor deputado comentou, nós temos uma prática 

de diálogo com o poder concedente, diálogo com a agência reguladora e eu posso dizer 

no nosso caso nós, na maioria das vezes, esse diálogo é construtivo e chega a bons 

termos. 

Um caso típico da nossa concessionária é que nós acabamos incorporando um 

investimento adicional ao contrato de concessão, que são obras que eliminam gargalos 

importantes do sistema Anchieta-Imigrantes, mais especificamente na Baixada Santista 

através de uma nova metodologia chamada fluxo de caixa marginal, que é um 

investimento novo, com novos parâmetros e que nós já estamos em execução e devemos 

inclusive concluir essas obras que remodelam as conexões entre a via Anchieta, Padre 

Manoel da Nóbrega e a Cônego Domenico Rangoni. 

A partir de setembro agora essas obras vão estar concluídas e essa modalidade 

foi fruto de uma avaliação conjunta, de uma avaliação de uma nova metodologia que foi 

incorporado ao contrato e permitiu que esse investimento fosse realizado. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Então por enquanto é isso senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado Gerson 

Bittencourt com a palavra. 
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O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Boa tarde a todos! Senhor 

presidente eu vou organizar em três blocos, que vou fazer as perguntas por bloco e os 

nossos representantes das concessionárias respondem no bloco, pode ser assim? Senão 

fica muitas perguntas. 

Bom, em primeiro lugar eu vou fazer alguns comentários gerais aí do tema que 

nós estamos conversando aqui. Primeira pergunta, eu falo, vocês anotem aí. Como que é 

realizada a contratação de empresas terceirizadas por parte das concessionárias? 

Especialmente, qual a relação contratual e de serviços com os sistemas de automação, 

sobretudo os sistemas de cobrança automática e eletrônica dos pedágios? 

Segunda pergunta, houve em algum momento do contrato, nós temos aí só 

diretor-presidente com uma experiência, como uma trajetória aí como foi apresentado e 

obviamente com conhecimento, inclusive muito além de nós parlamentares pelo 

convívio, pelo estudo, pela dedicação ao tema especifico importante. 

Então eu queria perguntar se houve ao longo do desenvolvimento do contrato 

alguma utilização do ônus fixo ou variável para compensar a realização de termos 

aditivos, se isso já foi adotado ao longo dos contratos de concessão? Se isso aconteceu 

eu gostaria que se não tivessem os números aqui para passar de pronto que 

encaminhassem a essa CPI. 

Terceira pergunta, todas as obras constantes nos contratos de concessão já foram 

realizadas? Se não quais as que faltam? Também coloco aqui uma ponderação, é 

evidente se não souberem de pronto aqui pode ser encaminhado posteriormente porque 

pode também não ter a resposta de pronto aqui propriamente dito em cada uma delas. 

Eu gostaria de perguntar, qual é o critério, qual é a lógica que se estabeleceu 

para que as concessionárias estabelecessem aí o plano de negócios. Por mais de uma 

colocação aqui, foi dito da fragilidade, vamos dizer assim, dos dados que se existiam lá 

em 1997, antes um pouco, mas lá em 1997 por conta da concessão. Então eram dados 

frágeis, conforme dito aqui já por vocês e como é que as concessionárias, cada uma 

delas, tentou estabelecer, ou estabeleceu seu plano de negócios especialmente em 

relação ao fluxo de veículos e a arrecadação dessas concessionárias, propriamente dito. 
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Quando houve desequilíbrio em relação aos contratos, quem tem suscitado a 

necessidade de estabelecer esses reequilíbrios? As próprias concessionárias, a 

ARTESP? Qual procedimento que é adotado ou que foi adotado até o presente? 

Esse processo de desequilíbrio, quando houve, se houve, as tentativas de 

entendimento, gostaria que fosse falado aqui um pouco sobre as tentativas de 

entendimento entre as concessionárias e o poder público. 

O Dr. Mauricio fez uma colocação que o programa de concessão em São Paulo é 

adequado e perdi a outra palavra, mas que é adequado. Eu vejo que a ação da AutoBan e 

demais concessionárias em buscar na Justiça  que entende ser direito em caso o reajuste, 

acho que poderia ter exaurido as tentativas, os procedimentos de negociação no âmbito 

administrativo. 

Ou seja, por parte das concessionárias, assim como eu também acho que a ação 

do governo, a sua agência, a sua administração direta também tem adotado o 

instrumento jurídico, na minha opinião no tempo indevido, não que é indevido, mas no 

tempo indevido propriamente dito. 

Queria também que respondesse qual que é o impacto, evidentemente isso o 

senhores tem, qual é o impacto que o ônus tanto o fixo como o variável acaba 

impactando nas concessões, e obviamente no custo dos pedágios propriamente dito. 

Nós aqui discutimos alternativas para baratear as tarifas e entendemos que uma 

delas, não a única, mas uma delas eu acho que tem que buscar uma composição de itens, 

pode ser abrir mão por parte do governo do estado uma vez que nós estamos em outro 

ambiente econômico do ônus fixo e também a redução do ônus variável. 

Então eu gostaria que os senhores comentassem este impacto propriamente dito, 

no valor da tarifa, e se isso fosse acabado, diminuído, reduzido, que impacto poderia ter 

nas tarifas, uma vez que os senhores tem contratos de concessão e que precisam ser 

respeitados aqui, aqui ou em qualquer lugar propriamente dito. 

Eu queria perguntar também se algum dos grupos que estão participando dessa 

sessão aqui, dessa oitiva, participou do processo licitatório da Rodovia Adhemar de 

Barros a SP-340, vencida naquela oportunidade por um consórcio, a RENOVIAS, com 

encalço de 60% e a CCR com 40%. 
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Se fato algumas empresas, algumas das empresas aqui tem participado do 

processo licitatório, se os senhores lembram desta mudança que houve na licitação da 

Adhemar de Barros, especialmente em relação a alteração do item que se referia a praça 

de pedágio em Jaguariúna, que na verdade é em Campinas. Então se participaram do 

processo licitatório, se sim ou não, se sim, se não houve um estranhamento por parte 

dos senhores em relação a essa mudança. 

Queria também perguntar se no plano, nas demandas de reequilíbrio econômico 

e financeiro, se em algum momento e nós não encontramos isso na documentação que 

nós já tivemos acesso, se algum momento quando se extinguiu a CPMF, se teve uma 

recomposição do contrato uma vez que deixou a concessionária de contar no seu plano 

de desembolso uma parte significativa que diz respeito à CPMF. Então qual foi o 

destino? Como que foi trabalhada no âmbito dos contratos a questão CPMF quando ela 

foi extinta? 

Por fim, nesse primeiro bloco ainda, de questões mais gerais, sobre o sistema 

ponto-a-ponto, os senhores entendem que é possível, primeiro eu sou favorável ao 

sistema ponto a ponto, acho que ele é mais justo na cobrança, mas acho que ele não 

pode ser implantado especialmente em regiões metropolitanas adensadas onde as nossas 

rodovias se comportam como avenidas. 

Poderíamos adotar um sistema ponto-a-ponto com marginais que possibilitassem 

aos moradores de uma determinada região, muito adensada que trabalham, que se 

desloquem nas rodovias como avenidas, com as marginais propriamente ditas. 

Eu queria perguntar sobre o sistema ponto-a-ponto duas questões. Em primeiro, 

em relação a apresentar os dados aqui do número de cadastrados que impacto teve, 

negativo, positivo, qual é a avaliação que se tem da experiência que ainda está em 

andamento propriamente dito e obviamente a minha pergunta é dirigida para quem tem 

o sistema ponto-a-ponto sendo testado.  

E pergunto mais, os senhores entendem, o senhor entende, pode ser comentado 

pelos outros que é possível, tirando a parte do teste, conviver simultaneamente com os 

dois sistemas? O sistema ponto-a-ponto, não agora como nós estamos fazendo em 

testes, o sistema ponto-a-ponto e o sistema tradicional das praças de pedágio. 
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Por exemplo, eu poderia ter os dois sistemas no meu carro e hora utilizar um, 

hora utilizar o outro, vamos supor na Santos Dumont, o pórtico inicial previsto, 

anunciado pelo governo do estado, pelo governado e ia ser antes do Aeroporto de 

Viracopos, portanto as pessoas que fizessem o deslocamento de Campinas até o 

Aeroporto de Viracopos iam pagar no sistema definitivo e iam pagar uma tarifa. 

Então eu queria saber e mais para frente nós temos a praça de Indaiatuba, se eu 

poderia em definitivo conviver com os dois sistemas, hora que me compensasse eu 

utilizaria o sistema ponto-a-ponto e a hora que não me compensasse eu utilizaria, que é 

esse trecho que o senhor fez referência onde nós não temos nenhuma praça de pedágio e 

as pessoas podem circular e obter os benefícios da rodovia sem a tarifa. 

Então eu queria neste caso aqui de todos, em primeiro em relação aos dados, os 

números e aí a especifico e dos demais aí se entende que é possível, em definitivo, esses 

dois sistemas conviver mais ou menos do jeito que eu estou aqui exemplificando de 

forma muito simplificada. Então esse é um primeiro bloco presidente que eu gostaria de 

fazer. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem deputada Célia 

Leão. 

 

A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – Se o nobre deputado Gerson Bittencourt me 

ceder 30 segundos, só porque presidente, eu queria, primeiro justificar e depois pedir 

licença a V.Exa. e aos demais pares aqui presentes e também de forma especial ao 

presidente Cassaniga, ao presidente senhor Mauricio, ao também presidente senhor 

Deroldo e ao Zé Renato, senhor José Renato, porque eu tenho um compromisso e ainda 

quero ir e vou voltar. 

Me parece que pelo primeiro bloco do deputado Gerson Bittencourt, nós teremos 

aí talvez um tempo um pouco maior aqui para que eu tenha tempo ainda de me deslocar 
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e depois retornar. Mas então eu queria pedir licença, dizer que é muito importante a 

vinda dos presidentes, como da semana passada, porque são pessoas abalizadas, 

competentes no sentido de conhecerem dessa questão do sistema que usam hoje as 

nossas rodovias modernas na questão da concessão, que de fato nós precisamos 

aprimorar. 

Dificuldades existem nós sabemos, todos nós de alguma forma, uns mais outros 

menos tecnicamente falando, mas sabemos que precisam ser aprimoradas. Mas de forma 

total o sistema ele é não só moderno, mas necessário, não só necessário, mas eles 

atendem as necessidades das nossas rodovias estarem melhores, isso é incontestável e 

também cuidando das pessoas para que elas não percam as suas vidas. Na semana 

passada eu disse que ainda perdemos lamentavelmente, mas que melhorou bastante. 

Então eu só queria deixar, fazer esse registro para não tomar o tempo dos 

senhores convidados, e ainda temos depois mais outros três convidados para serem 

ouvidos e também o deputado Gerson Bittencourt que me fornece esses 30 segundos 

que já vai para um minuto. 

Só agradecer, pedir licença e também dizer aqui que eu estou em nome do 

deputado Cauê Macris que é o titular desta cadeira, eu estou na condição de suplente e 

que ele só não está nesse momento porque ele de fato também tem uma dificuldade e 

não conseguiu chegar. O combinado é ele chegar até eu poder sair, mas parece aí que 

ele está com uma dificuldade e eu vou tentar voltar, então muito obrigada presidente, 

obrigada deputado Gerson Bittencourt e aos senhores presentes. 

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI – Bom deputado Bittencourt, vou 

começar respondendo pelas ultimas perguntas do ponto-a-ponto. Eu acho que nessa 

sequência fica mais fácil para falar. 

A questão da possibilidade dos dois sistemas conviverem conjuntamente, pela 

experiência que temos eu posso dizer que não seria possível, seria a mesma coisa que a 

gente ficar hoje no sistema de barreiras, porque consequentemente quem não utiliza a 

barreira do pedágio em Indaiatuba não entraria no programa do ponto-a-ponto porque 

não teria sentido se ele pode ficar fora, transitar em um trecho da rodovia onde ele não 
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paga nada hoje porque que ele ia aderir a isso, não me parece que seria possível isso por 

conta exatamente dessa questão. 

Hoje o ponto-a-ponto está sendo testado justamente com a população que quis 

aderir, é voluntario não é obrigatório, não é? De Indaiatuba, então nós temos ali 

inúmeros taxistas que fazem esse trajeto até o Aeroporto de Indaiatuba, Aeroporto de 

Viracopos ali em Campinas e temos outros cidadãos comuns que acabam utilizando. 

Nós temos em média hoje, se não me engano, o último número eram 3700, 4000 

pagues ativos utilizando esse sistema ponto-a-ponto e através desses usuários que a 

gente está fazendo uma pesquisa, os lugares que eles passam, como é que é o 

comportamento disso. 

É lógico que para o programa ser testado na íntegra os outros pórticos que 

existem na rodovia deveriam receber também a presença de outros municípios, outros 

munícipes das outras cidades vizinhas que são abrangidas pela SP-075, a Santos 

Dummont deveriam aderir também para a gente poder fazer esse teste. 

Então nós estamos numa fase agora de teste tecnológico, nós estamos 

conseguindo apurar corretamente as passagens, porque ele não tem, é um sistema free 

flow, como disse o Deroldo, quer dizer, uma tradução livre seria um sistema de fluxo 

livre, não tem barreira, o cidadão passando, o usuário passando na rodovia, seu tag 

emitindo uma onda de rádio curta, na hora que ele passa embaixo do pórtico a gente 

registra a passagem dele. 

Mas mesmo assim eu tenho que fazer a leitura de todas as placas dos veículos 

porque eu não sei quem tem o tag, quem não tem, então eu tenho que ler todas as placas 

de veículo. Um sistema de reconhecimento automático disso, então tem uma tecnologia 

embarcada muito grande nisso, é um projeto pioneiro no Brasil, hoje está em teste, hoje 

está em teste na Europa, nos Estados Unidos já tem isso, mas na Europa tem uns lugares 

em teste também. 

Então vamos dizer que nós estamos juntos aí nesse pioneirismo com Europa hoje 

para trazer essa tecnologia. Então com essa gama a gente está acabando de apurar, de 

aferir a tecnologia que estamos utilizando, após isso a gente deve expandir, junto com a 

autorização do governo do estado, expandir para outros municípios e aí fazer um teste 
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com Campinas, com Itu para ver como é o comportamento, quem é que vai aderir de 

uma forma voluntária nesse primeiro momento para a gente ter uma ideia depois, como 

poderia esse programa ser levado para todo mundo, a questão. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Então você afirma que não é 

possível, em definitivo, conviver os dois sistemas? 

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI – Os dois sistemas não porque a partir do 

momento que eu tenho os dois tags, vamos dizer assim, vamos separar só para ficar 

mais fácil, um para passar na barreira e outro para passar nos pórticos, na hora que 

passar no pórtico o sistema vai ler, ele não consegue saber a vontade do usuário, “não, 

agora eu quero, agora eu não quero”. 

Então, e se fosse dada essa possibilidade dele ligar um desligar o outro, por 

exemplo, o que ia acontecer, ele jamais iria pagar no trecho que ele anda hoje, então 

todo aquele critério, vamos dizer assim, de justiça, todo mundo paga porque todo 

mundo paga menos ficaria comprometido com essa questão. 

Na questão de não implantar nos trechos urbanos, é praticamente isso, que hoje a 

gente tem trechos, posso citar um exemplo, na própria Washington Luiz da Triângulo 

do Sol, de Araraquara a São Carlos, 50 quilômetros de rodovias, ninguém paga nada, 

mas o cidadão que sai de Matão e vai até Araraquara ele paga a tarifa de todo esse 

trecho. Então mais uma vez, o ponto-a-ponto ele tem que ser feito ou através do free 

flow com os pórticos, ou fica do jeito que está hoje as praças de barreira, tipo barreira, 

porque senão não seria efetivo. 

Passando agora para as próximas perguntas, não sei se isso foi suficiente? Como 

que é realizada a contratação de terceiros? Não só na questão de terceiros para a parte 

tecnológica, mas a contratação que nós fazemos de terceiros ela é uma contratação livre, 

a gente não tem, por exemplo, a burocracia que o estado normalmente contrata do ponto 

de vista de qualidade e preço. São as duas coisas que a gente busca, uma iniciativa 

privada sempre vai fazer isso e a gente sempre procura estar contratando terceiros que 

gente chama de parceiros, vamos dizer assim, que tenham elevada idoneidade. 
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Que ele possa prestar um serviço adequado para a gente, para que eu não passe a 

ter problemas com a fiscalização da ARTESP, que eu não passe a ter problemas com o 

próprio usuário da rodovia. 

Então quando eu vou contratar uma empresa eu avalio se ela tem capacidade 

técnica para fazer aqueles serviços, estou falando desde obras de duplicação até 

manutenção de ar condicionado, por exemplo. Eu verifico primeiro se ela tem 

capacidade técnica, eu vou atribuir a ela uma nota técnica. Uma vez classificadas as 

empresas com uma nota técnica de capacidade eu vou olhar o preço e aí sim eu comparo 

as propostas que estiverem no mesmo nível e vou contratar com certeza a mais barata. 

 O contrato de concessão em relação ao ônus fixo, ao ônus variável, qual que é o 

impacto disso no custo da tarifa eu acho que era isso a questão. Bom, o ônus variável é 

fácil porque ele representa, ele é contabilizado através do cálculo de 3% sobre a 

arrecadação bruta de pedágio, significa dizer que se eu elimino ele eu posso diminuir 

efetivamente 3% da tarifa de pedágio. 

O governo utilizou 50% disso ou 1,5% para compensar parte do reajuste de 

2013, foi feito com o eixo suspenso que ele autorizou a cobrança mais 1,5% do ônus 

variável. Então hoje resta ainda 1,5% sobre o total da tarifa, se ele eliminar isso seria 

menos 1,5% a redução da tarifa.  

O ônus fixo é um pouco mais complexo porque ele foi a balizador de quem 

venceu o certame na época. Então quem eu oferecesse a maior contrapartida ao governo 

era o vencedor daquela licitação. 

Então isso foi baseado na proposta financeira que a concessionária apresentou, 

foi baseado no modelo de negócios que ela apresentou que tinha que ser coerente que 

aquele ônus que ela estava apresentando era equilibrado, quer dizer, aquele ônus era 

possível de ser pago ao governo sem prejudicar o serviço da concessão, porque senão eu 

poderia de uma forma absurda, estabelecer um ônus altíssimo, eu ganhei a concorrência 

só que depois eu não conseguia realizar os investimentos, não conseguia fazer a 

operação rodoviária porque ele ia onerar demais a concessão. 

Então nós na época olhamos os pressupostos, baseamos a nossa proposta em 

novos estudos de tráfego, não utilizamos somente os estudo apresentados pelo governo, 
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a gente não tinha um histórico adequado disso, então contratamos empresas 

especializadas para fazer os estudos de trafego e consequentemente para projetar as 

receitas de pedágio. 

Da mesma a forma o custo dos investimentos, também contratamos empresas, 

foram trabalhos na época aí, eu me lembro, de um ano e meio, dois anos que tivemos 

para poder chegar a essa proposta que foi apresentada, esse plano de negócio que foi 

apresentado ao governo e dele derivou a capacidade que a gente tinha no final e que 

restava para quanto eu ia pagar de ônus, que é o ônus fixo ao governo do estado. 

 

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

para ficar claro, eu vou falar depois, mas aí já aproveita. Então a compensação do não 

reajuste da tarifa no ano que passou, em 2013 o governo compensou com dois itens, 

com o ônus fixo, com o ônus variável que é 1% metade do ônus. 

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI – Foi um e meio. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Um e meio, metade do ônus e mais 

a compensação no sentido da cobrança do eixo suspenso, não houve, no ano passado 

por parte do governo abrir mão de parte ou da totalidade do ônus fixo? 

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI – Não, na questão da tarifa de 2013 não, 

pelo menos no nosso caso não. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Só faltou uma do plano de negócios 

aí. 

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI – O plano de negócios? 



78 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Do plano de negócios. 

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI – O plano de negócios, como é que a 

gente estimou o fluxo de veículos? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – É, e se participou da licitação da 

RENOVIAS. 

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI – A tá, não, da RENOVIAS. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Não, da RENOVIAS não, da SP-

340 vencido pela RENOVIAS. 

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI – Não, essa não. Não participamos. 

Sobre o plano de negócios é aquilo que estava dizendo, nós contratamos empresas 

especializadas para que a gente pudesse, primeiro fizemos a contagem do tráfego que 

naquele momento que passava. A gente sabe que uma vez o trafego contado, ele não 

tinha praça de pedágio, quando se implementa a praça de pedágio, quando implementa a 

cobrança você tem uma fuga no primeiro momento, só que no segundo momento você 

tem que avaliar se os investimentos que estão previstos a serem feitos, se você fazendo 

esses investimentos, qual que é a taxa de atratividade para que o usuário vá utilizar 

aquele trecho e vai pagar por isso. 

Então existem empresas especializadas, na época, no Brasil ainda não tinham 

muitas empresas especializadas, praticamente nenhuma que eu me lembra, uma ou duas 

no máximo, porque não era uma prática, como o senhor mesmo disse, foi o início das 

concessões brasileiras, vamos dizer assim.  
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Então nós contratamos uma empresa internacional na época, uma americana que 

já tinha muita vivência nisso para fazer a projeção do fluxo de veículos, que 

multiplicando pelo valor da tarifa que era fixado pelo governo, que diferenciava quem ia 

ganhar era ônus fixo, chegamos ao valor do plano de negócios da receita que a 

concessionária ia aferir. 

Isso é bom deixar claro que isso era risco totalmente da concessionária, por mais 

que o BR disponibilizou para a gente algumas informações, ele era meramente 

informativo, não tinha vínculo nenhum com o que a gente pudesse estabelecer no plano 

de negócios e a receita estimada era risco total 100% da concessionária, para o bem e 

para o mal, se tivesse, se eu ganha mais do que eu projetei era meu, se eu perdesse 

também o governo não ia ajudar em nada, acho que era isso. 

 

O SR. LINOMAR BARROS DEROLDO – Bom, com relação à primeira 

pergunta, com a relação à contratação de terceiros, o procedimento é o mesmo nosso em 

relação a AB Concessões. Nossos terceiros são contratados, primeiro com uma 

avaliação técnica, são cadastrados, nós temos todo um processo de cadastramento de 

fornecedores e depois é feito através de leilão eletrônico inclusive. 

Com relação, principalmente à automatização que o senhor falou, a 

automatização, se eu estou entendendo, está dizendo do pedágio eletrônico. O pedágio 

eletrônico ele é definido pela agência, a agência ela tem todo um procedimento de 

validação, do sistema se é utilizado, a modelagem, a frequência, as empresas, os tags 

eles são validados, são definidos, todas as empresas pela agência e nós apenas, nós 

acatamos as empresas que são validadas pela agência reguladora. 

Se houve a utilização do ônus fixo e variável na compensação? No fixo eu não 

me lembro, mas no variável nós usamos se não me falhe a memória em 2003 para a 

compensação e acho que em alguns casos nós usamos até hoje, na compensação da 

tarifa de pista simples, quando o governo na correção da tarifa ele deixou de dar, acho 

que dez centavos para a tarifa de pista simples. 
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Essa tarifa é uma compensação que é dada mensalmente, então você deixa de 

cobrar da arrecadação e descontada do ônus variável e também do ISS até um 

determinado período. Eu não sei precisar todas exatamente qual o período. 

Gostaria de diferenciar bem, compensação de reequilíbrio, porque quando nós 

falamos em compensação, existe uma coisa que é muito clara, a compensação eu 

compenso num dado momento. Então eu tive um prejuízo ou deixei de receber algum 

valor e recebo em contrapartida naquele mesmo momento aquele valor. Então nisso não 

existe prejuízo nenhum, é um toma lá dá cá, você perdeu isso, te remunero isso. 

O reequilíbrio ele é diferente, porque ele existe o pressuposto do futuro. Então 

eu tenho dificuldade de dizer o seguinte, bom, daqui até “x” anos, que é como prorroga 

o contrato, toda vez que você tiver um reequilíbrio você reequilibra até o final do 

contrato, então você vai fazer um reequilíbrio até o final do contrato, como é que você 

vai fazer essa mensuração do futuro? 

E aí que vem essa questão, talvez esteja aí em discussão que é como definir esse 

futuro? Esse futuro, por contrato, pelo que nos parece muito claro é proposta financeira. 

O que está na proposta é uma definição mais clara e mais factível de você definir o 

futuro, por quê? Porque, por exemplo, eu vou usar o próprio exemplo de 2006, 2005, 

2006. 

Poderíamos falar se fosse compensação, não tem problema nenhum, vamos usar 

o real, você pega o ISS que você pagou, te dou compensação, não tem problema 

nenhum, obviamente a agência teria que abrir mão do seu ônus fixo ou ônus variável, e 

aí eu não sei se a agência existiria e tem uma parte que é para o DER, que é os outros, 

você tem um ônus fixo para o DER e os 3% que é para a agência, então uma coisa é 

para fazer a agência existir e os outros 3% e para o DER que é para fazer referente às 

outras rodovias. 

Então não sei dizer se nesse momento a compensação, vamos dizer, abrir mão, a 

agência abrir mão desse ônus fixo e variável seria factível para o estado, isso eu não 

posso dizer, mas seria uma maneira de se reequilibrar isso, a segunda maneira qual é? 

De se compensar isso, a outra maneira é o reequilíbrio, o reequilíbrio é o futuro. 
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Nós voltamos aí em 2004, 2005, 2006, qual é a perspectiva de futuro que nós 

teríamos naquela data? Nós tínhamos aí uma perspectiva de futuro de um crescimento 

do PIB de 4%, 5% ao ano. Então quando se fala de 4%, 5% ao ano, certamente todas as 

concessionárias aqui estariam muito acima da proposta. 

Estando acima da proposta o governo hoje, nós não estaríamos sentados 

discutindo 2006, porque provavelmente nós estaríamos chorando, porque o que nós 

estaríamos pagando de ISS nós não estaríamos sendo reequilibrados. O problema é que 

o país não cresceu as taxas que se imaginava naquela época, não estou fazendo uma 

defesa do que se imaginou naquela época, eu não sei do ponto de vista de governo, se 

era factível ou não fazer essa compensação, se era, se não, a outra maneira de se fazer 

era, eu tenho plena certeza que é pela proposta. 

A compensação, se todos os investimentos foram realizados as concessionárias 

que administram, da Vianorte sim, da Centrovias sim, é logicamente que eu falo 

investimentos são investimentos que não são de ampliação, há investimentos de 

manutenção, investimento de, da Intervias não, da Intervias eu estou fazendo agora em 

Mogi Mirim, fazendo a segunda fase de Mogi Mirim, do contorno de Mogi Mirim, nós 

temos a SP-147, eu tenho parte da SP-191, mas depois eu posso trazer mais abrangentes 

todos os investimentos que até os deputados aqui acompanham bem de perto os 

investimentos da região. 

O desequilíbrio, as tratativas de desequilíbrio elas são de ambas as partes, 

quando nós sentimos que tem algum desequilíbrio a nosso favor nós entramos com 

algum requerimento junto à ARTESP e vice-versa, quando a ARTESP sente que tem 

algum prejuízo ela que entra com algum pleito contra nós.  

Já existiram alguns procedimentos, eles vieram se aprimorando, mudando ao 

longo do tempo, mas eles são um processo bastante, diria bastante moroso, até pela 

complexidade que muitos processos têm, eu tenho um processo aqui e está anos sendo 

discutido, analisado e aí que vem, até não sei se isso tem a ver com o ônus ou não, mas 

é importante o emparelhamento, a agência está muito bem. 

A agência que eu vejo tem muito bons técnicos, mas faltam mais técnicos até 

para dar a agilidade necessária, as coisas são muito bem analisadas, mas às vezes as 
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coisas não andam no tempo que deveriam, numa análise de um reequilíbrio, que ele é 

muito complexo, e tem essa análise dos reequilíbrios e são dos dois lados. 

O impacto do ônus é o que o José Renato já respondeu, nossos grupos não 

entramos em nenhuma, nessa licitação da SP-340. Da CPMF também não houve o 

reequilíbrio, nós temos acho que do passado a Vianorte nossa entrou com uma ação e de 

pleiteando isso ainda, quando não era nem o grupo nosso que tinha reequilibro, se lá no 

começo, mas está tramitando, não sei no que está. Ponto-a-ponto acho que o José 

Renato já falou. É, acho que era só isso. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – No ponto-a-ponto, só duas questões 

para ficar claro, ponto-a-ponto o senhor concorda com a colocação do Dr. José Renato 

no sentido que é impossível conviver com os dois sistemas, não como teste, de forma 

definitiva? 

 

O SR. LINOMAR BARROS DEROLDO – É, eu concordo, é assim, como eu 

não participei da experiência fiquei pensando agora, se é, me parece muito difícil, me 

parece muito difícil, é, impossível, quando a gente trata de tecnologia e toda essa parte 

sim, a gente chega à conclusão que nada é impossível, mas exige um desenho que acaba 

não trazendo o resultado que se espera. 

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI – Bom desculpe, só para complementar 

uma informação que acabei esquecendo aqui que quando o Lindomar falava acabei 

lembrando, a Colinas também tem uma compensação financeira em relação ao 

COFINS, a majoração da alíquota de dois para 3%, quer dizer esse 1% também, e 

mensalmente ele é compensado no pagamento do ônus fixo, ou seja, ele é concomitante 

ao pagamento é descontado do ônus fixo, então nós temos também a compensação 

financeira com o ônus fixo. 
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O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – O senhor poderia enviar para nós aí 

esses valores aí? 

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI – Sim, claro a gente tem o termo aditivo 

de número 19, eu mando sim. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Perfeito. 

 

O SR. MAURÍCIO SOARES VASCONCELOS – Bom, em relação a nós, 

também realizamos as contratações, tanto da área de engenharia civil, quanto de 

sistemas, com avaliando as empresas, fazemos concorrências, todo normal como tanto 

as outras concessionárias falaram. 

Em relação à utilização do ônus fixo variável nós também temos o ônus fixo, a 

mesma coisa do PIS e COFINS e no ônus variável agora 1,5% do eixo da, do 

reequilíbrio de 2013 de 1,5%. 

Todas as obras constantes já foram feitas? Já. Quer dizer todas não, mas estamos 

agora terminando as obras do contrato, do 128 ao 145 temos dois anos para terminar o 

restante das obras contratuais, todas já estão executadas. 

Qual o critério para que a concessionária estabeleça o plano de negócios? Bom 

esse critério a gente já veio na licitação, os valores da tarifa já estava definido, o fluxo 

de veículo já estava definido, os programas de investimento estavam definidos, o 

programa de operacional também definido e o risco do tráfego é da concessionária, e o 

risco do financiamento é da concessionária, está isento das outras concessionárias, 

fizemos os estudos e a forma de definir a licitação foi o ônus, então o que nós 

assumimos foi o valor do ônus e obviamente os riscos pertinentes a concessionária. 

Em termo de, quando houve o reequilíbrio, qual o procedimento, os reequilíbrios 

estão todos previstos em contrato tem cláusulas contratuais, há uma forma de 
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reequilíbrio e todos foram feitos dentro das cláusulas contratuais de acordo com o 

contrato. 

Qual o impacto do ônus fixo e variável? Isso as concessionárias, hoje no caso da 

AutoBan são com mais de 15 anos, quer dizer, esse contexto hoje é um processo que 

para você voltar lá em 1997 para fazer essas contas, realmente é muito difícil, então isso 

não dá para você fazer agora. 

Se alguns dos grupos, olha, no caso me parece que não, mas eu não estava aqui, 

então eu não sei dizer, mas está aí nos anais das concorrências os grupos que 

participaram da licitação, em relação a CPMF não houve e o sistema ponto-a-ponto 

também nós não temos essa experiência para dizer se dentro do contexto aí do nosso, de 

rodovias como a Bandeirantes e a Anhanguera se seria possível isso, nós não temos 

como avaliar isso. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Obrigado. Bom, comentando todas as 

perguntas que o senhor deputado fez aqui, primeiro, os critérios para empresas 

terceirizadas são semelhantes aos que foram mencionados aqui e eu entendi também que 

falávamos sobre os sistemas automáticos, quer dizer, a questão que o Lindomar 

comentou das OSAs, das operadoras de sistemas automáticos, eu entendo que qualquer 

empresa pode se habilitar, desenvolver sistema e é requerida hoje uma homologação por 

parte do regulador, para que ela consiga participar disso, então tem menos a ver com as 

concessionárias e mais a ver com a agência. 

Segundo, a utilização de ônus fixos e variáveis, ao longo do contrato de 

concessão da Ecovias já houve sim esse mecanismo da compensação, que também foi 

falado aqui, a compensação se dá quando há algum efeito que impacta o próprio ano de 

concessão e em alguns momentos foi adotada a utilização do ônus fixo e também do 

ônus variável em situações diferentes para compensação desses valores. 

O objetivo disso era exatamente não deixar gerar desequilíbrio e não havendo 

desequilíbrio não haveria a necessidade de reequilíbrio nesses termos. Tudo isso 

seguindo os termos do contrato de concessão, nos termos do edital de licitação e essa 

coisa toda. 
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Terceira questão, as obras do contrato de concessão, a Ecovias está 

absolutamente em dia com o seu programa de investimentos, todas as suas obras tem 

sido cumprido nas datas definidas pelo plano de investimentos, alguns investimentos 

contratuais ainda serão feitos nos próximos anos, essa relação também é possível ser 

apresentada. 

Mas tanto quanto a ampliação, quanto melhoramentos, equipamentos e 

conservação especiais que são os itens básicos do plano de investimento contratual, a 

concessionária encontra-se absolutamente em dia e essa é uma questão importante e os 

damos muito valor exatamente a cumprir o programa de investimentos. 

A formação do plano de negócios ele tem como premissa exatamente o 

atendimento das três funções contratuais, que é a função operação do sistema 

concedido, operação conservação e a função investimento.  

Para se preparar para montar esse plano de negócio, a época da licitação, o 

proponente faz os estudo de engenharia, seus estudos de tecnologia e um dos estudos 

importantes é exatamente a questão da demanda de tráfego que vai ocorrer no sistema, 

na época o nosso grupo também contratou especialistas, avaliou especialistas e isso 

pertence a matriz de risco a cargo da concessionária. 

Mas é importante que a despeito de haver referências, e normalmente os editais 

de licitação apresentam referências, nessa modalidade de concessão o proponente deve 

sim avaliar devidamente o seu estudo de demanda e tráfego e passa a ser uma das 

componentes da sua matriz de risco. 

Outra pergunta senhor deputado, foi colocada quando há desequilíbrio que 

suscita, não é? Normalmente na nossa experiência, esse conhecimento do desequilíbrio 

ele se dá basicamente de forma imediata de ambas as partes, contratante e contratado. 

Muitas das vezes nós estamos falando de desequilíbrios ocasionados por alteração de 

alguns dos parâmetros que não estão na matriz de risco da concessionária, como foi o 

caso de mudanças de alíquotas de impostos ou de inclusão de impostos novos. 

Então esse conhecimento é imediato quando há autorização, quando há mudança 

da legislação, quer dizer, entendo que concessionária e regulador tomam conhecimento 

disso e passam a discutir compensação se for possível ou desequilíbrio a ser 
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reconhecido e solução de reequilíbrio que é necessário para manter o ordenamento do 

contrato de concessão. 

Também o impacto do ônus eu acho que já foi falado aqui, o ônus variável é 3% 

da receita bruta e o ônus fixo eu não vou ter de cabeça aqui, mas ele é, acho que cada 

concessão é um valor diferente, que é distribuído ao longo do tempo com critérios que 

já estão registrados no próprio plano de negócios. 

Quanto à licitação da Rodovia Adhemar de Barros, que eu tenha conhecimento, 

senhor deputado, o nosso grupo não participou como proponente, mas não posso 

afirmar, penso que não participamos à época. 

E por fim a questão do ponto-a-ponto, nós também entendemos que a aplicação 

de um modelo conjunto seria bastante complexo, nós estamos acompanhando a 

experiência dos projetos que estão em andamento no ponto-a-ponto e não tenho uma 

visão assim que seria possível um modelo com a convivência de barreira e também free 

flow nas mesmas seções, nos mesmos segmentos de rodoviário. 

É importante mencionar também que ao contrário das experiências 

internacionais, a questão de free flow no Brasil ainda passa por uma questão também da 

legislação da frota de veículos, essa é uma componente importante que eu coloco aqui, 

um dos grandes riscos dos modelos free flow nas experiências internacionais é 

exatamente a questão da gestão de frota, da inadimplência, na aplicação do modelo.  

Então entendo também que são questões que devem ser superadas de uma 

maneira abrangente com a evolução que nós estamos constatando inclusive no Brasil da 

questão de legislação para gestão da frota de veículos nacionais e do seu transito em 

rodovias e vias públicas brasileiras. 

 

O SR. LINOMAR BARROS DEROLDO – Queria só complementar do plano 

de negócio que eu acabei não falando e acho que é uma coisa que gostaria de aproveitar 

o momento porque é um assunto que às vezes me incomoda um pouco e acho que é uma 

oportunidade para eu externalizar uma certa insatisfação quando se fala em plano de 

negócios. 
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Quando se fala em plano de negócios nós estamos falando em plano, nós 

estamos falando em propostas, nós estamos falando em taxa de retorno. Quando nós 

fazemos a taxa, o plano de proposta, nós fizemos todo a estrutura de custos, a estrutura 

de investimento, a estrutura de perspectiva de receita, que vai resultar em uma taxa de 

retorno, e essa taxa de retorno é a taxa que está contratualmente estabelecida. 

Só que essa daí é uma expectativa de taxa de retorno diferentemente do que 

acontece na realidade, por quê? Porque a receita ela é um risco, os custos são riscos 

nossos. Eu posso citar o meu próprio exemplo, eu tenho concessionária onde a minha 

receita é 35% abaixo da nossa expectativa de origem, onde a mina taxa de retorno que é 

a expectativa era 17%, hoje é 11% real, é 11% ao ano onde teve ano que a SELIC era 

20%, era 19%, era 18% e eu recebi 11% em todos esses anos. 

Então muitas vezes a gente é tratado, nossas concessionárias “poxa, vocês 

ganham muito dinheiro”, mas baseado naquela taxa que está na expectativa de um 

contrato que nem sempre aconteceu, pode ser algum caso aconteçam ou não, oxalá 

acontecesse porque que assumiu esse risco, que é um risco grande, que faça jus ao seu 

resultado maior também, mas pode não ter conseguido. 

 

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

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Vou fazer os dois em um só aqui, 

está falando-se muito do plano de negócios, eu vou dar um dado, obviamente que o meu 

dado que eu vou dar aqui, que é o oficial da ARTESP e não é dado especifico de cada 

uma das concessionárias, mas nós em 1997, 1998 o país passava por uma profunda 

crise, onde tínhamos taxas nos patamares de 19, 20, que ensejaram inclusive uma taxa 

interna de retorno em patamares muito próximos do que era estabelecido a SELIC 

daquele período de 1997, 1998. 

Agora o que me deixa, me causa um estranhamento, vou dar três dados aqui e é 

dado agrupado, então pode não servir para uma e pode servir para outra concessionária. 

Nós em 2007, um ano depois de assinado o aditivo prorrogando os contratos passaram, 



88 

 

eu vou arredondar também aqui, passaram pelos sistemas de pedágio 381 milhões de 

veículos. Em 2011 796 milhões de veículos, também não estou fazendo aqui a distinção 

em passeio, comercial e assim por diante, são veículos de uma forma geral, e no ano de 

2012 passaram pelo sistema 844 milhões de veículos. 

O que me causa um estranhamento, obviamente que entendo o procedimento que 

vocês aqui colocam do ponto de vista do plano de negócios que é uma opção, que é um 

risco da concessão propriamente dito, está lá especificado isso nos contratos, mas o que 

me estranha, se nós pegarmos a taxa de crescimento da nossa frota e pegarmos a taxa de 

crescimento da utilização das nossas rodovias e dos veículos que passam pelas praças de 

pedágio é muito substancial o número. 

Você sair de 2007 de 381 milhões de veículos para cinco anos depois mais do 

que o dobro, 844 milhões de veículos é algo substancial, não consigo imaginar lá em 

1997, 1998, com todos os insumos, também não tenho nenhuma questão para duvidar, 

mas que pudessem, naquele cenário econômico do país, naquele cenário onde tinha uma 

estimativa real de aumento de frota muito menor do que, vamos pegar nesta última 

década aí propriamente dito. 

Então são dados reais aqui que eu estou passando para vocês, é evidente que os 

senhores têm essa informação, mas que no mínimo deixam inquieto, me deixam 

inquieto em relação a essas informações. 

Queria perguntar em relação aos aditivos assinados em 2006, pelo critério e 

pelas informações que as outras concessionárias nos trouxeram na semana que passou 

aqui, só foi utilizado o plano de negócios nos aditivos de 2006, naquele aditivo 

propriamente dito?  

Nos colocaram aqui as concessionárias que nos anos anteriores quando foi 

estabelecido ajustes, foi estabelecido de acordo com os dados reais e não estimados no 

plano de negócios, então houve, e essa pergunta que faço, uma alteração, se houve de 

fato uma alteração dos critérios no aditivos assinados anterior a 2006 e este 2006, em 

função de adotar não o real fluxo, mas em cima do plano de negócio como os senhores 

inclusive defenderam aqui a posição, nas colocações que fizeram.  
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Então os senhores não acham estranhamento a mudança de critério, se é que 

houve esta mudança de critério em relação ao plano de negócios e a real arrecadação 

por parte das concessionárias? 

Então essa é uma pergunta, quero também perguntar em relação a isso, a PGE 

com relação às quatro ações que apresentou, três são públicas a outra, nós tivemos 

acesso reservadamente, mas a PGE, a Procuradoria Geral do Estado faz uma alegação 

que não houve parecer jurídico, nem de consultoria da PGE, nem da ARTESP em 

relação a esses aditivos. 

Esse inclusive é um dos argumentos que a PGE está utilizando e utilizou nessas 

quatro ações que já impetrou. Então essa é a justificativa da PGE, então eu gostaria de 

saber se os senhores têm conhecimento da falta deste parecer jurídico, tanto da 

procuradoria, como da parte jurídica da ARTESP? Então eu gostaria desta informação 

propriamente dita. 

Queria também perguntar se os senhores não acharam estranha a ação da 

Procuradoria Geral do Estado para anular o termo, os aditivos de 2006 na justiça 

propriamente ditos? Uma vez que o governo do estado, a administração direta tinha e 

tem a prerrogativa, inclusive de anular os aditivos de forma unilateral, especialmente 

por ser aditivos sem pareceres, conforme diz a própria PGE, sem pareceres jurídicos. 

Não houve esse estranhamento dos senhores de não buscar esse entendimento pós-

assinatura dos aditivos de 2006 do ponto de vista administrativo? 

Teve esses entendimentos, não teve, a ARTESP, o governo do estado tomou a 

posição de entrar na Justiça porque foi esgotado entre o poder público e as 

concessionárias todas as possibilidades, vamos dizer assim, de entendimento de acordo 

propriamente dito entre as partes? 

Queria também falar um pouco, esses são os itens que eu quero fazer referência 

dos aditivos de 2006. 

Em 2013, eu gostaria de saber das quatro concessionárias, se assinaram um 

termo aditivo nestes itens que ensejarem não ao reajuste da tarifa do ano passado de 

2013 e as alternativas dadas pelo governo do estado? Ou seja, abrir mão de parte aí do 

ônus, do ônus variável e também a cobrança do eixo suspenso conforme dito aqui.  
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Então queria saber se foi assinado por cada uma das concessionárias e que dia ou 

pelo menos o mês, se não o dia eu gostaria que mandassem para nós, que as 

concessionárias assinaram o aditivo, obviamente regularizando a posição do governo do 

estado? E se, alguém já comentou aqui, mas vai a pergunta de novo, se teve a 

concordância por parte das concessionárias do não reajuste do ano passado? E se aquilo 

que o governo apresentou na compensação foi suficiente para equilibrar ou não 

desequilibrar os contratos, uma vez que estava previsto o reajuste tarifário propriamente 

dito, então teve aditivo? Quando foi assinado? E se foi assinado por cada uma das 

concessionárias? 

Agora eu queria também aproveitar duas colocações que foram feitas em relação 

aos 3%, na verdade a 1,5%, até quando o aditivo assinado pelos senhores em 2013 vai 

valer a abertura do governo do estado desses 50% desse ônus variável propriamente 

dito? Quando é que acaba e se é que acaba, ou ele vai até o final do contrato cobrando 

apenas 1,5%. Então, que os senhores esclarecessem isso aqui com a gente. 

Queria também perguntar nesse período dos contratos se as concessionárias 

receberam algum tipo de penalidade, de multa propriamente dito, e se receberam, 

quantas foram. Pode até não saber a resposta de pronto aqui, aí pediria que 

encaminhassem à CPI, não tem problema nenhum, se é que tiveram multar nesse 

período de concessão, quantas foram e qual foi o valor de cada um e o valor total se isso 

foi aplicado, obviamente pago propriamente dito em relação a isso. 

O que, e termino aqui com mais duas colocações, em primeiro lugar eu não 

entendi, com toda a sinceridade, muito bem como é que foi trabalhada a questão da 

CPMF. Tem aqui a questão do PIS/COFINS colocado por vocês, pelo ISS colocado por 

vocês que evidentemente oneraram as concessionárias pelos serviços prestados, 

aumentaram as despesas e isso é indiscutível. 

Agora isso foi estabelecido, agora no caso da CPMF, apesar de ser uma 

proporção pequena, não onerou, desonerou dos custos das concessionárias a CPMF 

porque até um determinado período que ela estava sendo praticada, sendo válida, as 

concessionárias tinham que pagar a CPMF e quando se considera o valor, a proporção 

da CPMF no valor arrecadado é substancial, é substantivo o aumento, tanto que busca, 

ou se buscou não dar reajuste e compensou com 1,5% do ônus variável. 
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Então se não teve nenhum ao longo desse contrato qualquer tipo de 

entendimento, no sentido de ajustar aquilo que os senhores deixaram de pagar com o 

fim, com a extinção da CPMF? 

E a última pergunta que faço aqui a vocês, é evidente que nós entendemos que 

os contratos precisam ser respeitados, nenhum dos deputados nem da situação, nem da 

oposição está fazendo qualquer referência do não respeito àquilo que foi estabelecido 

propriamente, mesmo tendo hoje uma taxa interna de retorno de perto de 20%, mas é o 

que foi estabelecido naquele cenário lá de 1997, 1998 e obviamente enquanto tiver o 

contrato vai ser estabelecido desta forma. 

Agora, nós buscamos e esse foi o sentido dessa CPI que o deputado Antônio 

Mentor protocolou, buscamos alternativas para respeitar os contratos, mas para baratear 

os valores das tarifas e nós entendemos que existem vários mecanismos que nós 

podemos adotar para diminuir o valor da tarifa, seja o ônus, eu entendo que a concessão 

é a forma com que o estado abre mão de uma parte do serviço que muitas vezes não tem 

recursos ou competência para executar e repassa através do processo licitatório a 

concessão. 

E acho que a concessão, nós precisamos ter como princípio, como conceito que 

ela deve, no seu, na sua finalidade última cobrar o valor menor possível, menor 

possível. Concessão na minha opinião não é para o estado arrecadar, em que pesa 1997, 

1998 nós passávamos por uma crise e a forma, o modelo adotado pelo governo do 

estado foi não só de repassar suas competências porque não tinha recursos, não tinha 

competência para fazer esta finalidade, mas também adotou o governo do estado uma 

forma de arrecadar caixa, recursos para o seu caixa, para o caixa do governo do estado.  

Então nós trabalhamos com conceito diferenciado, que concessão não é para o 

estado arrecadar, concessão é para que nós possamos ter serviços melhores, prestados ao 

preço justo e acho, e tenho absoluta convicção que o preço praticado nas praças de 

pedágio não é justo, é extorsivo e aqui não estou fazendo qualquer referência às 

concessionárias em relação à atribuição dos valores. A atribuição dos valores estava lá, 

especificado e está especificado nos contratos que os senhores têm que respeitar e 

respeitam. Então essa é a linha, o conceito praticamente que a gente quer trabalhar, quer 

discutir aqui na CPI.  
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Por isso que os senhores presenciaram pela nossa discussão aqui, que a nossa 

discussão, pelo menos da nossa parte está em outro nível, nós queremos buscar outro 

tipo de entendimento com as concessionárias, e termino então, nesse sentido da minha 

fala e não gostaria que a minha pergunta fosse distorcida dela, desse começo que eu 

estou colocando, se por parte das concessionárias, das quatro concessionárias que estão 

aqui, existe a disposição de fazer o entendimento respeitando aquilo que foi 

estabelecido, contratado no sentido de buscar alternativas para que as tarifas sejam 

diminuídas propriamente ditas. 

Então eu não estou aqui dizendo que é para abrir mão disso, daquilo 

propriamente dito, fazer o entendimento entre as partes, sentar em torno de uma mesa, 

uma conversa que não é fácil, mas uma conversa demorada que busque todas essas 

alternativas e outras que nós todos possamos encontrar para que a gente tenha o respeito 

aos contratos de um lado, mas que a gente tenha também qualidade dos serviços como 

temos a um preço mais justo, mais correto. 

Então a pergunta, nesse contexto é que se existe essa disposição. Porque eu acho 

que a forma como está sendo trabalhada não é uma forma salutar de ir para a Justiça. 

Não lembro quem que falou aqui, o Lindomar fez uma colocação aqui, em relação às 

ações na justiça, “não, nós entramos e tal, mas cremos que certamente vamos chegar a 

um bom termo entre as partes, entre as concessionárias e o governo do estado”. 

Então eu pergunto o seguinte, se tem essa compreensão e eu acho que tem essa 

compreensão, por que ganhar dinheiro na Justiça? Não tenho nada contra os advogados, 

por que gastar o tempo da Procuradoria para entrar na justiça, se não pode e se não é 

possível fazer os entendimento entre as partes? 

A Justiça, o recurso do governo do estado paga com os nossos impostos e 

obviamente de vocês, porque os advogados que vocês pagam devem estar lá no custo 

que vocês tem em relação às despesas gerais das concessionárias propriamente dito. 

Então se tem, por parte das concessionárias esta convicção e acho que, às vezes me 

parece que tem por parte do governo do estado, porque entra e depois recua, entra e 

depois negocia. 

Não dá para buscar um entendimento, uma relação diferenciada, não dá para 

usar um pouco a colocação do doutor Mauricio no sentido no que o programa de 
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concessão é adequado e foi adequado para o momento, mas estabeleceu uma relação 

diferenciada em um outro patamar entre as concessionárias e o poder publico? 

Que se use o instrumento judicial, ele está aí para ser usado, mas ele não está aí 

para ser usado de forma indevida e, sobretudo fora do tempo que eles possam ser usados 

propriamente ditos, então eu gostaria que fosse respondido nesse contexto, porque senão 

eu já sei qual que é a resposta de cada um aqui, se ela for perguntada fora de contexto. É 

isso senhor presidente, eu terminei as minhas colocações aqui. 

 

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

 

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

Demarchi. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Com a permissão evidente do meu 

colega Gerson Bittencourt, como eu não vou dividir em três, quatro grupos a minha 

pergunta é muito simples e eu ficaria satisfeito se fosse respondida unicamente pelo Dr. 

Linomar, na hora que ele fosse responder as perguntas do Gerson ele já responderia a 

minha para a gente ganhar tempo. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Claro. Sem problema. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – E eu diria só ao Dr. Linomar é evidente 

que se alguém quiser fazer alguma, se os outros presidentes quiserem fazer alguma 

consideração tudo bem, mas, Dr.  Linomar eu estou, a minha cidade, a minha região está 

inserida dentro da concessão da Centrovias, da Intervias, eu não saio de Rio Claro se eu 

não passo por uma praça de pedágio da Centrovias, da Intervias e também, dos quatro 

presidentes é o único que tem a concessão federal e que também é um trecho que eu 
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faço por questão de ter uma propriedade a mais de 35 anos no Litoral Norte e eu passo 

pela BR e vocês tem uma concessão na Regis Bittencourt. 

E a comparação que eu faço é que na minha região as concessionárias tem 

inclusive solucionados problemas que surgem, que não estão nos contratos e resolvem 

porque levam em consideração as vidas e vidas, evidentemente, são imensuráveis o seu 

valor. Nós temos aí até uma intervenção que não está no contrato, que a Intervias deverá 

estar fazendo justamente porque teve uma empresa que passou de 500 empregados para 

2000 empregados e os funcionários tem que atravessar a rodovia sem segurança 

nenhuma e é uma obra que eu sei que vai custar alguns milhões de reais. 

Então sem considerar Linomar o risco no momento que foi estabelecido seus 

contratos, pela ordem financeira, evidente que eu estou, porque os contratos você tinha 

ali um, você tinha que fazer um reforço dos pontos críticos, a recuperação, 

investimentos em duplicação, isso aí é um cronograma normal de todas as concessões.  

Mas eu vejo o seguinte, lá quando eu passo na Serra do Café a lentidão que 

aquilo está, eu muitas vezes eu desvio lá pelo litoral, eu vou lá para Itanhaém, lá por 

Peruíbe para subir para evitar de passar naquele trecho que vocês estão ali com um 

cronograma lento, demorado, é evidente que o pedágio você paga pouco o pedágio, que 

é o sistema do governo federal. Mas também você não tem, ali você vê também quantos 

acidentes tem ocorrido, quantas vidas ceifadas e esse exemplo eu dou quando nós não 

tínhamos concessão e eu consegui, o saudoso Mario Covas, uma duplicação de Rio 

Claro, Piracicaba que ceifou a vida de milhares de estudantes e de jovens e o estado não 

tinha recursos naquele momento, mas ele autorizou fazer aquilo, uma maravilha, se 

evitou mortes ali. 

O que eu estou levando é nesse aspecto, é evidente que nós estamos aqui, 

quando o Mentor ele quis fazer essa CPI é para fiscalizar e apurar essas medidas 

tomadas pelo poder concedente nos seus contratos e tudo mais, até aí tudo bem, agora 

eu pergunto, é evidente que o final todo mundo aqui fala é em baratear as tarifas de 

pedágio, só gostaria que o senhor em sua fala, falasse, podemos reduzir as tarifas de 

pedágio, mas será que nós teríamos a essas soluções tão rápida, eu falo com o senhor 

porque o senhor está aqui num modelo do estado e está num modelo federal. 
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Aqui acontece e lá eu percebo que é uma morosidade e nós estamos falando em 

vidas e nós estamos falando em segurança. E para finalizar, só dizer o seguinte, no meu 

setor lá em que as concessionárias do seu grupo está lá a Centrovias, Intervias, tem o 

setor de pisos e revestimentos sai lá 800 mil caminhões por dia do produto e na volta 

eles não tem infelizmente o frete de retorno, é evidente que eles vem com o eixo 

levantado. 

Então eles foram penalizados, esse grupo foi penalizado para poder compensar o 

não aumento da tarifa, será que não haveria uma forma de se verificar? Porque eu sei 

que também havia abusos de quem levantava o eixo na hora de passar na praça de 

pedágio, mas uma forma de você ter a segurança de que realmente os eixos estão 

levantados porque não há necessidade de estar no chão e eles foram penalizados, esse 

setor foi penalizado e pagaram a conta sozinhos, que é o setor justamente da região de 

pisos e revestimentos de Santa Gertrudes, Rio Claro e Cordeirópolis. 

Então a hora que o senhor falar se o senhor pudesse citar nós economizaríamos 

bastante tempo aqui e se os outros presidentes quiserem fazer algum comentário 

também tudo bem, mas eu, pra mim ficaria satisfeito. 

 

O SR. LINOMAR BARROS DEROLDO – Então eu vou começar já 

respondendo o deputado Aldo Demarchi. Primeiro falando um pouco da diferença entre 

concessões federais, principalmente aí falando da Régis Bittencourt e a Centrovias, 

Intervias. 

Na realidade aí temos que entrar em um problema um pouco especifico, na 

Régis Bittencourt nós tivemos um problema de meio ambiente bastante grave que fez 

toda essa morosidade, então eu acho que talvez não é, se for pra eu dizer todos os 

problemas que tiveram, que nos levaram a atrasar essa duplicação da Serra do Cafezal. 

O que talvez, o que nós podemos falar é a diferença dos modelos que eu acho 

que é o foco, não é? Realmente, o estado de São Paulo, no que concerne os 

investimentos ele é mais volumoso, as estradas federais em compensação elas são mais 

extensas, elas são, é uma diferença muito grande, assim, de modelos e de tipificação de 

rodovias, de investimento a serem desenvolvidos. 
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Então foi talvez a opção no modelo federal foi trazer as rodovias para uma 

situação de tráfego do leito calçável em uma situação mais adequada, com os 

investimentos a serem feitos em um período mais longo, talvez menos investimentos em 

relação a malha e, diferentemente do estado de São Paulo que é um investimento muito 

maior e consequentemente com uma tarifa mais cara. 

Obviamente hoje ainda o processo das concessões federais, elas não estão 

maduras como estão as de São Paulo, São Paulo ela veio caindo os índices de acidentes 

e os índices das rodovias federais também vêm caindo só que num patamar bem maior 

que a de São Paulo. São duas situações bastante diferentes, imagino que tendem a 

convergir em algum momento e até pelas necessidades, os próprios usuários ele vai 

editando a sua comparação, ele vai comparando, ele vai exigindo e isso vai fazendo com 

que as coisas tendem aí a ter uma convergência. 

O nosso grupo por excelência, ele é focado na segurança. Para o senhor ter uma 

ideia, nas nossas reuniões de conselho antes de se falar em números em fluxos, em 

resultado é discutido fortemente os números de acidentes e mortos, até porque o nosso, 

nós temos, 51% do nosso grupo é europeu é espanhol, e 49% é canadense e eles não 

admitem de maneira nenhuma os números de acidentes que nós temos aqui. 

Então eles, assim é uma, eles exigem de nós um esforço enorme para que isso 

aconteça e por isso que nós estamos fazendo esses investimentos e por isso que são 

vistos com muito bons olhos, investimento tipo desses, dessa indústria onde as pessoas 

para atravessar estão correndo sérios riscos e que nós estamos muito empenhados em 

fazer este investimento. 

Com relação ao eixo suspenso, foi uma medida que foi feita para o estado 

inteiro, então não tenho muito o que, isso é uma coisa que talvez seja mais discutido 

com a própria ARTESP, a gente analisar em termos de reflexo, de resultado, fazer 

alguns estudos que nós podemos contribuir com alguns estudos de tráfego, dos reflexos, 

das repercussões, dos impactos com relação a isso. 

Com relação ao deputado Gerson Bittencourt, com relação aos aditivos de 2006, 

a pergunta que se nós não achávamos que é estranho, que antes era pelo real e depois foi 

feito pela proposta, eu acho o contrário, é porque compensação nós só tivemos 
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exatamente essa, compensação da tarifa pelo ISS, CPMF, ISS e a compensação da tarifa 

de pista simples.  

Todos os outros reequilíbrios que houveram foi feito pela proposta, nós temos 

inúmeros, eu acho que cada um tem, sei lá, 10, 15, 19 reequilíbrios e todos eles foram 

pela proposta. O que me estranha é exatamente o contrário, é ter esse o reequilíbrio pelo 

real, e sim, depois porque esse trabalho da consultoria às vezes as pessoas falam que foi 

contratado uma auditoria, não foi. 

Foi contratada uma consultoria que é diferente, um trabalho de auditoria é muito 

diferente de uma consultoria, essa consultoria ela está muito focada naquela, ela não 

está focada no lado jurídico do contrato, ela está focada no, “olha, se ao invés de termos 

feito por esse método tivéssemos feito por esse o „ganho‟ da agência seria tanto”.  

“É, mas você não pode levar em consideração só o se”, não adianta você em 

determinado momento fazer uma opção, “olha, faz um investimento pela poupança ou 

por opções”, ai você fala, “ eu vou fazer o investimento por opções”, aí ele passa 10 

anos e fala, “se você tivesse feito”, não é assim, quer dizer, é o que você firmou naquele 

momento, então, eu acho que isso que está falando um pouco de uma certa análise. 

Com relação à PGE, que não houve um parecer jurídico, eu acho que também é, 

houve uma mudança na estrutura da ARTESP, eu não sei precisar o ano, eu acho que é 

dois, três anos, mas até então, a ARTESP ela tinha um departamento jurídico que era o 

departamento institucional com vários advogados e todos os processos de reequilíbrio, 

todos, pelo menos todos os meus, eu não sei os dois colegas, mas todos os meus 

passaram por essa área jurídica, alias nós ficávamos longos tempos discutindo com os 

advogados e... 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Eu estou fazendo só referência a 

2006. 

 

O SR. LINOMAR BARROS DEROLDO – Não, eu estou dizendo. 
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O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Que a PGE fala de 2006, não dos 

outros anos. 

 

O SR. LINOMAR BARROS DEROLDO – Eu digo de 2006, como falo dos 

outros todos, todos eles nós sentamos e falo até porque quando fala explicar números, 

explicar propostas, explicar a advogado é difícil. Imagina que todos aqui gastaram horas 

e horas tentando explicar o que às vezes eles não entendiam. Então, não há como 

ninguém lembrar que não foi conversado com advogado lá, então teve. 

2013, se nós assinamos aditivos, eu não assinei aditivo, na realidade nós 

entendemos o que? Que em 2013, por conta das manifestações, a ARTESP até, nós 

ficamos até um pouco chateados, mas entendemos porque nós somos companheiros 

abertas e quando a gente recebe a notícia que não vai ter o reajuste, para a companhia 

aberta se você não consegue dar essa informação para o mercado, às vezes impacta um 

pouco o mercado. 

Então seria muito bom você ter essa informação antes, mas até entendia, tinha 

aquelas manifestações tal, então acho que todos aqui entenderam o momento, era um 

momento difícil que o país passava, entendemos, falamos: “bom, está bom, não vai ter a 

correção, mas vai ter uma compensação via esse 1,5%”, depois de 28 dias foi dado aí o, 

acho que 28 dias, 28 de julho se não me engano, foi feito o eixo, autorizada a cobrança 

do eixo suspenso e entendemos que a partir daí nós íamos começar a fazer essas 

contagens para ver se isso reequilibrou definitivamente ou não. 

Quer dizer, por isso até que não tinha o aditivo, como é que eu vou fazer um 

aditivo se eu não sei se aquele número reequilibrou ou não a minha tarifa? Então nós 

viemos fazendo as contagens e estamos entendendo isso, então chega agora nesse julho 

e novamente tem uma tarifa onde tem um certo desconto, ué, mas nós não discutimos 

ainda todo esse número, então isso, o ato de ir na Justiça não é um ato de má vontade ou 

uma indisposição com relação a ARTESP. 

De jeito nenhum, foi mais um ato pelo prazo, pelo timing, porque não dá, 

aconteceu, foi, não receber a tarifa, não dá para você discutir para frente, você tem que 

acertar aquele fato. Mas estamos dispostos a sentar, a discutir, do nosso grupo, inclusive 



99 

 

com a questão do reduzir a tarifa, nós já levamos até algumas alternativas para a 

agência, para discussão futura.  

Obviamente são discussão, como o senhor próprio disse complexas, que não são 

fáceis e que demoram muito tempo, então imagino que a ARTESP está analisando e 

isso vai ser discutido ao longo de um ou dois anos, imagino que é coisa de pelo menos 

uns seis meses para discussão e até para todos os técnicos analisares porque aí você tem 

que passar em varias áreas para analisar tudo isso. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Só uma pergunta, o senhor acha que 

não precisaria, a ARTESP está abrindo mão de 50% do ônus variável, está 

estabelecendo um novo parâmetro para a cobrança dos caminhões do eixo suspenso, 

diferente daquilo praticado desde o inicio do contrato e isso tudo mesmo que esteja em 

análise, o impacto dessas medidas no contrato propriamente dito, na taxa interna de 

retorno, o senhor acredita que não precisaria ter assinado um aditivo com essas 

alterações no ano passado? Em função do reajuste? 

 

O SR. LINOMAR BARROS DEROLDO – Não, eu acho que precisa. Eu estou 

dizendo o seguinte, precisaria ter assinado um aditivo dizendo apenas o seguinte, que 

não dá para dizer um aditivo dizendo que se reequilibrou aquela tarifa, eu só posso 

dizer, olha, um aditivo dizendo, “eu não te dei o reajuste da tarifa e pretendo te 

reequilibrar assim, daqui um ano vamos refazer as contas e se reequilibrado ok, se não 

equilibrado vai ser revisto novamente”, e aí fazer um outro aditivo. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – É, eu também entendo isso e até 

quando que está valendo esse desconto aí de 50%? 

 

O SR. LINOMAR BARROS DEROLDO – Não, eu não tenho data definida 

para acabar. 
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O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Está ok então, o senhor entende que 

era importante ter assinado para preservar o contrato, os direitos das concessionárias e 

para obviamente fazer as coisas de forma correta, que isso deveria ter sido estabelecido 

entre as partes, mesmo que considere essa colocação de analisar o impacto das medidas 

ao longo dos meses seguintes, anos seguintes. 

 

O SR. LINOMAR BARROS DEROLDO – É, toda, quanto mais rápido se 

analisar, se tiver um processo, um aditivo, sempre melhor para todas as partes. 

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI – Bom, na primeira pergunta do aditivo 

de 2006, a compensação financeira, sim. No caso da Colinas como eu disse, um dos 

itens compensados financeiramente um forma de compensação foi a majoração da 

alíquota do COFINS de 2% para 3%, mais uma vez é importante frisar que como existe 

a compensação concomitante, quer dizer, a concessionária desembolsa mas ao mesmo 

tempo ela recebe do governo aquele valor desembolsado não existe desequilíbrio, 

consequentemente não vai ter reequilíbrio. 

Nos anos anteriores a 2006, anualmente se faziam uma avaliação do 

desempenho do contrato, principalmente porque era um ano de grandes investimentos, 

uma série de obras, que por vezes acabavam tendo algum atraso não por vontade da 

concessionária e nem por vontade da própria ARTESP, mas por questão ambiental que 

não era possível viabilizar uma licença na data adequada, um projeto que tinha que ser 

adequado pra poder atender uma demanda especifica. 

Então anualmente se fazia uma avaliação do equilíbrio do contrato e era 

estabelecida através termos aditivos ao contrato, qual era o desequilíbrio, caso houvesse. 

Em 2006 o que se fez nada mais foi consolidar esses tantos desequilíbrios anteriores de 

uma forma a luz do contrato de concessão, reequilibrar o contrato, simplesmente é o que 

foi feito. 

A questão da PGE não ter participado na questão desses desequilíbrios, porque 

2006 o que está dizendo em termos de reequilíbrio, ele é muito simples de ser 

constatado pelo que está no contrato de concessão, não tem assim, margem para 
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qualquer duvida, a forma que tem que ser feito, algumas cláusulas contratuais deixam 

isso muito claro. 

Então tudo o que nós fizemos nesse período e com o que a ARTESP fez nesse, 

junto com as concessionárias tinha um respaldo contratual, por isso que julgo que essas 

ações são legais, nós estamos discutindo ainda no caso de Colinas e Triângulo do Sol 

em fase administrativa, não existe um processo judicial. 

A gente tem uma expectativa que administrativamente possa ser resolvido, 

solucionado como já colocado aqui, acho que é a intenção de todos, a gente não quer 

gerar uma demanda na Justiça que pode se arrastar por anos, que em exemplo em outros 

estados no passado já tivemos o resultado que sempre quem vai pagar essa conta é o 

usuário, é ele quem sai perdendo nisso tudo porque de alguma forma pode parar os 

investimentos, pode parar ações que as concessionárias teriam que fazer em função 

dessas demandas.  

Então a questão da PGE eu não consigo dizer do ponto de vista jurídico porque a 

ARTESP é uma autarquia especial, criada por lei específica e tem uma organização 

interna de como ela deve funcionar, mas nesse período aí do início da concessão até 

2006 tivemos vários desequilíbrios que ao final foram consolidados em um único 

reequilíbrio, uma única vez foi feito um reequilíbrio, as outras compensações foram 

financeiras, concomitante ao desembolso, quer dizer, não houve desequilíbrios nesse 

caso. 

Bom, no caso da Triângulo do Sol e Colinas como eu disse ainda não existe uma 

demanda na justiça por conta desse reequilíbrio de 2006, é um processo administrativo. 

O aditivo de 2013 ele foi, não existe um aditivo como o Linomar já disse, para nenhuma 

das concessionárias, na verdade a compensação pelo não reajuste da tarifa em 2013 se 

deu através de uma portaria do secretario de transportes que determinou a forma que 

seria compensada esse não reajuste da tarifa. 

Também é como o Linomar está dizendo, temos que fazer uma avaliação se isso 

foi suficiente ou não, mas não existe um termo aditivo, mas na minha opinião também 

seria necessário esse termo aditivo para a própria segurança da concessionária porque 

um dos itens utilizados foi exatamente o ônus variável. 
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Se a gente reduz o montante de ônus variável a ser pago o contrato tem que ser 

aditado para que ele não fique desajustado em relação ao que está escrito lá. 

Se foram suficientes os mecanismos de compensação no reajuste de 2013? É, 

mais uma vez é isso que temos que avaliar isso, não dá para ser feito na hora essa 

avaliação, tem que ser por um período e a gente está fazendo exatamente isso, no ponto 

de vista, num processo administrativo. O desconto de 1,5% não tem data para terminar, 

ele foi estabelecido de forma indefinida, ou seja, não tem um período onde ele vai 

terminar, não tem uma data, então está vigente até, em contra partida até encontrar 

alguém a determinar que não seja mais descontado. 

Na realidade multa sim, as concessionárias ao longo do tempo, no caso Colinas e 

triangulo do sol tiveram penalidades, teve aplicação de multas, processo começa através 

de uma autuação através de uma notificação para verificar o eventual descumprimento 

do contrato, um determinado item que nós somos obrigados, a partir de um processo 

administrativo, isso pode culminar em uma aplicação de uma penalidade. 

Eu não sei dizer agora os valores que foram pagos, posso informar isso aí 

também não tem problema nenhum, mas a fiscalização da ARTESP por vez acaba 

gerando alguma penalidade para as concessionárias. 

E o CPMF pelo que eu me lembro na época, quando as concessionárias 

iniciaram, no caso da Colinas, como ela assinou o contrato em 2001, eu acho que não 

existia mais, mas em 1998 existia e era conhecida e tinha um prazo para terminar, ele 

era por data definida, o que aconteceu é que esse prazo que estava definido foram 

introduzido nas propostas. 

Então já estava lá essa, o que aconteceu foi que depois foi prorrogado, essa 

prorrogação a gente não podia antecipadamente saber que ia acontecer e esse período de 

prorrogação inclusive que eu me lembro não teve uma compensação, não teve um 

desequilíbrio calculado por conta do estado. Então, a diferença que nós estamos falando 

é a favor da concessionária e não do estado pelo período a mais que foi dado para a 

CPMF, perdurou algum tempo, foi curto também isso e aí terminou definitivamente. 
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O SR. LINOMAR BARROS DEROLDO – Só para complementar duas 

coisas, da CPMF nosso caso é idêntico também e inclusive nós pleiteamos o 

reequilíbrio para a ARTESP e foi negado porque dizendo que eram, não lembro bem o 

argumento, mas foi negado. 

Com relação ao reequilíbrio de 2006, às vezes a gente ouve um pouco aquela 

coisa do reequilíbrio de 2006 foi correndo, ao apagar das luzes de 2006 e tal, só quero 

lembrar que todos os questionamentos que nos foram feitos, pelo menos 

administrativamente que me apareceu, foi referente ao desequilíbrio porque o 

reequilíbrio ele se dá via prorrogação de contrato, aumento de tarifa, mudança de 

investimento. 

Então são as formas de reequilíbrio, isso não houve nenhum questionamento, 

isso que foi feito em 2006, o desequilíbrio, inclusive eu tenho uma concessionária, a 

Autovias, que o desequilíbrio na forma que foi calculado exatamente com todo, foi 

publicado no “Diário Oficial” de dezembro de 2004.  

Então ele já era de conhecimento e já estava, vamos dizer, o cálculo, a forma e 

tal já estavam expressa já há algum tempo, num é uma coisa assim, não foi feito na 

urgência, ele só foi vamos dizer, a conta já vinha correndo a muito tempo, foi paga, a 

forma de pagamento não está sendo questionada, é a forma de, o que está sendo 

questionada, que me parece é como foi calculado isso. 

 

O SR. MAURÍCIO SOARES VASCONCELOS – Bom, em relação a nós, em 

relação aos critérios, em termos do programa de aditivo contratual, em 2006 foi todo 

feito conforme já tinha colocado aqui, nós todos, conforme as clausulas contratuais. 

Agora, em relação às ações que vieram depois, essas, no caso nossas, eu não 

posso comentar porque nós estamos com segredo de Justiça. 

Em relação a 2013 tem uma questão interessante, o reajuste de 2013 foi dado, 

ele foi publicado no “Diário Oficial”, ele foi dado, o que aconteceu é que ele foi ao 

invés de ser praticado conforme a alíquota do IPCA, ele foi compensado, essa 

compensação é que foi através de portarias e que está vigente até hoje, teve alguns 

interregnos, algumas situações que não aconteceram e essa compensação ficou de ser 
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acertada durante o final do ano e por isso que é que no caso da AutoBan nós entramos 

com uma ação, porque nós entendemos que não aconteceu a compensação e que nem 

tivemos ganho ilícito. 

Por isso que o nosso reajuste era de 6,37 foi colocado com índice de reajuste 

agora em 2014 de 5,38, então essa diferença nós entramos judicialmente e o juiz 

entendeu que nós estávamos corretos. Então esse é um assunto importante e ele hoje, ele 

está indefinido, em algum momento vai haver esse acerto através de um termo aditivo e 

tudo, isso vai acontecer. 

 

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

para aproveitar a resposta do senhor, entende que não precisaria ter o aditivo? 

 

O SR. MAURÍCIO SOARES VASCONCELOS – É o que eu já estou falando. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Que a portaria é suficiente, não, o 

aditivo tem que ser praticado e assinado no momento, não é aditivo que assina assim 

retroativamente, um ano, dois anos e assim sucessivamente. 

Então aditivo, quando tem uma alteração nas regras do jogo mesmo dentro do 

que se estabelece, o contrato tem que ser estabelecido, tem concessionária que tem 17, 

19, tem diferenças aí de aditivos assinado, então vocês estão trabalhando com uma 

diminuição do ônus de 50% indefinido, com prazo indefinido e não tem uma assinatura 

de aditivo?  

Eu estou fazendo essa pergunta, evidentemente quem faz e elabora os aditivos é 

o poder concedente, então eu não estou aqui cobrando de vocês assinatura de um aditivo 

que o início, a construção dele, sobretudo ele do caso da ARTESP e da Secretaria de 

Transportes. A gente está querendo entender aqui é como foi adotado uma medida desta 

magnitude, o senhor também está esclarecendo aqui sem ter um instrumento legal, a 

portaria não é um instrumento legal e ela não substitui em hipótese nenhuma o aditivo 

para cada uma das concessionárias, uma vez que cada concessionária até tem taxas 
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internas de retorno diferenciadas, tem investimentos diferenciados, tem arrecadação 

diferenciada, ensejou por parte da ARTESP agora no reajuste a opção de dar 

indicadores diferenciados para cada uma da concessão. Então a pergunta, o senhor 

entende que não precisaria ter o termo aditivo assinado no prazo adequado legalmente? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Me dá a oportunidade presidente, pedir 

para os presidentes das concessionárias se podem nos enviar cópia dessas portarias que 

foram apresentadas pelo secretario, foram baixadas pelo secretario de transportes. 

 

O SR. MAURÍCIO SOARES VASCONCELOS – No caso do, nós não 

estamos falando de reequilíbrio, é reajustamento está certo? O reajuste está sendo 

compensado, então isso vai ser apurado ao longo de um tempo, um ano, um ano e meio 

e aí depois disso tem que ter o devido reequilíbrio de ajuste, de um Termo Aditivo 

Modificativo, o TAM, que nós chamamos.  

Então esse processo está em curso, é por isso que nós entramos com uma ação, 

justamente porque entendemos que o reajuste de 2014 ele deveria ser conforme o 

contrato, conforme o (ininteligível), ele pleno e o juiz entendeu assim, então tem um 

processo aí de averiguação, se aquela compensação ela ocorreu ou não. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Eu vou insistir, me desculpa, mas 

eu vou insistir na colocação, estou entendendo inclusive foi muito bem explicado aqui 

pelos dois presidentes anteriores essa lógica e eu concordo com as colocações, não 

tenho nenhuma observação a fazer. 

O que eu estou insistindo aqui é que mesmo sendo apurado dalí um ano, um ano 

e meio, enfim, num prazo de alguns meses aí, qualquer medida desta natureza, desta 

natureza que foi adotada em 2013 deveria ter um aditivo assinado entre o governo e as 

concessionárias para depois num futuro próximo de meses, de anos, do tempo que for 

apurado os números do processo, se tiver que fazer um novo aditivo, se estabelece um 

novo aditivo. 
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Se nós analisarmos os aditivos que as concessionárias assinaram eles fazem 

pequenos ajustes ao longo, têm aditivos, tem concessionária com 18, 19, 20 aditivos 

contratados assinados propriamente ditos. A minha insistência na pergunta é com o 

senhor e os dois interiores responderam, se o senhor entende que não era necessário, lá 

em 2013, concordo com o que o senhor está falando no momento futuro reequilibrar, 

assinar os aditivos não tem nenhuma dificuldade, eu estou entendendo isso e concordo, 

agora quero insistir na pergunta se o senhor acha fiz com os dois demais que 2013, as 

medidas adotadas nos reajustes não ensejaria na necessidade de um aditivo a ser 

assinado entre as partes. 

 

O SR. MAURÍCIO SOARES VASCONCELOS – Exatamente, foi isso que 

nós dissemos, todos nós sabemos que vai acontecer, vai ter que ter um documento que 

corrobora tudo isso, mas nesse momento o que está sendo feito é essa compensação, 

está sendo acompanhada essa compensação. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Eu vou insistir na pergunta 

presidente, quero que ela seja respondida do jeito que ela está formulada, não é essa a 

pergunta como foi respondida pelos anteriores.  

Quero saber, categoricamente se o senhor entende que o que foi feito em 2013, 

em relação ao reajuste das tarifas e os sistemas de compensação pelo eixo suspenso pela 

diminuição de 50% do valor, se essas medidas adotadas no ano passado eram na sua 

compreensão necessária ser estabelecidas no aditivo não para frente, no aditivo no ato 

das medidas adotadas pós-portaria, publicada pelo secretario. 

 

O SR. MAURÍCIO SOARES VASCONCELOS – Naquele momento o 

reajuste estava sendo dado, então, o TAM para isso, ela vai ter que espelhar isso que foi 

combinado, isso vai acontecer, mas naquele momento que o reajuste foi dado e que o 

reequilíbrio, a compensação passou a ser acompanhada, esse tempo você tem um tempo 

para isso, então esse assunto do TAM vai acontecer, tá?  
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Então ele vai ser necessário, mas naquele momento, uma vez que o reajuste foi 

dado e a compensação começou a ser praticado ele exige um tempo de 

acompanhamento, é isso que eu estou colocando, não é dizendo que ele não vai 

acontecer. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Não, o senhor está fugindo de novo 

da minha resposta, eu vou insistir, eu estou fazendo, eu acredito que ele vai ser feito, eu 

acredito que ele vai ser feito, eu acredito, vão chegar os números, eu não tenho dúvida, 

eu estou fazendo referência e gostaria que o senhor centrasse na minha pergunta. 

Eu quero saber se na sua compreensão o termo aditivo, porque eu não consigo 

entender a lógica das concessionárias, especialmente a AutoBan com a sua resposta de 

achar que o governo do estado passa adotar a cobrança do eixo suspenso, passa a adotar 

50% de desconto, vamos dizer aí no ônus variável propriamente dito.  

Tem uma mudança, o senhor pode dizer o seguinte, o governo publicou reajuste 

através de portaria, enfim, como se determina a legislação, então tudo isso foi feito, 

agora como é que o governo estado fez a alteração como vai fazer a justificativa da não 

cobrança dos 3% e de 1,5%, como que as concessionárias vão ter um instrumento 

jurídico legal de uma mudança que mudou o contrato propriamente dito, não tinha o 

eixo suspenso, então passou a cobrar o eixo suspenso no contrato estava estabelecido 

3% e está cobrando 1,5% propriamente dito. 

Então, é essa a pergunta que eu estou falando especificamente, não do futuro de 

um termo que vai ser ajustado em relação às medidas adotadas, eu estou fazendo uma 

referencia especificamente a uma alteração no contrato que foi feita, que está sendo 

praticada sem o aditivo assinado propriamente dito, pelas partes, é isso que é o sentido 

da minha colocação, teve alteração do contrato. 

Eu não estou dizendo que está ilegal a alteração feita pela ARTESP para não dar 

o reajuste, porque deu o reajuste, mas na praça de pedágio, cobrou o preço velho, esse 

ano todo, o Sem Parar passou os recursos e as outras passaram os recursos para a 

concessionária não daquilo que foi estabelecido na portaria, mas daquilo que 

efetivamente o cidadão, o usuário pagou lá. 
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Então não tiveram, na real, vocês não tiveram o reajuste especificado pela 

portaria, o decreto estabelecendo. Então a minha pergunta não é para frente, minha 

pergunta é sobre 2013 no mês de julho quando foi adotado essas medidas. Eu vou dizer 

aqui para vocês com toda a sinceridade, eu acho que foi correto, eu já disse isso aqui, 

não ter dado o aumento de tarifa e tudo mais, nós temos uma tese que pode abrir mão 

até do ônus, mas para diminuir propriamente dito, então é que a pergunta não está sendo 

respondida da forma que foi formulada aqui nesse item especifico. 

 

O SR. MAURÍCIO SOARES VASCONCELOS – Deputado me perdoa, mas 

ela foi respondida, porque o termo aditivo vai ser executado, ele vai ser feito, ele não foi 

feito ainda, simplesmente é isso, ele vai ser feito, não foi feito ainda, mas vai ser feito. 

Agora o que nós estamos fazendo é uma compensação e ele vai acontecer o termo 

aditivo, lógico, nós temos, toda a mudança do contrato tem que ter um termo aditivo, 

nesse caso ele ainda vai ser feito. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Depois de praticado. 

 

O SR. MAURÍCIO SOARES VASCONCELOS – Sim. Ok? Bom, quanto a 

parte de multas, nós já tivemos como foi dito aqui, geram multas, algumas nós 

pagamos, outras estão em discussão, como a CPMF já foi também falado e em termos 

de parceria, de conversas, de negociações, obviamente que as concessionárias todas, e 

nós também estamos abertos a toda parceria, e toda a conversa, a toda a negociação com 

a ARTESP. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Bom, senhor deputado, primeiro 

comentar sobre a questão de dados reais e a questão do reequilíbrio pelo plano de 

negócio, o nosso entendimento também é que sempre foi feito dessa forma, à luz da lei 

de concessões do edital de concessões e do contrato de concessão. Sempre que houve 
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reconhecimento de desequilíbrio foi à luz do plano de negócio e sempre que houve 

solução de reequilíbrio à luz do plano de negócio. 

Há um outro modo que foi comentado aqui que às vezes pode gerar algum tipo 

de outro entendimento que é o mecanismo da compensação que é quando o efeito é par 

e passo com aquilo que deu causa e não há portanto desequilíbrio, há uma compensação.  

Então esses “mundos” do ponto de vista técnico da equação econômico-

financeiro do contrato eles não podem ser tratados da mesma forma mesmo, então esse 

é o primeiro ponto. 

O nosso entendimento também é que houve, esse processo não se reiniciou ou 

não teve desfecho em 2006 que não fosse tratado desde 1999 quando surgiu os fatos 

geradores de desequilíbrio, ou os fatos geradores de necessidade de compensação e para 

os quais não foram, não haviam soluções para se compensar todos esses impactos por 

diversas razoes. 

Então a adoção dos desequilíbrios ele nasce lá atrás quando se toma a decisão de 

alteração de alíquotas de impostos ou inclusão de novos impostos. Ao longo desse 

processo há diversos pareceres sim da área jurídica da ARTESP, da consultoria jurídica, 

o nosso entendimento é também que o papel da Procuradoria Geral do Estado também 

teve uma mudança em torno de 2004 de atribuições da forma como ela interagia com as 

autarquias ou agências reguladoras, como é o caso da ARTESP, não é? 

Mas ao longo de todo o processo sempre teve pareceres, da nossa leitura 

importantes da diretoria de assuntos institucionais da ARTESP, também das 

consultorias jurídicas, que era uma figura que pertencia, à própria ARTESP e depois da 

PGE quando essa mudança ocorreu. 

Outro tema que eu notei aqui, desse tema da CPMF também eu concordo com o 

José Renato, acho que ouve uma medida lá atrás que alterou as considerações a respeito 

da CPMF e houve na época até pelo que eu me lembro, pareceres até dos governos 

estadual e federal também a respeito dessa questão. 

Com relação a 2013 que foi falado aqui, a nossa visão é que as duas, salvo 

enganos, as duas resoluções da secretaria de logística de transporte, que embasam essas 

medidas compensatórias em 2013, elas definem uma atuação conjunta, concessionária e 
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regulador para se apurar os efeitos da compensação e ela estabelece sim a utilização de 

1,5% do ônus variável e da questão da autorização da cobrança de eixo suspenso. 

Então na nossa visão, o termo aditivo é requerido, pode ser assinado num tempo 

superior porque as resoluções embasam essa medida na nossa avaliação, o que nós não 

concordamos é com a metodologia de avaliação de apuração, é isso que nós estamos 

questionando administrativamente e judicialmente e também não concordamos que o 

marco regulatório que é o reajuste de 2014 seja impactado por essa situação de 2013.  

Essa é a questão que nós entendemos que, eventualmente até precisamos do 

Judiciário para um entendimento porque é um marco regulatório para nós importante, 

que é a aplicação dos reajustes anuais conforme previsto no edital de concessões e no 

contrato de concessão. 

Também falar aqui que, no caso da Ecovias nós temos ao longo dos nossos 16 

anos de historia notificações do poder concedente, da agência reguladora e temos sim 

algumas multas que foram bastante específicas, eu não conseguiria aqui citar para o 

senhor deputado detalhes ou valores que foram envolvidos nessas multas. 

E por fim, uma pergunta que foi colocada, a nossa disposição para a redução de 

tarifas, com respeito ao contrato de concessão, o nosso entendimento é que o contrato de 

concessão que segue uma legislação de concessão, um edital de concessão, ele deve ser 

preservado. Isso é muito importante para que os investimentos, a prestação de serviços 

que as concessionárias têm, compromissos estejam bem reguladas e sejam constantes, 

não é?  

Entendemos que nós temos vocação para ser empresa parceira do estado e 

parceira da sociedade, nesse campo cabe diálogo no sentido de achar as soluções que a 

sociedade apontar, que a sociedade mostrar que são necessários. 

Eu ressalto aqui também que é necessário enxergar para o campo dos 

investimentos, nós temos falado muito da necessidade de 15 anos após a visão lá dos 

anos 90 sobre situação dos sistemas rodoviários concedidos também vale a pena 

enxergar sobre possibilidades de novos investimentos, eliminação de gargalos 

existentes, modernização de sistemas rodoviários, adaptação da convivência dos 
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sistemas rodoviários com o crescimento desordenado das manchas urbanas e seu 

entorno. 

Então uma série de questões que também podem ser colocadas nesse âmbito de 

dispensar o futuro, de se olhar para o futuro e achar soluções para o futuro, do nosso 

ponto de vista nós queremos ser empresa parceira, para achar soluções, para prover 

soluções, à luz do contrato de concessão e das regras do edital de concessão que nós 

fazemos parte. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Só para terminar aí no meu, 

primeiro lugar para, foram esclarecedoras as respostas aí, não só dessa bateria  segunda 

aqui, mas do que vocês, os senhores colocaram aqui, eu acho que o que foi perguntado, 

em grande parte pelo menos no meu caso eu me sinto esclarecido.  

Mais do que isso, acho que os depoimentos dos senhores aqui, da semana 

passada também vão nos ajudando a formar uma convicção disso que nós estamos 

trabalhando aqui nessa CPI, sobre os contratos, sobre os aditivos, sobre tudo o valor da 

tarifa, e a disposição as medidas adotadas aí pelas concessionárias conceitualmente e 

assim por diante, então no meu caso aqui das minhas, dos meus questionamentos que fiz 

eu me sinto tranquilo e esclarecido, vamos dizer assim, por ambos, todos. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A presidência então 

agradece aos senhores. 

 

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

 

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

Antonio Mentor. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu gostaria de comentar aí rapidamente 

fazer algumas solicitações aos nossos convidados, a primeira delas para pedir, 

especialmente a AutoBan uma cópia da ação que originou essa liminar que concedeu 

esse reajuste do reajuste de 2014, essa cópia, a cópia da inicial que acabou originando 

essa decisão judicial e liminar que concedeu 99 centavos a mais no reajuste de algumas 

praças, com os seus anexos também, se possível. 

Segundo, queria solicitar também a todos os presidentes das concessionárias que 

nos enviassem o valor do ônus fixo que está sendo repassado ao governo e o que, tanto 

o que já foi repassado, quantos os valores que virão no futuro. 

E registrar aqui também a mudança que houve no relacionamento das 

concessionárias com o poder concedente a partir de 2011 e a gente percebe claramente 

que o debate passou da esfera administrativa para uma série de iniciativas tanto do 

governo quanto das concessionárias no âmbito do Judiciário, que eu não acho isso bom, 

eu acho isso ruim, porque nos dá a entender que essa relação de parceria, essa relação de 

compartilhamento de interesses etc. está se corroendo, está azedando, está se tornando 

um problema. 

Então também considero que as manifestações dos presidentes das 

concessionárias aqui foram bastante esclarecedoras, quero agradecer também pela 

presença de todos e pela colaboração que estão oferecendo a esse trabalho da Comissão 

Parlamentar de Inquérito. 

Dizer que causa estranheza aqui uma decisão como essa da Secretaria de 

Transportes e de através de uma portaria, quando na verdade nós entendemos que 

deveríamos tomar outro caminho do ponto de vista da sustentação, mais exatamente 

para garantir a estabilidade do contrato. 

Creio que o termo de ajustamento seria, o termo de aditamento seria o mais 

conveniente para se fazer, mesmo que ele sinalizasse para a futura avaliação do que 

ocorreria a partir dessa redução do ônus variável e da cobrança do eixo suspenso, vamos 

avaliar depois, mas ficou estabelecido aqui de que essa é a forma adotada pelo governo 

e pela concessionária para compensar o não reajuste de 2013. 
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Imagino que o secretario de transportes da época fosse o Dr. Saulo, não é? 2013, 

não é? Em 2013 foi o Saulo, não é? E queria por ultimo só para confirmar essa minha 

tese de que o ambiente mudou um pouco queria saber como é que está se dando a 

aprovação dos projetos que são encaminhados pelas concessionárias à ARTESP? 

 

O SR. - Bom, posso começar por aqui? Bom senhor deputado eu não vejo assim 

mudanças de 2011 para cá sem me delongar muito, mas eu vejo que as discussões que 

estão havendo são discussões que pertencem a esse ambiente regulatório que nós 

vivemos, não é? Os projetos que nós discutimos na ARTESP também, tem tratativas 

técnicas, tratativas de valores, tratativa de cronograma, que seguem normalmente como 

sempre foi nesses anos todos de concessão, do meu ponto de vista. 

Dependendo da complexidade do projeto, sua aprovação também é mais 

complexa dependendo do projeto ela pode ser mais rápida, mas tentando ser um pouco 

mais objetivo no meu depoimento eu entendo que não há mudanças nessa relação 

regulador/concessionária do ponto de vista de aprovação de projetos que são 

necessários. 

 

O SR. - É, tem processos que são de responsabilidade da concessionária, no 

nosso caso particularmente todas as obras já são feitas, agora nós só estamos fazendo 

aquela do 128 ao 145. Tem projetos que são de responsabilidade dos geradores ou da 

prefeitura, quer dizer cada um tem a sua complexidade, mas está tudo correndo dentro 

dum processo normal, um com mais celeridade, outros com menos, que são mais 

complexos, mas não tem nenhuma dificuldade, não há nada diferente do que é o normal. 

 

O SR. – É eu, vamos dizer, não é que esteja diferente do que é o normal, é que 

talvez, eu vou discordar um pouco, vou dizer que o normal nosso, eu gostaria que os 

processos fossem mais rápidos, mas não é uma mudança de 2011 para cá, sempre, a 

característica da agência e não é só, eu falo da ARTESP, mas posso falar da ANTT 

também, nós temos a característica da agência ela é morosa, mas nós entidades privadas 
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somos muito mais ágeis e gostaríamos de ter a mesma agilidade na área pública, mas a 

gente sabe que tem uma certa dificuldade. 

Mas gostaríamos de mais agilidade, talvez que a agência em algum momento 

tivesse mais emparelhada, talvez mais um equipe maior para dar vazão à necessidade 

que nós como toda a área de infraestrutura precisa. 

 

O SR. JOSÉ RENATO RICCIARDI - É, no caso da Triângulo do Sol, por 

exemplo, nós praticamente só temos um projeto hoje em andamento está se 

desenvolvendo normalmente, está dentro do tempo esperado, no caso da Colinas nós 

temos alguns projetos, um número maior de projetos, são projetos não de grandes 

vultos, são projetos menores e vamos dizer assim que não estaria na velocidade que eu 

gostaria que tivesse. 

Mas faz parte dessa questão da complexidade, são projetos próximos a grandes 

centros, então tem que avaliar uma série de interferências, num dá para atribuir essa 

morosidade para a ARTESP, é do processo em si e a gente tem que olhar para acessos, 

enfim, de uma melhor forma possível, são projetos que foram previstos há 16 anos atrás 

e mudou muita coisa nesse exemplo, então a gente tem que adequar esses projetos para 

que eles possam atender adequadamente os usuários e as populações em dia. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A presidência então 

agradece aos Sr. Maurício Vasconcelos, Sr. José Carlos Cassaniga, Sr. Linomar Barros 

Deroldo, Sr. José Renato Ricciardi e convida o senhor Dario Rais Lopes e o senhor 

Ulysses Carraro, por favor virem aqui à Mesa. 

 

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

fazer uma interrupção aí de dez minutos para reiniciarmos em seguida. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Cinco minutos então? Para 

a gente... 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Cinco, dez, tanto faz. Cinco que serão 

dez. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Exatamente, porque senão 

os dez virão quinze. Então suspendo estão os trabalhos por cinco minutos. 

 

 

Os trabalhos são suspensos por cinco minutos. 

 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Havendo o número 

regimental reabrimos os trabalhos, não há necessidade de reler o embasamento legal, os 

dois já estavam aqui presentes, vamos passar para o  termo de qualificação. Nome 

completo? 

 

O SR. ULYSSES CARRARO – Ulysses Carraro. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Idade? 

 

O SR. ULYSSES CARRARO – Sessenta e três anos. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Estado civil? 

 

O SR. ULYSSES CARRARO – Casado. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Profissão? 

 

O SR. ULYSSES CARRARO – Engenheiro civil. 

 

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

 

O SR. ULYSSES CARRARO – Sinaliza. 

 

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

 

O SR. ULYSSES CARRARO – Diretor de operações. 

 

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

parentesco com alguma das partes? 

 

O SR. ULYSSES CARRARO – Nenhum. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Alguma relação com 

qualquer das partes? 
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O SR. ULYSSES CARRARO – Nenhum. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Peço o favor, faça a leitura 

do termo de compromisso depoente. 

 

O SR. ULYSSES CARRARO – Sobre minha palavra de honra prometo dizer a 

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

Comissão Parlamentar de Inquérito. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Muito obrigado. Senhor 

Dario, nome completo? 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES – Dario Rais Lopes. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Idade? 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES – Cinquenta e sete. 

 

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

 

O SR. DARIO RAIS LOPES – Casado. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Profissão? 
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O SR. DARIO RAIS LOPES – Engenheiro. 

 

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

 

O SR. DARIO RAIS LOPES – (Ininteligível), e universidade Mackenzie. 

 

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

 

O SR. DARIO RAIS LOPES – Na (ininteligível), eu sou executivo de 

engenharia, na Universidade Mackenzie sou professor adjunto da escola de engenharia 

civil. 

 

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

parentesco com alguma das partes? 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES – Não. 

 

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

quaisquer das partes? 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES – Também não. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Alguma apresentação 

inicial que deseja fazer? 
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O SR. DARIO RAIS LOPES – Não, estou à disposição. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Não havendo nenhuma 

apresentação inicial a palavra está aberta aos senhores e senhoras deputados. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem senhor presidente. 

 

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

Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Queria agradecer a presença do Sr. Dario, Sr. 

Ulysses, que aceitaram o convite dessa Comissão para estar presente, estarem presentes, 

os senhores que durante um tempo estiveram à frente da ARTESP e da Secretaria de 

Transportes.  

E para ser bastante objetivo solicitar que os senhores fizessem uma exposição, 

considerando que um dos assuntos que tem sido discutido tem justamente os contratos, 

os aditivos que foram feitos aos contratos das concessionárias que geraram a 

prorrogação e a ampliação do prazo de concessão, isso para buscar o reequilíbrio das 

concessionárias. 

Então se pudesse fazer um relato do processo da forma como isso se deu, os 

principais fatos que geraram esse desequilíbrio e o andamento do processo, como seu 

deu dentro da ARTESP e com o acompanhamento também da Secretaria, como é que 

decorreu esse processo e que se chegou então à assinatura do termo aditivo em 2006? 

Mudou os termos aditivos em 2006, fazer um relato desse processo, como tramitou 

dentro daquilo que os senhores puderam acompanhar no período em que estiveram 

participando desse processo como responsáveis nos respectivos órgãos? 
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O SR. ULYSSES CARRARO – Bom, eu comecei na ARTESP em 2002, na 

fundação, transferido do DER primeiro a diretoria de logística por dois anos, quando 

terminou o meu mandato era de dois anos e eu fui transferido para a Diretoria Geral por 

quatro anos.  

Ao tomar posse na diretoria geral eu me deparei com uma série de contratos, 

quer dizer, precisamente todos os contratos desequilibrados e todos os contratos com 

pendências junto ao Tribunal de Contas. Praticamente nenhum contrato estava aprovado 

junto ao Tribunal de Contas, os termos aditivos estavam paralisados, nós procuramos 

verificar quais eram os problemas e começamos a estudar esses contratos. 

Havia um estudo contratado pela Secretaria de Transportes, um estudo feito pela 

Fundação Getúlio Vargas que definia qual era a metodologia de reequilíbrio e essa 

metodologia já vinha sendo aplicada desde então. Nós pegamos essa metodologia que já 

vinha sendo aplicada e essa metodologia propunha a utilização do reequilíbrio pela Taxa 

Interna de Retorno, procurava-se manter a Taxa Interna de Retorno utilizando sempre a 

projeção de tráfego utilizado na proposta, que foi sempre essa projeção que se utilizou 

na avaliação da proposta. 

E aí havia uma série de pleitos feitos pelas concessionárias, um dos pleitos era o 

ISS, porque o ISS foi criado após a apresentação das propostas das concessionárias, 

então ela cobrava o ISS e entendemos que isso era pertinente. Havia a variação do 

PIS/COFINS e passou de dois para três, para 3,65 e depois se estabilizou em três, 

entendemos que era pertinente, quer dizer, a passagem de dois para três. 

Então consideramos pertinente isso. Cobravam a CPMF, achamos esquisito isso, 

mas fizemos até uma consulta no Banco Central, o Banco Central respondeu: “a moeda 

corrente no Brasil é o real, se alguém utiliza banco, utiliza por comodidade de 

movimentação financeira”. 

É uma resposta um tanto quanto estranha, mas é uma resposta real, quer dizer, se 

você utiliza banco é por comodidade, portanto, taxas bancárias são comodidade de uso e 

nós entendemos isso como um não, e portanto não reequilibramos CPMF. 

Então o deputado Bittencourt fez essa pergunta, não foi reequilibrado em 

nenhum contrato a CPMF, quer dizer, nós não aceitamos esse tipo de pedido foi feito 
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por nenhuma concessionária nós não aceitamos e demos por fora, considerando essa 

resposta que o Banco Central deu, a moeda brasileira é o real, se alguém usa banco é 

por comodidade, é por facilidade de manuseio e é isso mesmo, quer dizer, é facilidade 

de quem está utilizando. 

Então basicamente nós consideramos PIS/COFINS 1% e o ISS e havia esses 

dois são as coisas, tanto que nessas iniciais que o governo hoje está questionando, ele 

também considera isso, ele não questiona isso, ele considera isso como questão 

pertinente. 

Então isso nós fomos fazendo esses cálculos, contratamos na época por 

orientação do diretor de controle econômico-financeiro, Dr. Sampaio Dória que 

infelizmente veio a falecer, mas aí contratou a KPMG, a KPMG usou um método de 

cálculo que feria alguns princípios da lei de concessões, serviu para embasar os cálculos 

nossos de todas as metodologias, mas não serviu para utilizar porque feria a lei de 

concessões. 

Mostramos isso para a KPMG, ela refez esses cálculos, as concessionárias 

apresentaram cálculos feitos por várias consultorias avulsas e nós nos ativemos à 

metodologia da Secretaria, que era a metodologia da FGV. 

Chegamos a balizar esses cálculos que nós fizemos com algumas transações de 

concessionárias que ocorreram nesse período, houve a compra do grupo CCR adquiriu a 

ViaOeste, houve a (ininteligível), comprou uma empresa chamada Centrovias, comprou 

a Intervias, nós usamos esses valores de venda e calculamos quais eram os valores reais 

de cada ano de concessão que estavam adquirido e verificamos esses valores. 

Isso balizava com o método que nós usamos, nós estamos no caminho certo, 

usamos isso só como balizador. Evidentemente ficamos na metodologia que a Secretaria 

utilizava. Com essa metodologia feita levamos isso à Secretaria e com isso foi feito todo 

esse processo e assim foi um processo de dois anos, isso começou em 2004 e acabou 

culminando em 2006.  

A diretoria de assuntos institucionais que é dirigida pelo Dr. Wilson Recchi. O 

Dr. Wilson Recchi era um procurador que veio do DER, tem uma carreira de 

procurador, ele saiu do DER com 70 anos já na expulsória foi ser nosso diretor de 
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assuntos institucionais, infelizmente também veio a falecer nesse período, espero não 

ser o próximo, eu era o mais velho depois dele, não é?  

Espero ter mais uns anos de vida, mas ele fez todos os pareceres jurídicos, 

submeteu, ele pegou um dos pareceres, que era o caso da Ecovias que era um dos casos 

mais complexos, porque além de ter todos esses problemas de impostos, tem a questão 

de obra, ainda tinha um caso de compensação ambiental, porque na Ecovias tinha 

aqueles casos dos (ininteligível), tinha algumas compensações com CDHU e tinha que 

fazer umas compensações, pagar umas compensações ambientais lá pra CDHU. 

Então, alguns assentamentos e pegou esse que era o caso mais complicado, 

submeteu à PGE do estado e esse caso foi submetido, à PGE geral, até o Dr. Elival na 

época era o procurador geral do estado, hoje já é novamente e deu o parecer e a partir 

desse parecer ele estendeu realmente, ele não levou todos os casos, pegou e usou esse 

parecer para todas as demais concessionárias.  

Quer dizer, hoje me estranha muito e eu li  um outro parecer dizendo “não 

guardam relação”, claro que guarda, a ISS que bate na AutoBan é o mesmo ISS que bate 

na Ecovias, é o mesmo ISS que bate na SPVias, quer dizer, se bem que eu não posso 

falar isso porque eu não sou jurídico, talvez seja diferente o ISS lá em Itapeva, lá do ISS 

de Santos, talvez eu esteja enganado. 

Então eu vou me abster de fazer essas comparações, mas o fato é que foi feito 

pela diretoria de assuntos institucionais, parecer jurídicos e embasado por esse parecer 

mãe da PGE, isso foi feito e foi colocado em todos os processos colocados, e foi o 

estudo que levou basicamente dois anos. 

Feito isso, isso era relatado à Secretaria diuturnamente, isso tinha reuniões 

periódicas e depois que isso estava, foi ficando pronto foi encaminhado ao secretário 

junto com esse parecer final, 

Aliás, esse parecer encaminhado à PGE do estado, quem fez a solicitação foi o 

próprio secretário, quando isso voltou foi encaminhado ao secretário, que aí sim 

autorizou que se lavrasse os termos aditivos. Isso tinha uma rotina normal dentro da 

ARTESP, quer dizer, os diretores de áreas preparavam os relatórios, esses relatórios 
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eram montados e uma vez montados esses relatórios iam, se marcava as reuniões de 

diretoria. 

Essa reunião uma vez agendada distribuísse a pauta e se fazia a reunião, o 

diretor-relator relatava se aprovava e eu como diretor-geral tinha o voto de minerva, 

normalmente não votava, porque essa matéria e uma vez a matéria finalizada, concluída, 

voltando à Secretaria, coube a mim lavrar o termo aditivo, quer dizer, matéria liquidada, 

eu acabei assinando esses termos aditivos porque ela aprovada pelo conselho. 

Quer dizer, ficou a matéria aprovada pelo conselho, autorizada pelo poder 

concedente, eu lavrei os termos aditivos e eu fiz publicar que era sim, que era dito, é 

assim que estava nos termos regimentais. 

Uma matéria que cabe aqui explicar, eu acho que gerou uma certa confusão, 

antes desse período a ARTESP tinha, ela geria o ônus, existia o ônus fixo, que é o que o 

cidadão lá atrás das concessionárias ofereceram de ônus fixo para ganhar a concessão e 

o ônus variável que era o valor da ARTESP, 

O poder concedente em várias ocasiões, autorizou que se compensasse os 

impostos e até algumas obras com esses valores de ônus, então muitas vezes o governo 

autorizou, “olha, o ISS dá concessionária tal, ela pode descontar do ônus”, então se fazia 

isso e aí ela trazia do ISS, ao invés de pagar o ônus, ela trazia a guia e abatia aquele 

valor. 

Então isso era feito pelo valor real, se eu estou pagando na boca do caixa não 

tem porque, quer dizer, ela pagou lá um milhão e duzentos de imposto, abate um milhão 

e duzentos, exatamente aquele valor, quer dizer não tem, é um fluxo de caixa monetário, 

quer dizer, é exatamente aquele valor. 

Quando chegou em 2005 houve uma ordem do governo, ele falou: “olha, nós 

temos que voltar”, o DER começou a reclamar que estava acabando ônus dele, “eu 

preciso reaver essa receita, essa receita é minha, não é de vocês”, mas nós da ARTESP, 

em momento algum demos ordem para alguém usar o dinheiro de vocês, isso aí quem 

deu foi o poder concedente, nós não autorizamos, nós só administramos, não é? 
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Então esse ônus foi usado para pagar o Rodoanel, para se fazer algumas obras do 

Rodoanel foi feito, teve vários usos, sempre para fazer obras públicas, mas algumas, se 

foi no interesse público, não é? 

Então o DER falou, “dentro do possível, vamos compensar dentro do próprio 

contrato e salvar o ônus”, então, sempre que foi contrato, contrato é com as projeções de 

tráfego, nunca se fez com projeção real, até porque eu estava em 2006, eu não podia 

fazer contratos com tráfego real em 2011 em 2006, eu não tenho bola de cristal. 

Agora, se me mandar fazer hoje, hoje eu sei o tráfego de hoje até lá atrás, eu 

posso voltar para trás e verificar, mas essa é uma coisa que o contrato não prevê e não 

tem essa previsibilidade. Eu acho que isso é uma coisa que num contrato futuro nós 

temos que ter alguns mecanismos de aferição, de verificação, quer dizer, é uma coisa 

que a gente não tem, a gente não, a gente tem um plano que só olha pra frente, ele não 

olha para trás. 

Eu acho que deveria ter alguns mecanismos de chegar em determinadas datas e 

verificar, “bom, eu tenho uma taxa, mas e se ela passar?” quer dizer, se ela passar, se 

você ganhar muito bem, mas se ganhar demais uma parte tem que vir para a 

economicidade de tarifa, eu que isso são mecanismos que nós deveríamos aperfeiçoar 

para o futuro para novas concessões. 

Infelizmente isso não foi aperfeiçoado dessa maneira, eu acho que com a 

explanação inicial é suficiente, eu não sei se o Dario poderia complementar. 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES – Boa noite a todos. Agradecer o convite da 

Casa. No período de 2003 a 2006 foram celebrados alguma coisa entre 80 e 90 termos 

aditivos entre o estado e as concessionárias de rodovias de São Paulo. 

Todo esse processo ele passou como colocou o Ulysses por uma primeira grande 

avaliação, logo que ele assumiu a agência em função de você ter um enorme acúmulo de 

processos sem solução e haver um crescente número de termos aditivos de 

compensação. Então, para colocar para V. Exa., existem inclusive uma peça inicial que 

me foi dada, existem três casos de aditivos colocados como casos em que se usou o 

tráfego real. 
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Realmente, são três aditivos contratuais de compensação pela não passagem do 

índice de reajuste de 2002 para a pista simples. Nesse caso como já colocou o Ulysses, 

outros já colocaram aqui, efetivamente trata de uma compensação, é um evento pontual 

no qual você tende necessariamente a apresentar o tráfego efetivo e apresentar o quanto 

você deixou de arrecadar para ver a efetiva compensação. 

Ocorre que havendo um crescimento muito grande dessas demandas por 

compensação em particular pelo aumento no número de municípios que cobrava o ISS e 

pela majoração das alíquotas de PIS/COFINS, 

A primeira coisa que a gente conversou foi colocar em ordem os contratos e 

principalmente procurar estabelecer uma metodologia para que no caso de reequilíbrio 

fosse feita uma análise específica e uniforme para toda a agência. É isso o que surge a 

resolução 012. O que surgiu a resolução 012? Vem exatamente após o levantamento da 

agência ver que tem uma enorme quantidade de coisas para arrumar e ainda vem uma 

demanda muito grande em função principalmente desses dois fenômenos, a incidência 

inicial do ISS e a majoração das alíquotas dos outros impostos. 

Numa escala muito menor nós tínhamos, mas não de menos importância, nós 

tínhamos uma série de obras que não estavam previstas no programa e que ou por uma 

demanda do poder concedente ou por necessidade in loco constatada pela agência que 

não estava incluída no plano original, haveria der ser incluída ao longo do período da 

concessão. 

Somando tudo isso você tem um monte de coisas a reequilibrar, deixar claro, e 

não a compensar. O reequilíbrio é feito não por questão de lei, a lei reflete um conceito. 

Então eu gostaria de tomar um pouquinho do tempo dos senhores agora para falarmos 

em conceito. 

O processo de concessão, o estado ou por carência de recursos ou por não saber 

responder às novas demandas que existem em determinados seguimentos ele passa uma 

atividade que era dele para um determinado setor privado. 

Esse processo é feito em cima de alguma referência. Esta referência é o plano de 

negócios que alguém mostra para o estado e fala, “eu vou arrecadar e vou lhe pagar, ou 

vou só cobrar do usuário”. Nesse processo é extremamente observar que um dos pilares 
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é a matriz de risco. O que é risco do concessionário do setor privado e o que é risco do 

poder concedente. 

Todos os processos de concessão pura, ou seja, aqueles que não são 

patrocinados, que não são PPPs, as concessões puras tem como pressuposto o risco de 

tráfego ser assumido pelo concessionário. Se ele assume o risco de tráfego, ele vai 

contratar a empresa ou empresas para fazer a projeção de demanda e vai assumir 

aqueles números. Consequentemente assume a receita e a todos os fatores direta e 

intrinsecamente atrelados à receita que são os impostos diretos de receita, ISS, 

PIS/COFINS.  

Isso posto toda metodologia de reequilíbrio se dá em cima do plano de negócios 

original com as previsões de demanda, com o risco de tráfego sendo aquele apresentado 

perla concessionária. Quando num exercício, agora alguém ou quem quer que seja 

substitui ou coloca elementos que são intrinsicamente relacionados ao tráfego de 

proposta, como aqueles calculados ou efetivamente observados na realidade você está 

quebrando a matriz de risco, você está compartilhando o risco com o concessionário, 

com o privado. 

E se nu primeiro instante em função de uma previsão abaixo daquilo que se 

observa você tem o recolhimento inicial menor do que o recolhimento da proposta e 

maior do que o recolhimento real, isto pode eventualmente alguém dizer que isso é um 

ganho indevido porque ele ia recolher tanto e recolheu muito menos, e teoricamente está 

se apropriando. 

Não se apropria de nada porque aquela receita na qual ele estimou o imposto, 

estimou o tributo não aconteceu, é uma receita menor, por isso o tributo recolhido foi 

menor. 

Se você adotar este critério a hora que se inverte o caso, ou seja, a receita passa a 

ser maior que a proposta, deputado Bittencourt colocou muito bem, o que está 

acontecendo com o crescimento de tráfego nos últimos anos, se você acha que foi um 

ganho indevido no primeiro caso, no segundo caso, já que é uma relação entre os dois 

vai ser uma perda indevida, então vai ter que ser reequilibrada a favor do privado.  
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A lógica do plano de negócios é este rico é vosso? Então tudo aquilo que é direto 

intrinsecamente a ele associado também é vosso. Se o senhor tiver um tráfego maior o 

imposto vai ser maior e é bom para todos. Tem mais gente usando a estrada, tem mais 

dinheiro para as outras atividades.  

Então é fundamental que seja mantido este paradigma. Nada impede que se 

façam simulações, que se faça, que se utilizem outros critérios, mas o que é fundamental 

é, em sendo um reequilíbrio nós temos de trabalhar com o plano de negócios e com os 

pressupostos questão atrelados ao plano de negócios que são aqueles decorrentes da 

matriz de tráfego. 

Foi isso o que norteou o trabalho como o Ulysses já falou de acompanhamento. 

Utilizar os critérios, passar por todas as instâncias jurídicas. Então, para não tomar 

muito mais o tempo dos senhores, estou aqui só com o da Ecovias. Então tem, os 

senhores também tem aí, não é? 

Vai da Consultoria jurídica da ARTESP, nós estamos falando de um processo 

que é depois de 2004 quando é reformulado todo o esquema. A consultoria jurídica da 

ARTESP manda para a Procuradoria Geral do Estado, no gabinete do procurador geral, 

volta, tem mais um questionamento, volta para lá até ser concluído e entregue 

apresentado para o secretário representante do poder concedente que recebe um 

processo que tem todos os elementos técnicos, alguns dos primeiros anos de concessão 

em 1999, 2000. 

Recebe este processo com todos os pareceres jurídicos da consultoria jurídica da 

ARTESP e pareceres também da Procuradoria Geral do Estado, tá? Ou seja, do ponto de 

vista formal ele está completo, tá? Do ponto de vista do relacionamento com o 

empreendedor ele está perfeito porque, um pequeno parêntese, cada vez que você faz 

uma compensação em particular quando você exige investimentos e estávamos nessa 

etapa, numa etapa de grande volume de investimentos. 

Você faz com que o seu parceiro e concessionário vá ao banco levantar dinheiro, 

mas ele vai com o risco, porque embora seja uma compensação, a compensação muitas 

vezes pode ser tirada no ônus, muitas vezes o governo pode mudar a regra. 
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Então ao tirar isso, os processos de compensação incluindo no reequilíbrio, você 

garante que o relacionamento entre o seu parceiro e as entidades do sistema financeiro, 

eles não sejam prejudicados ou não possam vir a ser prejudicados por uma questão de 

risco que é um risco do estado. Então, foi com base nesses procedimentos, nesses 

princípios que nós concluímos o processo de 2006. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A palavra continua com o 

deputado Davi Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Agradecer aos esclarecimentos. Acho que foram 

suficientes para as dúvidas que existiam da minha parte. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Próximo inscrito, deputado 

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Eu vou fazer para os dois numa 

bateria só, pode ser? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Claro. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Boa noite, então. Secretário, 

Ulysses, tem umas três perguntas aqui que para mim foram comentadas aí com as 

colocações que os senhores fizeram aqui. Então eu vou procurar focar em algumas 

outras que eu acho importante propriamente dito. 

A primeira pergunta é quem definiu e fez as contratações das consultorias, a 

KPMG, a MPP, a FIA e a própria FIPE lá em 2005/2006 que ensejaram esse aditivo 

assinado propriamente dito. E se os resultados, os senhores devem ter visto que nós 
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pedimos os estudos aqui, não é deputado Mentor? Para que a gente também pudesse ter 

noção o que cada uma das consultorias apresentadas aqui avaliou propriamente naquele 

período.  

Obviamente nós não tivemos, não vamos ter acesso por essa CPI porque o nosso 

requerimento foi derrotado, mas de qualquer forma quero fazer a pergunta se essas 

consultorias apresentaram números idênticos, similares, se tinha distorção entre cada 

uma dessas que ensejou na assinatura do aditivo propriamente dito. 

Terceira pergunta, porque foi adotado e quem fez a definição de adotar a dilação 

de prazo, a prorrogação de prazos para fazer essa compensação, essa forma de 

reequilibrar os contratos conforme foi adotado?  

Foi pensado, foi discutida outra alternativa além da prorrogação dos prazos dos 

contratos que vão até oito anos dependendo de cada uma das concessões? Queria 

também fazer uma pergunta especialmente ao secretário, tem duas, não só, os senhores, 

o Ulysses também deve conhecer o processo. Tem duas alegações que a Procuradoria 

faz de forma muito veemente em relação ao pedido de nulidade do termo aditivo que os 

senhores assinaram. 

A primeira delas dito pela Procuradoria, não é uma colocação da minha parte, 

dito pela Procuradoria diz o seguinte, está na peça, não é? Os senhores conhecem 

propriamente dito. 

Diz o seguinte “Vale dizer que em nenhum momento a consultoria jurídica 

endossou a forma de apuração do desequilíbrio nesse contrato de concessão, ou opinou 

sobre o próprio aditivo”. Essa frase é recorrente na peça apresentada pelo procurador 

para que anulem os aditivos assinados pelos senhores. 

A segunda questão faz referência a uma parte do contrato, aos riscos do contrato, 

não são só estes dois, mas estes dois na minha avaliação elas aparecem de forma 

recorrente na peça da Procuradoria que fala dos riscos, cláusula 23 do contrato, riscos da 

concessão. 

“A concessionária assume responsabilidade pelos riscos inerentes à exploração 

do sistema rodoviário excetuados unicamente aqueles em que o contrário resulte 

expressamente deste contrato”. E depois avança no 23.2, “variações de receitas 
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decorrentes de alterações de demandas de tráfego em relação ao previsto no plano de 

negócios apresentado na proposta, não serão considerados para efeito de equilíbrio 

econômico-financeiro, sendo considerado risco exclusivo da concessionária a correta 

avaliação sobre o possível impacto da exploração do sistema rodoviário decorrente da 

evolução futura desta demanda”. Então tem mais outros itens aqui, mas são itens que 

são recorrentes. 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES – Desculpa interromper, qual é a página deste? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – É um resumo, eu estou falando aqui 

um resumo do, que eu estou lendo aqui do contrato de concessão. Mas tem aqui, ele 

aparece em vários, secretário. O primeiro deles na página três já, mas ele parece. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Primeiro parágrafo da página três. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Nós estamos usando aqui uma das 

ações da Procuradoria, pode ser que seja diferente da que o senhor tem aí. É sobre a 

SPVias, então a página pode não ser a mesma que nós estamos olhando aqui. SPVias? 

Ah! Então é a última, página três lá no finalzinho, “vale dizer, em nenhum 

momento...” Mas isso, se a gente fizer a leitura da ação da Procuradoria Geral do Estado 

ela é recorrente nesses dois itens propriamente dito. 

Então, os senhores já explicaram mais ou menos o processo que levou à 

assinatura dos aditivos e explicaram convictos da justeza em que foi feito aqui, 

convictos de que estava correto.  

Eu pergunto, qual é a avaliação dos senhores agora da Procuradoria? É uma 

perseguição, que tipo de situação leva os senhores terem tanta convicção do que 

fizeram, da justeza com que fizeram, um processo correto e passa-se aí cinco anos, em 

2011 com novos estudos feitos pela FIPE que já tinha feito o estudo anterior, fazendo 
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alterações na sua avaliação que inclusive resultaram na peça. Um dos motivos que 

resultaram na peça de nulidade dos termos aditivos. 

Os senhores colocaram que passou pela parte jurídica e tal e o procurador, não 

sou eu quem está dizendo isso, é a peça da Procuradoria, fazendo afirmações contrárias 

a esses dois critérios. O critério de não ter passado por um órgão jurídico e segundo, 

nesse plano de negócios de risco que deveria ser adotado o volume real.  

Então são colocações da Procuradoria. Os senhores não acham que é estranha 

essa posição depois de cinco anos, é alguma perseguição? O que leva a fazer uma 

alteração e uma alteração substancial do que está escrito na peça da Procuradoria em 

relação ao que os senhores fizeram quando ocuparam o cargo público.  

Então eu gostaria que vocês falassem um pouco em relação a esta ação de 

nulidade e os motivos que a Procuradoria está alegando para que os contratos aditados 

em 2006, e esses aditivos sejam desconsiderados, propriamente dito. 

Eu queria aproveitar a oportunidade. O secretário fez referência aos inúmeros 

aditivos assinados, se durante a sua gestão teve alguma alteração. Eu não sei se o senhor 

viu a oitiva anterior, mas se teve alguma alteração no contrato que não foi aditado 

propriamente dito, no prazo adequado.  

Ou seja, se teve alguma alteração como nós discutimos aqui, que não resultou 

em aditivos como, obviamente eu não vou perguntar isso porque vocês não estavam no 

cargo, como o que aconteceu no ano passado com o reajuste, o não reajuste da tarifa e 

as compensações que aqui foram discutidas e que não ensejaram a assinatura de aditivo, 

que é peça fundamental para termos o contrato de concessão em dia, regularizado e 

assim por diante.  

E assim faço essa pergunta evidentemente do prazo que vocês ocuparam a 

Secretaria. Eu estou dando exemplo de 2013 propriamente dito. Essas são as perguntas 

mais gerais para os nossos dois companheiros aqui. 

 

O SR. ULYSSES CARRARO – Deixa eu começar elas questões mais simples 

aqui. 
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O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Deixa eu terminar. A outra é só 

para você. Quem definiu que esses valores necessários ao reequilíbrio teria que ser 

estabelecido em contrato? E, o procedimento adotado para a assinatura dos aditivos foi 

muito rápido.  

Eu não estou fazendo crítica pela rapidez aqui, porque às vezes a gente pega, 

então você pega o Conselho Diretor da ARTESP, foi em 2006, se reuniu dia oito, 

aprovou dia oito. O secretário no dia oito concordou com a prorrogação do contrato, 

depois o aditivo já foi assinado em dezembro de 2006, dia 21 de dezembro de 2006. 

A pergunta é se esses prazos que foram adotados nesse procedimento dos 

aditivos eram mais ou menos os prazos adotados em vários outros procedimentos feitos 

de maior ou menor importância propriamente dito disso? Essas são as perguntas iniciais. 

 

O SR. ULYSSES CARRARO – Vou começar aqui. Vou começar pelas 

consultorias, quer dizer, a KPMG quem decidiu foi o diretor de controle econômico-

financeiro, foi o Sampaio Doria. Ele escolheu porque a FGV já tinha sido contratada 

pelo secretário em 2002. O Professor Michael era diretor da FGV, havia sido diretor da 

FGV e obviamente pela formação dele ele optou pela FGV que era, tinha toda a 

formação dele e conhecia, e tinha optado pela FGV lá atrás. 

A contratação da FIA foi o colegiado. Nós discutimos como a FGV já tinha feito 

o estudo, nós falamos, vamos pegar outra consultoria. Então, primeiro a FGV fez um 

estudo, na sequência nós contratamos a FIA e a FIA fez o estudo para nós e na 

sequencia a FIA fez um trabalho, contratou um MBA para os funcionários nossos, para 

qualificar os nossos funcionários. 

Nós quisemos dar um salto de qualidade para tosos os nossos funcionários. 

Então os nossos funcionários fizeram um MBA para todos os funcionários para a 

Diretoria de Controle Financeiro e Diretoria de Investimentos, a gente promoveu um 

MBA para tosos os funcionários internos da ARTESP. 

Todos eles acabaram fazendo um MBA dentro da FIA que tinha essa, eles 

ofereciam já esse tipo, eles formataram um MBA específico em concessões. Algumas 

concessionárias também colocaram alguns funcionários fazendo este MBA junto com o 
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nosso pessoal e alguns funcionários que prestavam serviço acabaram fazendo junto para 

poder dar o quórum necessário para fazer esse curso. Então a FIA foi contratada para 

fazer um serviço de consultoria e também de treinamento e desenvolvimento do nosso 

pessoal.  

A FIPE, eu já não estava mais lá, mas eu soube que foi uma escolha pessoal do 

Sampaio Doria para fazer este trabalho. É um período que eu já estava fora, tá? Foi feito 

esse trabalho. 

A questão de dilação de prazo foi feito uma portaria do secretário, a portaria 

ST02 e dava diversos critérios definidos. Um deles permitia aumento ou redução de 

tarifa. Ninguém evidentemente pensava em aumentar tarifa. A tarifa tem um preço que 

ninguém imagina aumentar tarifa, apesar de todo serviço que prestam. 

Hoje eu ouvi gente falando em tarifa alta, eu não sou louco de aumentar a tarifa, 

apesar, quer dizer, hoje o estado de São Paulo não perde nenhuma empresa por tarifa de 

pedágio. Quer dizer, todo mundo quer vir para São Paulo em função da logística que 

tem. Pega ali a região de Itupeva, de Campinas, Jundiaí, quer dizer, todo mundo quer se 

localizar ali. 

Hoje você tem emprego, o custo de aluguel está muito caro para você se 

localizar, quer dizer, hoje o estado de São Paulo em termos de logística é excelente em 

função disso. 

Você conversa com as transportadoras, quando eu converso com transportadora, 

com empresa ele fala, empresa de ônibus, quando você conversa com eles, eles falam “a 

tarifa é cara”, eu falo, “mas quantos bolsões de ar você perdeu no último ano?”, 

“nenhum.” “Quantos pneus estouraram no último ano?”, “nenhum.” Então também tem 

um serviço prestado por trás disso. 

Mas, fora de questão pensar em tarifa, pagar o estado não tem dinheiro para 

pagar, por isso que ele fez a concessão. Então todas as hipóteses que foram elencadas 

nessa portaria foram sendo eliminadas, discutidas e o que sobrou foi dilação de prazo. 

Então, outra forma seria utilizar o ônus, agora o ônus já estava escasso, uma boa parte 

dele tinha sido utilizada já, uma parte dele foi utilizada no Rodoanel. 
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Então alguma coisa, se fez uma combinação utilizando uma parcela combinando 

com o poder concedente, uma pequena parcela ainda do ônus foi utilizada, mas se 

capturou, se verificou qual a parcela de ônus necessária para fazer parte do orçamento 

fixo do DER, e o restante que sobrou tinha que ser realmente através da dilação de 

prazo. Essa foi a opção de dilação de prazo, não havia outra opção possível para se 

fazer. 

As obras que tinham sido feitas, não tem como você devolver essas obras e você 

tem uma pressão muito grande de obras. Então a região de Campinas, havia uma 

necessidade de fazer as marginais, o trevo da Lix da Cunha, melhorar o trevo do 103. 

Quer dizer, você tem, as marginais que estão sendo feitas agora ali na região de 

Americana, de Limeira. Quer dizer, todo um complexo que tem que ser feito. 

As obras aqui de São Paulo, a Anhanguera praticamente trombava com São 

Paulo, chegava aqui na marginal e isso complicava toda a chegada e São Paulo. Então, 

um conjunto de obras que são necessárias serem feitas ate para o próprio desempenho 

do sistema para a redução de acidentes. 

Quer dizer, a questão de passarelas, quer dizer, você tem alguns patamares 

quando você consegue comprovar que você tem 50 travessias por hora você obriga a 

concessionária a fazer passarelas, mas antes disso se você determina você tem que pagar 

a passarela, 

Por exemplo, no caso da AutoBan quando você tem 50 horas de 

congestionamento nós obrigamos a fazer a quarta faixa e agora se obrigou a fazer a 

quinta faixa, isso está na letra do contrato, então você obriga ela a fazer, não tem 

nenhuma compensação. Isso faz parte do contrato, está lá dentro do contrato, é uma das 

cláusulas, a única empresa que não tem cláusula de expansão é a Ecovias porque é a 

questão dos tuneis, questão ambiental e você não pode expandir dentro da serra porque 

é parque estadual. 

Ali você tem uma restrição e isso não foi posto no caso da Ecovias. Nas demais 

todas tem essas cláusulas de expansão. Deu congestionamento, deu as 50 horas de 

congestionamento ele é obrigado por contrato a fazer a expansão. Então, essas coisas, 

mas esses trevos todos tiveram que ser expandidos, essas coisas. Então você tem que 

estar trabalhando, então a cláusula que sobrou foi essa. 
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A questão da PGE, eu não sei se é perseguição, eu acho que é muito mais uma 

tentativa muito grande do governo de conseguir uma redução de tarifas. Eu acho que é 

uma, um desespero para conseguir uma redução de tarifa. Eles estão enxergando isso, 

estão olhando uma forma de usar o tráfego real. Quer dizer, tudo o que está, tudo o que 

eu li já dentro de constituição, dentro de lei de concessões, dentro do que está escrito 

nas letras do contrato fala em se usar as projeções. 

Agora, se eles estão usando uma nova interpretação, se conseguirem reduzir eu 

sou obrigado a aceitar. Eu acho que, parabéns para eles. Eu acho que eles estão usando 

uma válvula que eles estão conseguindo enxergar, estão usando algum artifício legal 

que eu na minha formação não consigo enxergar. Eu não vejo isso como perseguição, eu 

acho que estão usando uma válvula tentando reduzir tarifa, 

Falar “vamos usar o tráfego real”. O que eu vejo como engenheiro é que se vão 

usar o tráfego real tem que usar desde a data zero. Então, lá atrás o tráfego real era 

menor, então vamos usar desde lá de trás. Não pode usar o tráfego real na hora que ele 

ficou maior, tem que usar o tráfego real quando ele era menor, tem que usar sempre. 

Você não pode usar aquela máxima do engenheiro, não é? O pé tá gelado, a 

cabeça está quente, o umbigo está na média, está bom. Não, temos que usar, ou usa o 

tráfego real desde o primeiro dia até o fim ou uso o de proposta desde o primeiro dia até 

o fim. Quer dizer, acho que essas coisas que tem que usar, mas eu acho que eles estão 

enxergando uma válvula para redução de tarifa e estão procurando. 

Então, o que eu li disso aqui, o que eu pude depreender é o seguinte, eles 

concordam com tudo o que foi feito, não estão reclamando, estão tentando reduzir o 

prazo pegando este prazo e transformando em valor para que esse valor se transforme 

em uma redução de tarifa. É assim que eu consigo enxergar essa discussão que está 

colocada aqui. Esse é o meu entendimento. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – A peça é nulidade, não é isso, não. 

 

O SR. ULYSSES CARRARO – É nulidade, então. Nulidade 
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O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Nulidade do termo aditivo em cima 

de dois itens que os senhores estão colocando com convicção. Não estou discutindo... 

 

O SR. ULYSSES CARRARO – Tem um parecer da PGE assinado aqui. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Está aqui a ação deles aqui, PGE. 

 

O SR. ULYSSES CARRARO – É pública. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Quatro ações, três são públicas. 

Então nós tivemos acesso às quatro ações aqui, uma em segredo aqui. Mas então, não 

somos nós quem está falando, por isso os dois argumentos importantes que os senhores 

estão colocando aqui. Eu não estou fazendo juízo de valor, mas os dois elementos que 

os senhores estão colocando são os dois elementos que a PGE descontrói, vamos dizer 

assim. 

Por isso a minha pergunta não foi, porque foi explicado aí o procedimento. A 

pergunta do relator para mim ela pegou umas três, quatro perguntas minhas aqui que eu 

estou satisfeito com o que vocês colocaram aqui. Tanto um quanto o outro. 

Agora, eu estou insistindo muito mais em uma ação da PGE que descontrói um 

pouco, um pouco não, muito do que vocês estão colocando. Então o juízo de valor do 

que está ou não correto, obviamente que o tempo e a Justiça vai chegar a uma 

conclusão. 

A pergunta se teve perseguição, algum tipo de represaria é porque tudo isso que 

foi feito com convicção, e as concessionárias aqui também falaram no mesmo sentido 

que vocês estão apresentando aqui, vieram na mesma linha hoje e na semana passada, 

no mesmo sentido. 
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Então o meu estranhamento, minha dificuldade de compreender é que depois de 

tanto tempo se utiliza desse instrumento de nulidade de termos aditivos convictos da 

justeza, de serem corretos de acordo com o estabelecido no contrato propriamente dito, 

porque isso para mim é grave uma ação da Procuradoria no sentido de anular um ato 

que os senhores, e pelo jeito os concessionários também pela fala tem convicção da 

justeza. Isto é o que estranha. 

O senhor Ulysses, tem colocado, colocou aqui que talvez fosse um instrumento 

para reduzir a tarifa ou não deixá-la majorar. Se este for o sentido o senhor não acha que 

é meio atravessado por parte da Procuradoria e do governo do estado. Vai lá e pega uma 

coisa que foi feito, dizem com convicção, com justeza de acordo com o estabelecido no 

contrato, descontrói aquilo que foi feitos com estes argumentos que estão especificados 

aqui para daqui a pouquinho usar essa prerrogativa da ação judicial para reajustar a 

tarifa, ou para não reajustar ou para diminuir a tarifa. 

Nós estamos insistindo em uma tese que o fundamental sempre em um processo 

de concessão é sempre buscar o entendimento via administrativo. A Justiça é o último 

instrumento a ser adotado por qualquer uma das partes, seja o poder concedente, a 

concessionária, e assim por diante. 

Então, o que senhor colocou aqui para mim causa mais estranheza usar disso 

porque desfaz de estudos, trabalho, procedimentos adotados por vocês e toda a diretoria 

que pertenciam com os pareceres jurídicos que os senhores estão aqui apresentando, que 

houve e tem essa mudança. 

Então, desconstruir o trabalho, a imagem porque isso obviamente dá a entender 

que vocês fizeram alguma coisa irregular e ilegal no caso dos dois aqui, propriamente 

dito. Então é isso o que me deixa ainda mais apreensivo porque você faz uma ação 

dessa aqui para tentar eventualmente diminuir valor da tarifa e macula a imagem de 

gestores públicos. 

Eu não estou defendendo e nem acusando, mas eu estou preocupado com o 

instrumento, o procedimento, a forma adotada. Eu não estou defendendo qualquer um 

aqui, mas o que foi colocado, o que está na peça, o que vocês estão trazendo aqui com 

convicção e as concessionárias também falaram com convicção é um método 

condenável no mínimo. 
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O SR. DARIO RAIS LOPES – Só completando algumas coisas, por favor. Em 

relação a essa questão que está colocado como as projeções, o número da proposta não 

se mexe. É porque se o concessionário lhe apresentou uma projeção com um volume de 

tráfego previsto e ele assumiu o risco acabou. Pode ser maior, menor, é nesse sentido 

que está colocado, no sentido seguinte. Esse é um risco de tráfego e risco de tráfego 

alocado ao concessionário por ele deve ser gerido. 

Eu vejo nesse sentido. A questão dos números, eu acho que o Ulysses pode 

passar para os senhores essa questão dos trabalhos, tentar passar porque a gente não tem 

mais contato. O senhor, V. Exa. pergunta porque adotou a dilação de prazo, na verdade 

o Ulysses já falou. E importante, o que era a ST02? A ST02 era uma fórmula de deixar a 

agência com um trabalho tranquilo sabendo que por parte do poder concedente existia 

uma regra clara para que tudo aquilo que fosse reequilíbrio fosse preparado, ou seja, 

teria uma peça já em que não se correria risco ao sair da agência voltar ou ser 

questionada pela falta ou pela forma pela qual ela foi feita.  

Então, o grande objetivo da 02 é exatamente dar a tranquilidade de aquela 

fórmula, aquele procedimento de fazer é um procedimento que é aquilo que é previsto, 

esperado por parte do poder concedente. 

E nesse caso específico como o Ulysses já falou, só para reafirmar porque é 

muito importante, não se trata de um reequilíbrio por dilação de prazo, é uma 

combinação de alguns dos sete fatores que estavam previstos. Dilação de prazo, revisão 

tarifária, o uso de verbas do Tesouro, uso do ônus fixo, uso do ônus variável, alteração 

no cronograma de obras ou o sétimo que é uma conjugação, uma combinação de um dos 

seis anteriores. É nessa linha exatamente para deixar a agência muito à vontade que foi 

feita a ST e funcionou, e pelo que eu sei funciona até hoje. 

A questão das verbas públicas, esse foi talvez o único momento que eu tive uma 

participação que eu falei “não dá, não vai se gastar nada e não é para tirar dinheiro do 

DER”, porque você estava tirando, estava acabando deixando o DER numa situação um 

pouco complicada. Mais do que isso, repito, era um momento de grandes investimentos 

nos quais os nossos parceiros concessionários estavam levantando empréstimos junto ao 

BNDES.  



139 

 

Ficar fazendo compensação, compensação para aumentar o risco, aí depois 

começa sempre um motivo para postergar isso, aquilo, atrasar isso, atrasar aquilo. Não! 

O risco é deles e nós não vamos nos imiscuir no risco. 

A questão da consultoria Excelência, eu não sei, certamente V. Exa. todos já 

tenham cópia deste processo e tenham o parecer. A exemplo do Ulysses eu também sou 

um humilde engenheiro, certo? 

Para mim está lá, o que ele fala de imposto, fala de prorrogação de prazo, não sei 

avaliar a robustez jurídica ou se isso, para mim está claro que, dá para prorrogar? Dá. 

Tem que tomar cuidado com isso, isso e isso. Falei, olha, está acordado pronto. Do 

ponto de vista jurídico está tanto da Consultoria Jurídica da ARTESP como da parte da 

PGE. Repito a V. Exa. eu não sei avaliar o quão robusto ou o quão mais profundo 

deveria ser o parecer, agora que existe , existe, que trata do assunto, trata do assunto. 

Em relação ao segundo ponto levantado por V. Exa., repito a V. Exa. e a todos, 

os três exemplos arrolados na peça são equívoco. A peça inicial, a petição inicial usa 

como baluarte para trocar o tráfego de proposta pelo tráfego real três termos aditivos de 

compensação. 

Não tem por onde, se é compensação é tráfego real. Então para mim este é um 

equívoco claro. Você está usando um instrumento jurídico que é para uma situação em 

outra. Isso para mim é claro. 

A questão dos pareceres eu já não seria tão enfático com V. Exa. como fui em 

relação a esta questão do TAM de compensação. Não vejo nenhum processo de 

perseguição até porque tanto eu, o Ulysses há menos tempo, nós, eu saí da iniciativa 

privada, eu trabalhei no governo e voltei para a iniciativa privada. Então, do ponto de 

vista, eu não ofereço nenhum risco, nenhum. Não sou merecedor de nenhuma 

perseguição porque hoje eu milito em outra esfera que não a pública. 

E por fim o que me dá tanta convicção que o senhor tanto coloca? Me dá tanta 

convicção porque o Tribunal de Contas que é um órgão desta Casa aprovou e eu como 

secretário e presidente da DERSA que eu acumulei, tá? Eu tive problemas de aprovação 

com outros processos no Tribunal de Contas. Eu não vou entrar no mérito se eles 

estavam certos ou errados, mas este processo começou, foi entregue e foi aprovado. 
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Esse processo foi analisado pelo Ministério Público e o procedimento foi 

arquivado e não virou, não se desdobrou, não sei usar os termos corretos aqui. Então, 

por estes fatos concretos, objetivos é que eu, eu não sou enfático, eu sou tranquilo em 

relação a esse processo. 

Em relação à celeridade algumas tarefas que eu fiz na Secretaria eu fui realmente 

mais célere do que outras. Este problema das concessões, por quê? Quando o Ulysses 

me trouxe eu achava que era muito menor o problema do que efetivamente foi 

apresentado. E como envolvia um volume muito grande de dinheiro em uma situação 

em que nós não tínhamos investimentos próprios era muito restrito a gente tinha que 

fazer com que os investimentos das concessionárias aparecessem até para dar 

visibilidade ao governo como um todo. 

Assim eu procurei ser tão célere neste processo como fui, por exemplo, no 

licenciamento do Rodoanel. V. Exa. deve saber que foi o primeiro empreendimento a ter 

uma avaliação ambiental estratégica porque quando nós assumimos a Secretaria, em 

função de diversas demandas da sociedade foi suspenso o processo de licenciamento do 

Trecho Sul. Nós tivemos que partir de uma avaliação ambiental estratégica, avaliação 

esta que é o elemento que permitiu depois que os outros trechos fossem implantados por 

partes. 

Existe um parecer, então foi a primeira feita em uma obra rodoviária de grande 

porte no Brasil. A partir disso fizemos o EIA/RIMA do Sul e licitamos e começou a 

obra. Então isso é, existem alguns processos que eu consegui ser mais célere e em 

outras coisas eu realmente não fui tão célere assim, tá? Muito mais daquilo que eu 

entendia como emblemático ou importante, não que as outras atividades não fossem, 

mas tinha que dar prioridade para alguma coisa. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Pela ordem. Só para completar, 

faltaram duas questões. Primeiro, a primeira delas é para ambos, se houve alguma 

alteração contratual na gestão dos senhores que não resultou em termos aditivos do 

contrato como o que ocorreu no ano passado, em 2013. No período que os senhores 

comandaram aí a ARTESP e a Secretaria de Transportes. 
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E a segunda é específica para o secretário. Na sua avaliação o que leva, o senhor 

concorda com a colocação do Sr. Ulysses que talvez essa seja uma iniciativa do governo 

do estado em buscar redução das tarifas ou alguma coisa nesse sentido? O que leva ou o 

que levou o governo do estado e a Procuradoria a preparar essa ação de nulidade dos 

aditivos, fazer um alarde do tamanho do mundo utilizando os dados da FIPE, falando 

dos dois bilhões de reais. 

Não foi a oposição que falou de dois bilhões de reais que era o impacto do lucro 

indevido por parte das concessionárias, como está aqui na peça. Foi uma citação da 

Procuradoria e se a gente analisar certamente a Procuradoria trabalhou com essa peça 

aqui em cima de informações da diretoria da ARTESP. Não tem como buscar só no 

âmbito jurídico fazer uma ação de nulidade dos aditivos sem considerar a posição da 

ARTESP conforme o senhor falou aí, equivocadamente especificada aqui em relação 

aos aditivos anteriores e a este aditivo do real e do projetado na proposta financeira 

apresentada.  

Então eu não acredito que a Procuradoria apresentasse uma ação de nulidade de 

12 contratos de concessão, um volume. Apresentou até agora de quatro, mas um volume 

de recursos significativo sem uma base técnica para isso. 

Então significa que a diretoria atual da ARTESP que deu estes dados aqui, eu 

não sei qual a diretoria, mas a agência como um todo para que não utilize uma pessoa, 

uma diretoria de forma indevida, mas subsidiou as ações aqui, então, está especificado 

aqui. A atual diretoria da ARTESP junto com a Procuradoria na sua avaliação 

secretário, ela busca isso para chegar a um entendimento depois com as concessionárias 

na redução das tarifas conforme disse o Sr. Ulysses?  

E se isso da parte de vocês com a experiência de gestão pública inclusive, como 

é que faz uma peça com esse conteúdo, com esses erros que os senhores estão 

apontando aqui categoricamente, convictamente pelo menos, nas colocações de ambos 

aqui. 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES – Eu concordo com o Ulysses que o objetivo da 

peça é de alguma maneira obrigar as empresas concessionárias a sentarem e negociar 
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algum valor tarifário, para mim está nítido isso. Porque envolve perícia, envolve um 

monte de coisa, isso é um processo demorado. Eu vejo isso, é um objetivo básico. Para 

que eu possa lhe responder, é provável que se eu tivesse no governo eu procuraria um 

caminho de apertar. 

Excelência, eu saí da iniciativa privada no ramo de construção, fui para o 

público e voltei, tá? Estou falando desse lado do balcão agora, tá? 

Muitas vezes a gente tem que levar uma cacetada para sentar com o poder 

concedente e conversar, tá? Eu admiro, tenho o maior respeito pela posição que V. Exa. 

colocou no sentido de esgotar trâmites, tudo, mas agora falando deste lado, se deixar a 

gente vai enrolar e não vai chegar a nenhum lugar. 

Então eu, não que esteja justificando, até porque está se criando lá um 

procedimento que eu acho que está liso e perfeito, mas eu entendo que muitas vezes o 

poder concedente, o governo de maneira geral tende a usar uma medida um pouco mais 

dura para conversar com o setor privado, tá? 

Não saberia lhe dizer se é muito dura, muito desconexa até porque eu não estou 

vivendo o momento lá dentro e uma das poucas coisas que eu aprendi com, se os 

senhores me permitirem eu, as poucas coisas que eu aprendi com a minha efêmera 

passagem pelo poder público é que quando você está administrando você tem 

administrar o zoológico, mas está dentro da jaula dos macacos, sabe assim?  

Você não tem espaço, não tem nada, tudo em cima de você, você tem uma série 

de coisas para responder, 500 mil procedimentos burocráticos. Nem sempre você vai 

conseguir gerar a melhor solução em termos de interlocução, tá? Por isso que eu não 

tomo isso muito nessa questão da vingança, do pessoal embora eu saiba que existe esse 

risco.  

Mas eu vou dizer que faz até parte do jogo. Talvez não seja, tenha sido feito da 

melhor maneira, tudo, mas esse tipo de chamamento, esse tipo de busca existe, não é a 

primeira vez e o que é importante é que se, a partir daí, todo mundo podendo trabalhar 

você evolua para outras formas de pensar o programa, não é?  

Porque isso não é um programa do governo “a”, “b” ou “c”, isso é um programa 

de estado e tem que ser pensado de uma forma um pouco mais ousada e um pouco mais 
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ampla do que efetivamente ficar usando um instrumento contratual para obter uma 

redução de tarifa. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Duas das, o governo do estado nas 

quatro peças que entrou contra quatro concessionárias, uma delas obteve sigilo de 

justiça, três teve a negativa por parte da Justiça entendendo a Justiça na sua decisão que 

não tinha motivo de ter segredo de justiça, essa foi a primeira e a segunda que o próprio 

estado deveria ter buscado os entendimentos administrativamente.  

Isto está na ação, na decisão do juiz quando negou o sigilo, dizendo que aquilo 

que estava sendo solicitado era indevido, precisava buscar esse entendimento no âmbito 

administrativo. Então o juiz, dois dos três que deram posição caminharam neste mesmo 

sentido. Faltou uma pergunta aí para os dois que é se teve alguma alteração. 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES – Não. 

 

O SR. ULYSSES CARRARO - Não teve. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem Antonio 

Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Também queria saudar o Ulysses e o 

Dario, dizer que é importante ouvi-los para que se possa formar opinião relativa ao 

trabalho que nós estamos executando aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito. A 

experiência, conhecimento acumulado aí na presença que os dois têm na ARTESP e na 

Secretaria de Transportes, evidentemente nos ajudam e muito a concluir sobre as nossas 

tarefas aqui na CPI.  
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Mas eu queria em primeiro lugar dizer que até hoje não ficou esclarecido 

Ulysses, a razão pela qual Ulysses Carraro foi substituído na diretoria geral da 

ARTESP. Isso, esse fato para quem está de fora observando e depois confirmado por 

outras medidas que foram adotadas nos levam a crer que houve uma ruptura no 

procedimento, nos procedimentos e nas orientações políticas que foram oferecidas à 

ARTESP. 

Se você não se sentir nenhum tipo de dificuldade, se puder nos revelar qual foi a 

razão do seu afastamento da diretoria geral eu acho que seria pelo menos para a minha 

curiosidade pessoal que convivi com a sua gestão na ARTESP enquanto membro do 

Conselho Consultivo, ficaria agradecido se pudesse obter essa resposta. 

 

O SR. ULYSSES CARRARO – Bom, eu fui diretor da ARTESP durante, eu 

fui nomeado pelo governador Geraldo Alckmin no governo dele, na mudança de 

governo, evidentemente com o novo governador eu não tinha clima, não tinha ambiente 

com ele, então eu pedi para sair.  

Aí houve uma, a saída que nós encontramos foi uma, fazer um (ininteligível) lá, 

o Dr. Sampaio Doria que tinha muito mais afinidade com o governador foi conduzido à 

diretoria geral e eu fui para a diretoria de controle financeiro. Eu não tinha afinidade 

nenhuma com o governador, então... 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Mas tinha mandato, não é? O senhor 

tinha mandato 

 

O SR. ULYSSES CARRARO – Tinha mandato e eu também não queria 

renunciar porque a renunciar porque, eu achava que a renúncia simplesmente era, havia 

este processo não é? De 2006, né? Eu achava que era sair, era como se correr de algum 

processo que tinha ocorrido, era como se eu estivesse fugindo da coisa e então 

simplesmente trocamos de posição. Houve uma compreensão da Casa Civil então nós 

fizemos uma troca de posição. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT –Ok. Eu queria reafirmar uma posição que 

eu tenho defendido aqui, Dario e Ulysses, de que o Procurador Geral do Estado quando 

se manifesta não fala por si, mas em nome do governador do estado de São Paulo. Ele é 

quem, é o porta-voz do governador nas questões relativas ao Judiciário. 

Portanto ele, tudo o que ele disse aqui na ação não reflete a sua opinião, reflete a 

posição do governador do estado de São Paulo que entendeu que esses contratos que 

estes aditamentos que prorrogaram os contratos em 2006 deveriam ser anulados, 

opinião do governador do estado de São Paulo. Não é opinião do procurador geral e 

nem opinião de qualquer procurador que assinou essa inicial. Isso revela também uma 

compreensão conflituosa do atual governo com o governo passado. 

Isso revela também o que eu também tenho afirmado que de 2011 para cá há 

uma divergência de fundo na condução dos negócios do estado de São Paulo 

relativamente aos transportes, às concessões. Haja vista que a mudança havida do 

secretário de transportes por um nome que não tinha absolutamente nenhum vínculo 

com a área, que não tinha nenhuma relação profissional com a área dos transportes, para 

a Secretaria dos Transportes revela que havia um desconforto do atual governo em 

relação à gestão passada. 

Isso fica claro para qualquer um que queira fazer essa leitura do ponto de vista 

da política. Eu não creio Dario, que esta medida adotada pelo governador seja para 

pressionar as concessionárias. Até porque, como já foi dito aqui pelo deputado 

Bittencourt, o governo tinha poder e tem poder para unilateralmente anular os 

aditamentos que prorrogaram os contratos das concessões, poderia fazê-lo. 

A própria Justiça reafirmou isso definindo, decidindo sobre uma das ações que 

foi proposta pelo governo do estado de São Paulo quando ele diz que é prerrogativa do 

poder concedente anular o aditamento que está sendo guerreado na Justiça através 

daquela ação. Agora, o procurador geral, Dario e Ulysses, faz afirmações gravíssimas e 

fala em nome do governador Geraldo Alckmin, e faz afirmações gravíssimas com 

relação aos aditamentos que foram feitos de prorrogação destes contratos. 

Eu evidentemente já conhecia Ulysses Carraro e Dario Rais também e sei do 

conhecimento que acumularam na área, da capacidade que têm na avaliação, análise 

desses eventos do governo do estado de São Paulo e não me surpreendi com nada. 
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Ao contrário, vieram reafirmar aqui o conceito que eu sempre tive do ponto de 

vista técnico do Ulysses e do Dario, estou aqui confirmando e reconhecendo que são 

homens que tem larga biografia na área dos transportes. 

Agora, evidentemente que os senhores já leram esta inicial que foi apresentada e 

assinada pelo governador, pelo procurador em nome do governador do estado de São 

Paulo. Na qual ele faz afirmações gravíssima, seríssimas. Coisas que põe em dúvida o 

procedimento que foi adotado àquela época em 2006. 

Um dos aspectos mais citados é a falta do parecer jurídico da PGE e da 

Procuradoria da ARTESP relativamente à prorrogação dos contratos. Não se refere ao 

reconhecimento do desequilíbrio econômico do contrato, não é disso que fala a PGE, 

fala que não há nos autos do processo o parecer jurídico nem da PGE e nem da 

Consultoria Jurídica da ARTESP relativamente à prorrogação dos contratos e não ao 

reconhecimento do desequilíbrio econômico que eu penso que seja talvez essa a 

diferença de compreensão que talvez esteja ocorrendo aqui neste momento. 

As questões que eu gostaria de fazer o deputado Bittencourt já o fez com muita 

propriedade, mas eu também, nós já tivemos a oportunidade de ler trechos importantes 

aqui da inicial, da ação do governador pedindo o cancelamento, a anulação da 

prorrogação que foi estabelecida em 2006. 

Então eu não vou voltar a isso até porque acho que o Ulysses e o Dario 

conhecem bem o conteúdo destas afirmações, mas queria passar um pouco para outra 

questão que também nos preocupa aqui e contar com a colaboração, apesar de 

novamente reconhecer que nem o Ulysses e nem o Dario estavam no governo em 2013, 

mas há uma mudança nos contratos de concessão ocorrida em 2013 quando da não 

aplicação do reajuste por conta de uma série de fatores políticos que nós observamos 

aqui no ano passado. 

E o questionamento que se faz é pela não ocorrência de um termo aditivo 

modificativo ao contrato a partir das mudanças que houve em 2013 relativamente à 

cobrança pelo eixo suspenso e a redução de 50% do ônus variável conforme foi aqui 

largamente explanado pelos presidentes das concessionárias. 
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Mas afirmam também que não houve nenhum termo de aditamento assinado 

apesar da mudança, uma mudança havida no contrato de concessão. Pergunto a título de 

colaboração mesmo para a nossa compreensão, enquanto diretor geral da ARTESP 

permitiria isso, faria essa mudança no contrato com a redução do ônus variável em 50%, 

e a cobrança do eixo suspenso que não estava prevista, faria isso dessa forma como 

feita?  

Apenas através de uma portaria assinada pelo secretário e que teve efeito 

modificativo no contrato? Perguntaria para os dois que pudessem nos ajudar também 

nessa questão. 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES – Duas coisas, a primeira deixar claro que não 

tenho todos os elementos para dar uma resposta que me agradaria, tão contundente 

achar que o que eu fiz está, o que a ente fez está arrumadinho. 

O que eu vejo, o ideal é realmente você assim que você detecta a possibilidade 

da quebra da equação econômica e financeira você já ter o termo. Por outro lado esta 

questão do eixo suspenso é tão complicada do ponto de vista técnico para você fazer 

medidas e efetivamente auferir quantos por cento, porque isso varia de concessionária 

para concessionária. 

Com certeza ele tem um peso grande na Ecovias que faz todo o tráfego para o 

Porto e deve ter um peso muito pequeno, não desprezível, muito menor, a ViaNorte, a 

Autovias, TEBE, mas o problema todo é medir isso e medir é uma coisa muito 

complicada. Você tem que ter uma consultoria de metrologia e uma consultoria de 

transporte mais voltado para equipamento, para veículo de transporte do que 

efetivamente para economia e planejamento. 

Olhando o que eu tenho disponível me parece que falta ainda para todos os 

envolvidos uma maior tranquilidade do ponto de vista técnico para você auferir este 

impacto. Eu não sei, do ponto de vista jurídico deve ter alguma forma de você colocar o 

impacto condicionado, alguma coisa depois eu, não sei, para isso que tem esse pessoal, 

não é minha especialidade, mas eu reconheço que é um problema complicadíssimo, tá? 
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O problema de eixo suspenso é uma coisa muito complicada mesmo para você 

medir e consequentemente ter os impactos. Então eu acho que é, na falta de uma maior 

tranquilidade, um maior respaldo do ponto de vista técnico para você dizer quantos por 

cento, se isso vai rebater em dois, três anos de reajuste tarifário ou não.  

Eu acho que o pessoal está postergando um pouco a celebração do termo. Mas 

repito a V. Exa. que não tenho todos os, eu não estou à vontade para fazer uma análise 

mais profunda. 

 

O SR. ULYSSES CARRARO – Eu também não tenho, é, eu acho que uma 

coisa que poderia ter sido feita é criado um grupo de estudo, trazido uma universidade aí 

que, alguém que entenda do assunto para poder fazer medições disso aí.  

Quer dizer, ouvi aqui o pessoal falando, mas eu não vi se alguém está medindo 

isso aí e publicando dados. Quer dizer, qual era o tráfego que tinha de, quais eram os 

eixos que tinham mês a mês, semana a semana e qual o novo tráfego que teve após a 

cobrança. 

Isso aí tem que ser comparado. Alguém tem que estar estudando isso e 

comparando praça por praça, pedágio por pedágio e estar discutindo isso para ver. Por 

exemplo, como é que você faz um termo aditivo, baseado em que? 

Quer dizer, não o valor monetário, mas o número de eixos, quantos eixos estão 

passando. Quer dizer, tem toda a praça, além do tráfego da praça você tem o tráfego da 

praça e tem os sensores antes das praças. Então você tem que pegar tudo isso daí e 

calibrar e verificar quanto que está andando, quanto que está passando. E tem o tráfego 

normal, né? O tráfego de passeio, e verificar se tem variação desse fluxo de tráfego de 

passeio, se isso está aumentando, diminuindo. Para ver se isso é só os caminhões que 

estão tendo esta variação, se estão tendo tráfego normal também. 

É difícil fazer um, baseado e que? Eu não sei também como fazer isso, mas 

certamente teria que fazer um estudo, teria que definir as bases de fazer estes estudos e 

o período de estudo para fazer este termo aditivo. Isso com certeza. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Para concluir, presidente. Eu queria 

repetir a pergunta agora dirigida de uma forma diferente. O secretário dos transportes 

Dario Rais Lopes autorizaria a ARTESP dirigida pelo diretor Ulysses Carraro, diretor 

geral Ulysses Carraro, faria da forma como foi feita esta medida para recompor a tarifa 

dos pedágios do estado de São Paulo?  

Reduzindo o ônus variável, alterando, portanto o contrato. Fazendo a cobrança 

do eixo suspenso, alterando, portanto, o contrato sem a elaboração de um termo aditivo? 

Porque se está certo ou errado eu não sei também. Se precisava fazer um cálculo, fazer 

um estudo, medir, eu também acho que seria necessário.  

Mas não foi feito nada disso e assim mesmo foi feita essa contrapartida em favor 

das concessionárias através de uma portaria. Era isso o que eu queria saber, a opinião 

assim do ponto de vista da, o secretário Dario assinaria isso? O diretor geral da 

ARTESP assinaria isso? Isso é o que eu queria saber. 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES – Vamos lá. Primeiro, em relação a eixo 

suspenso é uma demanda que vem há muito tempo porque eu nunca, eu particularmente 

sou contra cobrar eixo suspenso. Toda vez que o pessoal vinha falar, “não, eixo 

suspenso”, eu falava, “da próxima vez vocês vem pedir para cobrar o estepe também, 

né?” É essa a minha opinião, então porque não faz? 

Eu, agora é pessoa física não é ocupante do cargo público. Agora, é bem 

provável que se eu estivesse na situação deles no ano passado, V. Exa. também vai se 

lembrar. Então, se eu estivesse na situação, porque não é, tem que ser eu e a 

circunstância que eu tenho. 

Numa circunstância normal não se faz, agora naquela circunstância que estava 

de uma série de manifestações quebrando tudo e se exigindo uma medida para ontem, 

tá? É bem provável que eu faria sim. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Ainda, desculpa a insistência, mas é 

importante para nós essa sua opinião. Eu também acho que o governador andou certo 
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em não fazer o reajuste da tarifa do pedágio. O que eu questiono é se a forma que como 

ele retribuiu as concessionárias está correta. Não é isso, eu acho que ele está 

corretíssimo, o que ele fez está certo. Agora, que tinha que fazer um termo aditivo, tinha 

que fazer para consolidar a decisão que foi tomada pelo governador. 

Ele não podia fazer isso e deixar, e hoje faz mais de um ano que isso aconteceu, 

um ano e dois esses e nós não tivemos nenhuma medida que possa consolidar a decisão 

do governo. É um termo de aditamento, são 14 meses já e até agora não se tomou 

nenhuma decisão que possa dar garantias jurídicas inclusive ao contrato. 

Porque amanhã ele pode falar, olha, eu não dei e não dou mais, volta tudo para 

trás. Isso não pode ter esta instabilidade que provoca esta insegurança, que provoca uma 

desconfiança das concessionárias e da própria população no governo do estado, no 

poder concedente. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Só um aparte aqui deputado 

Mentor. O que nós estamos fazendo com insistência nós inclusive já nos manifestamos 

aqui no ano passado e nesse ano desde o início dos trabalhos é que foi correta a posição 

do governador mesmo que tivesse que usar parte do Ônus fixo, variável, a posição 

estava correta e nós defendemos esta posição e achamos que ela estava correta. 

O que está sendo ponderado aqui e, sobretudo hoje, é que não materializou 

legalmente a medida e num contrato de concessão deste volume de recursos, desta 

importância pode, mais do que pode, tem o dever de materializar. Uma portaria de 

Secretaria pode ser revogada pelo mesmo ou por outro secretário. 

Um aditivo assinado em um contrato é válido independente da posição do gestor 

público ou do governante. Ele não volta mais atrás se foi feito dentro da legalidade, 

dentro dos procedimentos, dos trâmites propriamente ditos. Então o que a gente está 

insistindo é que uma portaria é um instrumento frágil e que pode ser revogada sem 

qualquer tipo de justificativa e assim por diante. 

Então no momento a decisão foi correta, mas a materialização disso está 

completamente fora do que determina a legislação e é isso o que o deputado Mentor faz 

referência. São 14 meses, não tem mais protesto. Disseram que ia ter protesto na Copa e 



151 

 

não teve protesto na Copa, poderia ter sido feito isso porque a publicidade do ato se deu 

na medida em que o governador anunciou o não reajuste e que foi publicada essa 

portaria. Então não tinha essa preocupação para com os manifestantes em quebrar 

praças de pedágio ou qualquer outra atitude mais radical nesse sentido propriamente 

dito. 

Nós estamos falando daquilo que envolve o poder concedente e as 

concessionárias de uma forma geral especificamente nesse item. Portaria não é termo 

aditivo e não é instrumento que dê garantia para o concessionário seja ele qual for, ou 

mesmo para o poder público daquela medida adotada. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Nobre deputado Orlando 

Bolçone. 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Cumprimentá-los, agradecer a 

presença. Eu acredito que foi extremamente importante porque praticamente completou, 

a oitiva hoje se completou com a presença e os esclarecimentos do Dr. Dario e Dr. 

Ulysses, o que não nos surpreende, só nos reforça a opinião que tenho de ambos de 

muito tempo. Então eu quero inicialmente cumprimentar. 

Também eu tinha uma folha de anotações e ao longo dos debates essas perguntas 

foram ao meu modo de ver se esclarecendo pelas perguntas dos colegas. Por exemplo, a 

concessão e ampliação do prazo, a questão do embasamento técnico jurídico. Me 

atendeu plenamente as minhas expectativas. 

Eu queria de forma bem objetiva fazer apenas uma pergunta no sentido de, os 

senhores são pessoas acostumadas à tomada de decisões, a vossa vida foi em cima de 

tomada de decisões estratégicas, e a pergunta é extremamente simples, mas acho 

importante para a questão em si, de que, me parece que ficou claro tanto pela fala do Dr. 

Ulysses quanto do Dr. Dario no sentido de que ao se tomar uma decisão estratégica. 

Então a decisão administrativa ela pode envolver ações tanto administrativas 

propriamente ditas, técnicas propriamente ditas e paralelamente jurídicas. Então, quando 
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se toma uma decisão não há uma escala mesmo no serviço público, uma escala de 

primeiro se esgotar as questões administrativas ou as técnicas para depois a jurídica. 

Seria se a concomitância ela atrapalha da decisão técnica jurídica junto 

independente, eu não estou questionando se a decisão é técnica ou jurídica, é desse 

momento 2013 se foi correta ou não. Mas que na tomada das decisões é possível se 

fazer com que sejam concomitantes paralelas às ações, e atingir um objetivo maior, 

lembrado aqui pelo Dr. Dario em especial a questão do interesse público. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Esta presidência então 

agradece. 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Uma pergunta básica de sim ou não. 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES – (Risos.) Eu acho muito, depende da 

circunstância isso porque desse lado do balcão é muito menos doloroso o processo de 

tomada de decisão, tá? E o processo de cobrança ele é muito mais rápido. Eu tenho 

acionista majoritário que ele tem assim, um lado a TV Globo e o outro o índice da 

Bolsa. Então, qualquer coisa que a gente faz e começa a cair ele já liga no mesmo dia, 

tá? 

No processo público é o contrário, né? É extremamente doloroso porque você 

tem uma série de instâncias, não é? De controle inicial, tem que ver a licitação, se vai 

licitar, ver edital, vai, volta tudo. Depois que faz vem o questionamento três anos 

depois, dois anos depois. Então é, você até consegue trabalhar as diversas dimensões 

nas duas esferas da administração tanto na gestão pública quanto na privada, só que 

muitas vezes você troca as horas por causa dos tempos de resposta. 

Tomar decisão agora e já leva a cacetada. Demora para caramba e depois nem 

sabe mais o que é, tem que ler, procurar papel. Às vezes você olha assim, você recebe a 

carta e fala, “mas eu assinei isso?” Aí você vai ver, assinou, tal. 
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É essa mudança de cronograma e de tempos que acaba ditando a prioridade entre 

você esgotar todas as instâncias administrativas ou técnicas ou já antecipar qualquer 

decisão jurídica ou posição jurídica quer seja no setor público ou na iniciativa privada. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem senhor presidente. 

 

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

Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Só para registrar com satisfação que numa 

discussão aqui no início da sessão com o deputado Bittencourt sobre quem nós 

deveríamos convidar ou não eu tinha dito que, eu tinha a opinião que nós poderíamos 

dispensar de ouvir o Dr. Ulysses e o Dr. Dario, mas eu queria me corrigir porque a 

correção com que eles, e o conhecimento que eles têm do assunto e a firmeza com que 

se manifestaram aqui sobre todas as questões foi muito esclarecedora.  

Então eu queria dizer que fico muito feliz por ter ouvido os dois aqui e acima de 

tudo pela competência e pela seriedade com que responderam. Eu já os conhecia sabia 

que seria assim, mas é, dizer que eu estava errado. Acho que foi bom ouvi-los aqui. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Só em relação a gente 

inquirir as testemunhas.  

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Pela ordem. 

 



154 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A questão é que pode 

dispensar  

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Não, não. Rápido. Eu também acho 

importante a colocação do deputado Davi Zaia, podia fazer este mesmo reconhecimento 

e retirar o requerimento de não convite ao ex-secretário Saulo, que ele pode vir aqui 

com o mesmo respeito que ambos tiveram aqui por todos os deputados e fazer as suas 

colocações e os seus esclarecimentos da mesma forma. Tranquila, convicta daquilo que 

estão falando aqui, esclarecedoras, pelo menos da nossa parte.  

Então, deputado Davi podia pensar um pouco e faz a retirada aí do ex-secretário 

Saulo que eu acho que ele também vai trazer informações importantes e esclarecedoras 

aqui para nós. Muito obrigado presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A presidência então 

agradece ao Sr. Dario Rais Lopes e ao Sr. Ulysses Carraro pela paciência e disposição 

em prestar esclarecimentos. 

 

O SR. DARIO RAIS LOPES – Nós que agradecemos a oportunidade. Muito 

obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Convido ao Sr. Alexandre 

Carlos Machado Petillo para vir prestar. 

 

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

 

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

Antonio Mentor. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Mais cinco minutos. 

 

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

senhores deputados, suspendemos os trabalhos por cinco minutos. 

 

 

Os trabalhos são suspensos por cinco minutos. 

 

 

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

passamos então à nossa última oitiva. Sr. Alexandre Carlos Machado Petillo, estava 

presente já quando eu li o embasamento legal, então vamos passar ao termo de 

qualificação. Nome completo? 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Alexandre Carlos 

Machado Petillo. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Idade? 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Trinta e seis anos. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Estado Civil? 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Casado. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Profissão? 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Sou 

administrador. 

 

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

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – AB Concessões. 

 

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

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Coordenador de 

arrecadação. 

 

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

parentesco com alguma das partes? 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Nenhum. 

 

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

quaisquer das partes? 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Não. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – O senhor por favor pode 

fazer a leitura do termo de compromisso. 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Pois não. Sob 

minha palavra de honra prometo dizer a verdade do que souber e me for perguntado 

relacionado com a investigação a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – O depoente está à 

disposição dos senhores deputados que queiram fazer algum tipo de pergunta. Com a 

palavra deputado Davi Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Não, eu queria só, a empresa que o  

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Eu trabalho na AB 

Concessões, mas ela é a Holding controladora da Colinas e Triângulo do Sol. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Ela é a Holding? 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – É Holding. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – E, continua trabalhando e desde quando trabalha? 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Eu continuo 

trabalhando. Eu vim em março de 2007, na época não tinha a Triângulo do Sol, somente 

a Colinas e continuo trabalhando desde então no grupo. 
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O SR. DAVI ZAIA – PPS – Obrigado. 

 

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

 

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

Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Boa noite Alexandre. 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Boa noite. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Obrigado por atender ao nosso convite 

para participar aqui da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. E nos ajudar aqui para 

que possamos cumprir a nossa tarefa enquanto deputados membros dessa CPI. 

Nós recebemos aqui Alexandre, um requerimento assinado por uma usuária do 

sistema em que consta uma série de indagações que eu queria ler aqui. São várias, são 

14, na verdade um total de 20 indagações que foram feitas neste mesmo requerimento e 

que o deputado Gerson Bittencourt e eu resolvemos subscrever para podermos validar 

as indagações que foram feitas por esta usuária do sistema. 

Não sei se vai ser possível fazer as 20 questões de uma única vez, mas eu 

poderia passar uma cópia das indagações para você na hora de responder e vou ler 

apenas para que fiquem registrado em ata as perguntas que nós vamos fazer. 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Pois não. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Certo presidente? Então, como a 

concessionária envia para a ARTESP o movimento mensal da praça de pedágio? Como 

a ARTESP gerencia a receita gerada nas praças de pedágio? Quantos veículos de apoio 

estão disponíveis por trecho da Rodovia Colinas e qual é a situação dos mesmos? 

O tráfego de veículos detectados e processados pelo sistema é classificado por 

modalidade automática e manual ou isentos e pagantes por categoria? Por quanto tempo 

o sistema mantém o arquivo de tráfego e receita da concessionária, transações 

consolidadas e não consolidadas nos níveis um e dois? 

O sistema processa e mantém arquivos de dados e imagens dos veículos isentos 

e discrepantes porquanto tempo? O sistema permite entrada de dados dos valores 

declarados pelos arrecadadores a cada turno de trabalho? Qual é o horário de início e 

término que define dia no sistema para fins de prestação de contas de tráfego e receita 

da concessionária? 

No período de 2006 a 2009 o relatório RMMTA era gerado automaticamente 

perlo sistema de arrecadação da concessionária e enviado à ARTESP automaticamente 

ou era copiado do sistema da concessionária e elaborado manualmente para o envio à 

ARTESP? 

O poder concedente possui um sistema conectado ao sistema da concessionária 

para comprovar a exatidão da receita e tráfego declarados pelas concessionárias 

mensalmente? O sistema da concessionária possui um histórico de dados de tráfego do 

nível de praça não consolidados por categoria, por tipo, isentos e pagantes, por 

modalidade de pagamento manual e automático, relação de tráfego passante nas pistas 

por categoria, dados de tráfego por hora, dia, mês e ano? 

Com que a frequência os valores em espécie são enviados das praças de pedágio 

ao banco depositário? Os valores apresentados e declarados pelos arrecadadores 

diariamente são contados e conferidos nas respectivas praças ou são enviados para 

contagem e conferência externa, Tesouraria ou de Transportes de Valores?  

Como é feito o processo de prestação de contas pelos arrecadadores em cada 

turno de trabalho e quais formulários são utilizados para tal finalidade? Qual a função 

do trabalhador responsável pelo envio de numerário das praças para a Tesouraria ou 
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banco? Quais documentos elaborados para esta finalidade? Como é feita a comunicação 

entre a transportadora de valores e a concessionária a respeito da conformidade dos 

valores enviados e ou eventuais divergências constatadas? 

Há nas praças de pedágio fundo de troco fixo para atendimento às cabines? 

Como funciona esse processo? Como a área responsável pela consolidação de receita de 

pedágio recebe das respectivas praças as informações sobre os valores arrecadados e 

enviados à Tesouraria ou banco? Qual é o horário de início e término que define dia 

para o relatório RMMTA, documento para prestação de contas à ARTESP? 

Qual é o horário de início e término que definia dia para arrecadação das praças, 

numerário declarado pelos arrecadadores diariamente? São estas 20 questões que foram 

apresentadas e eu vou encaminhar aqui uma cópia para o Alexandre, presidente, para 

que ele possa acompanhar aí nas suas respostas. 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Bom a primeira 

aqui. Como a concessionária envia à ARTESP o movimento mensal das praças de 

pedágio? É através de um relatório RMMTA. O que é o RMMTA? É o relatório com o 

resumo mensal do movimento de tráfego e arrecadação. Basicamente é por praça de 

pedágio, por sentido, as categorias por veículo, certo? Lembrando que fora este relatório 

RMMTA nós também tivemos em 2008 a implantação do MIP que é o sistema que faz 

o gerenciamento das passagens de veículos pelas praças de pedágio, certo? 

É basicamente o que? Ele é o auditor, passou pela pista de arrecadação seja ela 

pista manual ou VI, essa informação é enviada para um banco de dados que está na 

ARTESP. Também tem acesso fora esta informação que a gente chama de contagem de 

eixo, não é? Também há os nossos bancos de dados. 

Os bancos de dados que a gente chama de nível três que é o departamento que eu 

sou responsável que controla a parte de consolidação da receita e do tráfego, eles 

também tem acesso a essa base de dados. O que eu estou dizendo aqui? Não é única e 

exclusivamente através do RMMTA. 

Você tem o RMMTA porque é uma questão contratual, nós temos que entregar 

este relatório junto com o arquivo TXT que também é gerado pelo próprio sistema de 
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arrecadação para que eles façam a auditoria, os trabalhos internos da agência 

reguladora. 

Como a ARTESP gerencia a receita gerada nas praças de pedágio? Não sei 

muito bem como ela gerencia, mas eu posso dizer, foi o que eu acabei de falar agora, 

com o que a gente informa e, que ferramentas eles possuem para nos auditar? Para ter 

certeza de que aquele veículo que eu estou informando a eles que é um carro leve, que 

passou uma quantidade “x” de veículos é efetivamente o que passou pela praça de 

pedágio. Isso eles têm como fazer essa aferição, não é? 

Com relação aos veículos de apoio, eu não sou o responsável, então eu não tenho 

como responder por que isso aqui é muito mais específico da área do CCA, eu cuido da 

área de arrecadação, faturamento, tudo mais. Fala quantos veículos de apoio estão 

disponíveis por trecho na Rodovia das Colinas? Se eu passar um número para o senhor 

aqui eu vou passar o número incorreto, então caberia talvez fazer a pergunta para o 

pessoal da concessionária lá, o responsável pela área de operações.  

O tráfego de veículo é detectado e processados pelo sistema são classificados 

por modalidade, automático e manual, isento e pagante? Sim, são classificados desta 

forma. Ou seja, a gente consegue separar aquilo que foi passagem de veículo 

automático, manual, veículo isento, o que é veículo isento? Aquele que é contratual, 

ambulância, bombeiros, polícia e os pagantes, o natural também independente se é leve, 

pesado, por categoria, todas estas informações a gente tem disponível. 

Por quanto tempo o sistema mantém o arquivo de tráfego e receita da 

concessionária as transações consolidadas e não consolidadas nos níveis um e dois? 

Com relação a nível um e dois a gente não guarda essa informação, digamos assim, pelo 

tempo total da concessão. No nível um a gente tem essa informação salvo engano por 

30 dias, depois que essa informação nasce na pista sobre para o nível dois que seria 

basicamente o prédio administrativo da praça de pedágio, e depois ela chega no três. 

Nós temos ferramentas sim dentro do sistema para ter certeza que a informação 

está no nível três, está íntegra, está completa, então automaticamente a gente vai 

expurgando essas informações do nível um e dois. É isso, não é? 
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O SR. – (Inaudível.) 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Isso a gente tem o 

tempo todo da concessão. Inclusive fala aqui na questão das fotos também. O processo 

mantém um arquivo de dados e imagens dos veículos isentos por quanto tempo? Isso 

aqui a gente tem que ter ele guardado. A gente tem esta informação seja na base que a 

gente fala que é a base de produção, a base que o setor de arrecadação usa para validar o 

tráfego, ou seja, no banco de dados que é a área de TI lá, tem a TI como levantar, não 

vejo problema nessa parte aqui, certo?   

É que, o sistema permite a entrada de dados e valores declarados pelos 

arrecadadores a cada turno de trabalho? Sim. Ele permite não somente a cada turno de 

trabalho, como ao longo do turno do trabalho dele como qualquer seguimento de 

mercado, à medida que você vai arrecadando, você vai juntando o dinheiro e vai 

fazendo aquilo que a gente chama de sangria que é basicamente colocar o numerário 

dentro do cofre e fazer o envio para a transportadora de valores. 

 Então, durante o turno de trabalho deles, sim. Ele computa aquilo que o 

arrecadador informa ao sistema a categoria, forma de pagamento que está liberando, 

você te informações do sensor e você tem o dinheiro que está dentro do cofre que é de 

responsabilidade dele informar ao sistema quanto ele esta colocando lá, a quantidade de 

notas, quanto corresponde esse valor porque ele também é auditado por isso e pelo 

departamento do qual eu sou responsável hoje, coordenador. 

Qual é o horário de início e término que define o dia no sistema para fins de 

prestação de contas do tráfego e receita da concessionária? É data física, é de zero às 

23h59 embora nós tenhamos um turno de trabalho que inicia as 22 e termina às seis 

horas da manhã, o sistema faz automaticamente um corte à meia noite, o caixa desse 

arrecadador é zerado e então a gente sempre trabalha com a data física. 

Eu nunca empurro um tráfego como eu já vi no passado lá em 1997, 1998 no 

primeiro sistema de arrecadação que surgiram onde ou você colocava tráfego desses 

arrecadadores do turno da noite na data declaração ou você puxava para a data de início 

do turno dele. 
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No estado de São Paulo quando cheguei em 2007 já vi que aqui era diferente e 

efetivamente você trabalha com data física. Você não trabalha com data de declaração 

ou forma alguma. 

No período de 2006 a 2009 o relatório RMMTA era gerado automaticamente 

pelo sistema de arrecadação da concessionária e enviado à ARTESP automaticamente 

ou era copiado no sistema da concessionária e era elaborado manualmente para envio à 

ARTESP? Bom, de 2006 eu não posso responder por que eu cheguei em março de 2007, 

mas no final de 2007, foi no mês de outubro, nós fizemos uma implantação de um 

sistema de arrecadação que era o sistema (ininteligível) que utilizamos até hoje. 

Quando eu cheguei na concessionária em março de 2007 até outubro nós 

tínhamos um sistema de arrecadação em pista Manual (ininteligível) e tínhamos o 

sistema de arrecadação na pista AVI que era eletrônica. Até então era algo muito novo e 

o pessoal estava meio que desenvolvendo esta parte. 

Durante este período ambos os sistemas possuem o relatório RMMTA que é 

gerado de forma automática pelo sistema de arrecadação sem nenhum tipo de 

manipulação de dados, só que na hora de consolidar estes dados para mandar para a 

agência reguladora eu teria que juntar em um só porque toda concessionária tem sim, 

um padrão de envio. Tem um formulário que é padrão da ARTESP, digamos lá que é 

por praça de pedágio como já explanei aqui, data e tudo o mais, e o relatório TXT. 

Eu teria que juntar a informação desses dois sistemas em um só para poder fazer 

o envio para a ARTESP, mas o sistema gera sim esses relatórios. É gerado 

automaticamente pelo próprio sistema de arrecadação. 

O poder concedente possui um sistema conectado ao sistema de concessionária 

para comprovar a exatidão de receita e tráfego declarados pela concessionária? Sim, ele 

possui, o MIP. Eu participei da validação desse projeto que foi salvo engano final de 

2007, 2008 eu não vou falar uma data aqui para não passar uma informação errônea, 

teríamos que levantar isso na concessionária. Mas a ARTESP tem sim acesso e 

consegue nos auditar em relação a tráfego, receita, quantidade de veículos liberados e 

tem acesso ao nosso banco de dados. 
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Nesse banco de dados você tem a informação antes da validação do tráfego e 

você tem após. Lembrando que, o que seria uma validação de tráfego? Se o arrecadador 

diz que a categoria que está passando é “x” o nosso departamento verifica através de 

imagens e através de sensores se realmente é “x”, se for “y” é feita a alteração naquela 

categoria manual, lembrando que só sobe para a gente analisar aquilo que é discrepante. 

Ou seja, se tabula a categoria “x” e detectou “x” a gente não precisa analisar, se 

ele tabulou “x” e detectou “y”, isso nós vamos analisar. Se ele libera ambulância, 

bombeiros, polícia, aquilo que pode gerar uma fraude e acreditem existe sim, fraude 

nesse processo e a gente que está a um bom tempo que está nesse negócio já pegou 

vários e inúmeros tipos de fraudes de arrecadadores, isso a gente tem que auditar.  

Tem que analisar fotos que é até o que a gente brinca que é um “cara-crachá”, 

não é? A gente analisa aquilo que ele tabulou versus aquilo que o sistema está nos 

informando, fotos e sensores, e ele então tem a tomada de decisão, se ele está liberando 

de forma correta ou não. Eu estou respondendo à pergunta, o sistema a ARTESP possui 

sim, um sistema para fazer esta aferição. 

O sistema possui dados históricos do tráfego da praça não consolidados, possui, 

nós temos hoje o tráfego antes e depois da validação até porque estes dados não podem 

ser alterados para efeito de auditoria. Não só auditoria do poder concedente, mas 

lembrando que nós também temos a auditoria do acionista, tem as auditorias contratadas 

externas. 

Isso ocorre a cada seis meses, eu passo pelo menos duas ou três grandes 

auditorias lá fora, a auditoria do poder concedente. Então a gente tem sim estas 

informações separadas da forma como está aqui. 

Com que frequência os valores em espécie são enviados das praças de pedágio 

para o banco depositário? O embarque é diário. No caso da concessionária Colinas o 

embarque é diário. São seis praças de grande porte, duas praças menores de bloqueio. 

As praças maiores o embarque é diário com exceção dos bloqueios que como a receita, 

a arrecadação é pouca, esse embarque acaba sempre acontecendo nas segundas, quartas 

e sextas. Desde que cheguei na concessionária em 2007 é assim que se mantém. 
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Os valores apresentados declarados pelos arrecadadores diariamente são 

contados e conferidos nas respectivas praças ou são enviados para contagem e 

conferência extra na transportadora? Ele não é conferido na praça de pedágio, isso no 

passado a gente trabalhou com esse desenho, então nós identificamos sim, fraudes 

oriundas de acordos que eram feitos entre arrecadadores e o próprio conferente na praça 

de pedágio.  

Então a gente acabou com este processo acho que em 2002, 2003 em outras 

concessionárias que eu trabalhei. A gente simplesmente aboliu este trabalho de forma 

resumida onde o arrecadador ele recebe este numerário, conta este dinheiro e faz o 

envio. A empresa contratada no caso pela concessionária Colinas que é a Prosegur que 

efetua a contagem e aponta para a concessionária a diferença de numerário. 

Ou seja, se aquele malotezinho que ele falou que tem mil reais realmente tem 

mil reais ou não, não tem mil, tem mil e um ou 999 ou coisas do tipo. De posse dessa 

informação nós temos um sistema que eles nos dão acesso lá, que a gente consegue 

avaliar qual é o malote que apresentou a diferença, quem fo0i o arrecadador, qual o 

valor dessa diferença, e se a gente ficar em dúvida em relação à informação a gente 

pode também solicitar a eles filmagem. 

Seja de uma nota falsa, seja de uma diferença de contagem de um valor elevado, 

tudo isso é monitorado assim como a gente tem a monitoração na praça de pedágio 

também temos a monitoração na transportadora de valores. É todo um processo 

transparente em relação a isso. 

Como é feito o processo de prestação de contas pelos arrecadadores em cada 

turno de trabalho e quais formulários são utilizados para tal finalidade? Essa informação 

fica no sistema de arrecadação, ele tem um relatório lá que é o BOA, Boletim de 

Ocorrências na Arrecadação que serve mais como uma segurança para ele. 

Digamos assim, é mais uma questão trabalhista que tem que ter um documento 

lá que ele coloca o número do malote, quanto dinheiro ele está entregando e ele assina o 

final do turno, o responsável do turno também assina este documento. Mas toda a 

informação hoje em relação tanto à arrecadação quanto à declaração de numerário, tudo 

o mais é feito via sistema. 
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Toda vez que ele informa para o sistema que ele recebeu um veículo fica 

registrado, toda vez que ele informa ao sistema que está enviando um malote de número 

“x” controlado pela transportadora contendo um montante “x” em dinheiro ali dentro 

também é feito via sistema.  

Depois de feito este registro imprime um recibo que é o comprovante dele e ele 

tem a segurança que o numerário que ele está dizendo ao sistema que colocou realmente 

está registrado para depois o departamento de arrecadação fazer a consolidação desses 

dados. 

Qual é a função do trabalhador responsável pelo envio de numerário das praças 

para a Tesouraria/banco? Quais os documentos elaborados para esta finalidade? De 

novo, a gente tem hoje o responsável de turno nas praças menores que efetuam este 

trabalho e somente nas praças maiores que a gente tem a figura de um vamos chamar 

aqui “tesoureiro”. Como o fluxo de veículos é mais intenso essa pessoa é quem fica 

responsável por fazer esse gerenciamento.  

Se tem a sangria realmente ele fez, a responsabilidade é única e exclusivamente 

do arrecadador de fechar este dinheiro, colocar dentro do cofre. E hoje outro relatório 

que gera é CNI que é o que a gente chama de Controle de Numerário Inserido que é 

basicamente a quantidade de malotes que foram inseridos. 

Você só tem a numeração, não tem valor lá que é para gente evitar também, já 

pegamos no passado algum tipo de fraude desse tipo também de começar a fazer 

anotações manuais. Mas o relatório que é gerado do sistema informado a quantidade de 

malotes e o valor total que tem a ser enviado. O responsável basicamente faz a 

conferência destes malotes de forma física, se confere com o que esta no sistema e faz o 

envio para a transportadora de valores, certo? 

Como é feita a comunicação entre a transportadora de valores e a concessionária 

a respeito da conformidade dos valores enviados ou eventuais divergências constatadas. 

Eles nos passam um relatório. Nesse relatório você tem informação por praça de 

pedágio, dias que foram lá fazer este embarque, o valor que foi embarcado e se tiverem 

diferenças os malotes, qual arrecadador, qual o dia, qual o turno, valor que ele declarou 

e qual foi o valor da diferença. Isso a gente tem através de um relatório que enviado pela 

transportadora de valores. 
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Há nas praças de pedágio um fundo de troco fixo para atendimento às cabines e 

como funcionava este processo? Na verdade existe sim, como em qualquer seguimento 

de mercado quando você trabalha com troco você tem que ter um montante lá que a 

gente chama de miúdo para fazer a troca com os arrecadadores quando chega alguém 

com uma nota de 50, um usuário com uma nota de 20 e tudo o mais.  

Então nós temos sim estes valores lá, e esses registros são feitos através do 

controlador de turno. Quando ele chega no turno tem um valor que é de 

responsabilidade dele, ele assina um termo que a gente chama lá que é movimentação 

de troco da praça de pedágio dizendo é minha responsabilidade pelos, vamos chutar 

aqui, 40 mil reais que é da praça. Ele vai lá e bate este valor junto com o responsável 

que está entregando, repassando este turno a ele e passa esta responsabilidade de ter este 

valor.  

O processo é basicamente o processo que a gente acostumou chamar no meio de 

compra e venda. O arrecadador chama ele informando “olha, eu preciso aqui de “x” em 

moedas de 10 centavos, “x” de moedas de 50 centavos. Geralmente é miúdo óbvio que 

ele vai solicitar nas pistas de arrecadação e o responsável leva lá este miúdo, traz o 

graúdo e aí processa ao natural esta troca com a transportadora de valores.  

Mas tudo isso feito via sistema. Tem também o relatório que eles assinam lá 

dizendo quanto pegou de troco, quanto devolveu e tudo o mais. Esse aqui ele funciona, 

não é? 

Como a área responsável pela consolidação da receita de pedágio recebe das 

respectivas praças as informações sobre os valores arrecadados e enviados à tesouraria? 

É tudo via sistema sejam os valores que foi embarcado, quem embarcou, o dia que 

embarcou informações de tráfego, tudo isso fica registrado no sistema de arrecadação. 

Qual é o horário de início e término que define o dia para o relatório RMMTA? 

De novo é data física, ou seja, de zero às 23h59. Todo o tráfego que passou pela praça 

de pedágio entre zero e 23h59 é a forma como as concessionárias têm que prestar contas 

para a ARTESP por categoria, por praça de pedágio, sentido, categoria de veículo e o 

valor que teve a receita. 
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Qual é o horário de início e término que define o dia para a arrecadação das 

praças, numerário declarado pelos arrecadadores diariamente? Como eu expliquei logo 

no início o sistema faz um corte. Nós temos hoje um turno que inicia das 06 às 14, das 

14 às 22, esse fica dentro da mesma data física e das 22 às seis horas da manhã. 

As das 22 à meia noite o sistema faz um cálculo depois que a gente validou o 

tráfego, de quanto ele deveria ter entregado em dinheiro, ele zera esse caixa esse 

arrecadador e faz digamos assim um fechamento virtual esse arrecadador, e a diferença 

fica para o dia seguinte às seis horas da manhã quando ele faz a última declaração dele. 

Basicamente é isso, não sei se... 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado Anonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT –A manifestação do Alexandre satisfaz em 

princípio as nossas indagações, especialmente as indagações da dona Adriana Pasquir 

que é quem nos demandou aqui essas perguntas. 

Eu queria completar pedindo a você que nos providenciasse, por favor, também 

relativamente aos meses de agosto, setembro e outubro dos anos de 2006, 2007, 2008, 

2009 e 2013 alguns documentos que também são necessários para formar a nossa 

opinião. Eu vou ler também aqui e depois eu passo essa relação para você por escrito. 

O relatório preenchido e assinado pelo arrecadador nesses meses e anos que eu 

mencionei, todas as questões que eu vou mencionar aqui são relativas a esses meses e 

anos que eu mencionei. 

As GVTs elaboradas nas praças e enviadas às transportadoras de valores, as 

RMMTAs, dados do tráfego e receitas das transações não consolidadas por categorias, 

por tipo, isentos e pagantes, por modalidade e pagamento manual e automático, tráfego 

passante nas pistas por categoria do nível um e dois, praças de pedágio e controle, e 

nível três sede. Especificado por escrito o horário de início e o término que define dia 

nos sistema para o fim de prestação de contas, horário de início término que define dia 

para o relatório RMMTA. 
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O horário de início e término que define dia para a arrecadação das praças e a 

contagem de veículos, contagem e horário do nível dois sem correção pelo nível três. 

Eram essas as questões que nós tínhamos a apresentar. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Só para saber se esses 

documentos o senhor pode fornecer pela posição que ocupa dentro da empresa, se não 

há nenhum problema em relação a isso. 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Então, tem 

documentos que ele solicitou ali em relação a nível um e dois. Como eu falei aqui a 

gente não guarda as informações do nível um e dois, não é? 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Se não há é outra 

questão, mas aqueles que existem se são documentos que pela posição o senhor pode 

passar sem nenhum problema. Se não a gente deveria oficiar na verdade. 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Seria para a 

concessionária, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A concessionária tem 

algum desses documentos?  Fala o deputado Antonio Mentor. Estava dialogando aqui 

com o deputado Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Está correta a preocupação do presidente, 

evidentemente que nós vamos compreender se o Sr. Alexandre não puder diretamente 

liberar os documentos, mas certamente ele tomará providência junto aos seus 
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superiores, à direção da empresa para que nos forneça esta relação que nós estamos 

solicitando. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Perfeito. Então, Sr. 

Alexandre fica responsável de encaminhar inclusive consultando a quem de direito se 

necessário, informando a esta CPI “olha está aqui este documento, os demais dependem 

de autorização. Esses não existem”. Enfim não há nenhum problema em relação a isso. 

Com a palavra deputado Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Gostaria de, boa noite, primeira 

pergunta a ser feita é quanto que a arrecadação automática representa 

proporcionalmente aos veículos que passam pelas praças de pedágio, seja de passeio ou 

comercial e quanto que a soma de tudo isso representa no volume arrecadado de forma 

automatizada, essa é uma primeira pergunta que eu gostaria de saber. 

A segunda, o senhor fez referência às informações que a ARTESP tem no 

sentido de buscar monitorar, fiscalizar o fluxo de veículos propriamente dito. Teve 

colocações diferenciadas dos presidentes das concessionárias em relação a essa 

dificuldade e também em relação ao ex-secretário e ex-diretor da ARTESP. Hoje a 

ARTESP possui um espelho para obter todas as informações de fluxo sejam elas em 

qualquer nível, qualquer tipo em tempo real? 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Olha, em tempo 

real eu não sei lhe responder. O que eu sei lhe responder é, eu participei da 

homologação do MIP na concessionária em 2008 onde a ARTESP possui sim a 

informação tanto que todo final de mês eles nos passavam a informação no relatório 

gerado pelo sistema deles a qual tiveram acesso via o nosso sistema de arrecadação, 

para a gente validar se a quantidade de tráfego estava correta ou não, de acordo com o 

RMMTA que a gente envia. 
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Agora, se esta informação é on line, como é que chega na ARTESP eu não tenho 

um conhecimento assim de área técnica para dizer como a ARTESP 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Busca saber se os veículos que 

passaram, os caminhões, por exemplo, que passaram são nove, sete eixos, seis eixos? 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Eles têm 

informação do que foi classificada pelo arrecadador, a categoria que foi classificada 

pelo arrecadador e foi validado pelo departamento de arrecadação, isso eles têm. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Mas, em tempo real a informação 

que, por exemplo. 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Não. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Eu vou dar um exemplo, para o 

sistema de transportes público aqui da cidade de São Paulo, mesmo do Metrô, CPTM, 

um pouco da EMTU porque a EMTU não tem esse controle da mesma forma.  

Você pode buscar em tempo real todas as informações, se quem utilizou o 

sistema, quem passou em uma catraca foi um estudante, foi um idos, foi um deficiente, 

foi um passageiro com cartão comum, ou vale transporte ou pagante em dinheiro e 

assim por diante. 

Então se você buscar essa informação, por exemplo, esta informação em tempo 

real no Metrô ou na CPTM você obtém no que se diz respeito a Metrô e CPTM. Aí 

poderemos argumentar “não, Metrô e CPTM é tudo estatal, tudo do governo do estado, 

então essa possibilidade é muito mais concreta”. 
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Mas se nós pegarmos os outros sistemas de transportes aqui são concessionados, 

por exemplo, aqui da capital, os 15 mil ônibus da capital, mais de 40 terminais você 

busca essa informação praticamente detalhada em tempo real para que o poder 

concedente, poder público tenha esta informação para fazer qualquer tipo de medição do 

que está entrando e que tipo de passageiro está passando nas catracas, inclusive aqueles 

isentos, no caso do idoso ou aqueles que têm direito à meia passagem como os 

estudantes. Então, se eu abrir hoje lá na ARTESP o sistema de computador eu não vou 

ter esta... 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Em tempo real, 

não. O senhor não tem porque nem nós temos essa informação digamos assim, validada 

em tempo real. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Porque? 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Porque hoje à 

medida que o veículo passa pela praça de pedágio essa informação sobre para o nível 

três e precisa ser validada. O que é o validar? Você tem auferir se aquilo que o 

arrecadador informa é realmente um veículo, se é um caminhão de seis eixos, é ou não 

realmente um caminhão de seis eixos. 

Os sensores informaram que possuía sete, oito ou nove. Então hoje nós temos 

uma equipe que nós chamamos lá de validadores que fazem esta conferência. É um 

seguimento diferente, pegando o gancho do que o senhor está falando. Por exemplo, no 

mercado. 

No mercado você compra lá um quilo de laranja, banana, melão, melancia você 

passa pela leitora e aquele é um produto que você está levando. O vendedor, é o produto 

que está levando é aquele ali ponto. No caso das concessionárias não. No caso da 

concessionária precisa subir para a validação. Ou seja, chegar até o nível três os 

veículos que foram liberados como isentos como ambulância pegando um paralelo com 
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o que o senhor falou ali, tem que saber lá se tem realmente direito aos 50%, mas quem 

dá segurança hoje que é o 50% o cara que passou lá e foi liberado como um estudante 

ele teria direito ao benefício? 

O departamento de arrecadação das concessionárias tem que dar essa segurança 

tanto ao poder concedente quanto ao acionista. Basicamente é, de novo ele verifica pela 

foto se a liberação de um isento bombeiro, ambulância, polícia fecha com o que o 

arrecadador está informando ao sistema de arrecadação. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – O senhor parece que conhece 

bastante esse sistema, convenhamos aí que tecnologicamente esse tipo de 

questionamento aqui ele perfeitamente é possível não só ter em tempo real, mas eximir 

o poder público de obter essa informação única e exclusivamente pela concessionária. 

Então nós temos problemas de tecnologia no sentido, nenhum problema de tecnologia 

para buscar em tempo real diretamente. 

E não estou aqui dizendo que é para o poder público fazer arrecadação dos 

recursos. Estou fazendo uma referência única e exclusivamente ao dado coletado em 

cada praça de pedágio seja do volume arrecadado, seja do tipo de veículo que passou 

pela praça de pedágio, ou seja, do número de eixos no caso dos veículos comerciais. 

Então, do ponto de vista tecnológico não existe qualquer problema... 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – O MIP hoje que 

este projeto da ARTESP ele faz isso. Ele busca nas pistas de arrecadação, você tem lá 

um sensor que a gente chama de detector de massa metálica. Ele informa se está 

passando um veículo ou quantidade de eixos que esse veículo possui. O MIP hoje tem 

informação 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Eixo suspenso? 
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O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Não, aí, tipo 

assim, ele conta a quantidade de veículos que está passando pela praça de pedágio, 

agora eixos ele só vai saber se ele analisar dentro do banco de dados da concessionária. 

A sugestão que eu lhe passo é que para não deixar essa coisa meio que na 

nuvem, para o senhor esclarecer as suas dúvidas que o senhor verifique com o pessoal 

da ARTESP mesmo,  

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – A ARTESP nunca 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Ou o pessoal de 

tecnologia das concessionárias porque isso eu estou aqui falando não é porque eu 

participei da parte de validação do relatório, mas exatamente como é que funciona a 

parte que o senhor falou do sistema em si. Que informação ele busca aonde, para onde 

esta informação vai? Essa informação eu tenho ela em tempo real ou não, em que 

momento essa informação é atualizada? 

Qualquer coisa que eu for passar aqui para o senhor vai estar de forma errônea. 

Então a sugestão que eu passo é de fazer esse contato com o pessoal de TI da 

Concessionária ou a própria ARTESP, né? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Então o senhor acha, o senhor 

afirma que a ARTESP em tempo real não tem possibilidade e instrumentos adequados 

em tempo real para obter informação de fluxo do tipo do fluxo do veículo que passou 

nas praças de pedágio e inclusive o número de eixos no caso, se algum dos eixos 

estiver... 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Ela... 
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O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Suspenso. Vocês, as 

concessionárias vão fazer a cobrança de um caminhão, por exemplo, de nove eixos com 

três eixos suspensos, vocês vão cobrar hoje pela regra os nove eixos? 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Perfeito. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Agora a ARTESP não tem esta 

informação nem em tempo real e só vai ter esta informação em cima dos dados 

oferecidos pela concessionária? 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Ela tem essa 

informação quando o veículo passa de novo pela pista de arrecadação. Quando passa lá 

um veículo ela sabe que teve a passagem de um veículo. Agora, a que categoria ele se 

refere, qual a forma de pagamento ela consegue esta informação com o acesso que ela já 

possui hoje ao banco de dados da concessionária. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Pois é, então a ARTESP, a minha 

pergunta é concreta, a ARTESP hoje não tem um instrumento de controle em tempo real 

do fluxo de veículos e a ARTESP com os instrumentos que tem hoje não em tempo real, 

ela só tem a informação do tipo de veículo e quantos eixos, eventualmente um veículo 

desse tem, se está levantado ou não a partir das informações oferecidas pela 

concessionária? 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Não, as 

informações não são oferecidas, eles têm acesso ao banco de dados da concessionária. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Sim, mas 
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O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Eles buscam na 

concessionária. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Mas quem digita no banco de 

dados? 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – É o arrecadador. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – É a concessionária. 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Quem valida é 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – A concessionária. 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Busca esta 

informação lá. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Tudo é a concessionária? O nível 

três tem poder público lá dentro ou não? 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Não. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – No nível dois? 
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O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Não, poder 

público não. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Então, obviamente as informações 

que a ARTESP e o poder concedente tem nesse exemplo que nós estamos aqui fazendo 

referência são informações que ela busca o banco de dados da concessionária. 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Perfeito. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Então, não tem. 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Ela não tem o 

sistema paralelo. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Essa mesma situação da 

concessionária que você trabalha é válida para as demais concessionárias? 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – É o projeto de 

todas as concessionárias. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Então de fato não tem mesmo um 

sistema de controle em relação ao tipo de veículo e o que esses veículos de acordo com 

a sua classificação geraram de receita. 
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O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Em tempo real 

não. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Nem em tempo real e nem com 

dado dela própria? 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Não. Dados dela 

própria não. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Essa é uma primeira questão. 

Segunda questão que eu já fiz a pergunta, mas acho que você não respondeu que é o 

número de veículos que passam... 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Hoje na Colinas 

60% das passagens é no AVI, dependendo da praça de pedágio, no caso a praça de 

Indaiatuba chega a quase 70%. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – E quanto representa no arrecadado? 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – No faturamento é 

55%. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Mais ou menos 60%? 
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O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Mais ou menos 

60% dos veículos, e do faturamento 55%. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Cinquenta e cinco por cento do 

sistema? E nesse processo que hoje faz mais da metade dos veículos passar por um 

sistema automatizado de cobrança evidentemente teve impactos na gestão da 

concessionária em função do processo de automação. Impactos em primeiro lugar na 

mão-de-obra evidentemente diminuíram o número de praças de pedágio de cobrança 

manual e isso evidentemente teve um impacto no número de funcionários por cabine 

propriamente dito nesse processo. 

Então eu pergunto se tem neste caso dos atendentes, dos que fazem a cobrança 

ou que faziam a cobrança manual, quanto representa por turno, quanto representa aí no 

mês, quatro, cinco, oito horas que vocês. 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Oito horas de 

trabalho. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Oito horas. Então, quantos 

funcionários precisam por praça de pedágio, por cabine de pedágio propriamente dito e 

nesses últimos cinco anos onde teve um acréscimo substancial, talvez um pouco mais 

do que isso, quanto de mão-de-obra no caso dos que cobram ou cobravam, a tarifa 

diminuiu? 

Evidente que esse processo também teve outras alterações na gestão e controle 

das concessionárias além das cabines e o número de funcionários. Diminuiu o seguro 

porque diminuiu evidentemente o volume de recursos arrecadados ali, diminuiu o valor 

do carro-forte. Você tem 40 e poucos por cento aí vamos dizer que são pagantes em 

dinheiro. Diminuiu os setores administrativos porque não precisa fazer toda a 

conferência do numerário, do controle e assim por diante. 
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Então a minha pergunta para encerrar, este processo de automação, de cobrança 

das tarifas pelos sistemas que nós possuímos hoje em funcionamento teve uma 

diminuição do custo das concessionárias em alguma proporção? O senhor pode nos 

falar aqui em valores? 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Olha em valores 

eu não sei lhe precisar até porque eu não sou o responsável, eu não faço gestão do custo 

da concessionária, eu faço gestão da arrecadação. O que eu posso lhe dizer desde que eu 

cheguei em 2007 tivemos duas praças de pedágio a qual a gente acabou, tínhamos duas 

pistas AVIs uma para cada lado, acabou-se com o crescimento do tráfego AVI 

ocasionando a nossa implantação de mais pistas AVI para evitar problemas de fila em 

atendimento de praça de pedágio, até pelos números que eu estou passando. 

Mas significativamente assim o valor, a redução de custo enfim, que as 

concessionárias tiveram com este crescimento, qualquer número que eu passar para o 

senhor aqui eu vou estar... 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Quantos anos o senhor está na... 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Colinas desde 

2007, foi março de 2007. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – O senhor comandava uma equipe 

quando chegou de quantos funcionários? 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Quando eu 

cheguei eu comandava uma equipe de, quando eu trabalhava na Holding  controladora 

eu cuidava de três concessionárias no estado do Rio Grande do Sul, e a Colinas e aí 

paralelo à medida em que a gente foi digamos assim, migrando de (ininteligível)  tudo o 
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mais, eu vim efetivamente do Rio Grande do Sul para São Paulo em 2011, até 2011, de 

2007 a 2011 eu cuidava das três concessionárias do Sul e a Colinas. 

Depois disso veio outras concessionárias fora do estado de São Paulo, não era 

mais efetivamente, na época nós tínhamos, eram sete funcionários cuidando da parte de 

validação de tráfego. Hoje cuidando da Colinas, da Triângulo do Sol e de outra 

concessionária fora do estado de São Paulo são nove funcionários. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – São os mesmos funcionários então 

que comandam, que fazem este controle dos diversos contratos de concessão? Mesmo 

fora do estado de São Paulo? 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Se é uma Holding 

sim. Para ter sinergia você faz isso não só na área de arrecadação como também na área 

administrativa, financeira, fiscal. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – As cabines de pedágio então não 

são de responsabilidade do seu departamento? Da sua... 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Cabine, não. Com 

relação à operação da cabine de pedágio não. Isso é área de operações, a minha 

responsabilidade basicamente é depois que o arrecadador registra a passagem do veículo 

passa a ser nossa responsabilidade validar essa informação. 

A partir do momento que ele vai lá e coloca o numerário dentro do cofre passa a 

ser de nossa responsabilidade conferir se o que ele colocou virtual lá dentro fecha com o 

tráfego que passou na pista. Mas a gestão da praça de pedágio, a gestão do numerário 

propriamente dito não é minha.  

Isso a gente separa bem, porque a área de operações arrecada, o departamento 

nível três de CCA controla e o financeiro que é o responsável pelo numerário, né? De 
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onde está toda esta parte financeira da coisa, né? Eu não tenho gestão sobre carro-forte, 

controle de gestão sobre o dinheiro, né? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Perfeito. O senhor sabe se a 

proposta apresentada, evidentemente o senhor não estava participando do processo de 

concessão aqui de 1997, 1998 pela sua trajetória, pelo seu histórico propriamente dito. 

Mas o senhor sabe se na proposta apresentada, o plano de negócios apresentado 

pela concessionária especificava alguma coisa em relação à mão-de-obra, o custo da 

composição dos diversos itens de mão-de-obra desde o atendente até esses setores que o 

senhor fez 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Tempo encerrado. 

 

O SR. ALEXANDRE CARLOS MACHADO PETILLO – Eu não sei dizer, 

falar para o senhor. Eu não tenho este conhecimento, não do plano de negócios. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Está ok, muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Mais algum deputado? Não 

havendo mais nenhuma pergunta esta presidência agradece ao Sr. Alexandre Carlos 

Machado Petillo pelas informações.  

Deputado Antonio Mentor aqui deixa então para V. Sa. Os documentos 

necessários e queria lembrar aos senhores deputados que semana que vem, com o fim 
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do recesso, nós voltamos a ter as nossas reuniões às quartas-feiras, às 10 da manhã, 

feito? Dez e meia? Quarta-feira às 10h30 da manhã. 

Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente reunião. 

* * * 


