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COMISSÃO PARLAMENTAR  

 DAS TARIFAS DOS PEDÁGIOS 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

18/06/2014 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Havendo número 

regimental, declaro aberta a sexta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 

constituída pelo ato 31 de 2014, registrando a presença dos deputados Antonio Mentor, 

Gerson Bittencourt, Edson Giriboni, Rogério Nogueira, Campos Machado, Davi Zaia e 

Bruno Covas na presidência dos trabalhos. 

Peço à secretaria que faça a leitura da ata da reunião anterior. 

 

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

 

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

Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Para solicitar a dispensa da leitura da ata. 

 

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

dispensada  a leitura da ata da reunião anterior. 
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O SR. CAMPOS MACHADO – PTB - Pela ordem, presidente 

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

Campos Machado. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Para requerer vistas do item cinco e 

item 12. E queria, quando for momento oportuno senhor presidente, querer levantar uma 

preliminar e fazer um requerimento verbal que depois eu o substancio de maneira 

formal. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado Campos 

Machado, como a gente ainda não entrou na ordem do dia, acho que pode V. Exa., então 

passo a palavra para V. Exa. fazer a manifestação então que tem de, diria apropriado 

antes da gente entrar na nossa ordem do dia. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Senhor presidente, eu fui me inteirar 

nesses dias de maneira mais apurada e mais profunda do que pretende, para onde vai e 

onde pode chegar esta CPI. Eu verifiquei sob minha ótica evidentemente, de que ela se 

lastreia, se alicerça e objetiva vem tudo em decorrência de um resultado senhor 

presidente, ainda imprevisível. 

Primeiro, a questão de modelo é uma questão de governo, não se pode pretender 

um modelo novo, não se pode pretender sugestões novas de modelo quando não se sabe 

se o governo atual vai continuar e se continuar evidentemente vai prosseguir com o seu 

modelo, ou com modelos novos que possam surgir em função de outros governos. 

Mas o fundamental aqui senhor presidente é quer se queira, quer não é a 

legalidade dos aditivos. O aditivo veio em decorrência, isso é indiscutível, 

inquestionável, do desequilíbrio que alegaram as concessionárias. 
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Este desequilíbrio só é possível de ser corrigido não por estrelas do céu ou por 

dádivas divinas, por questões terrenas, por questões de mudanças na tarifa ou do tempo 

do contrato de concessão. Isso é fundamental, é primordial. 

Como nós podemos prosseguir esta CPI senhor presidente, se não se sabe 

primeiro qual o destino das decisões que vão ser proferidas ou prolatadas pelo 

Judiciário. Aqui não se sabe sequer quantas e quais são os procedimentos judiciais que 

existem. 

Me informaram que o deputado Cauê Macris ficou de trazer informações. O 

deputado Cauê Macris pertence ao Judiciário? É um desembargador, é um presidente? 

Por mais respeito que eu tenha ao meu amigo, meu irmão deputado Cauê Macris, aonde 

ele vai trazer os fundamentos, vai trazer o número de procedimentos, quais são os 

procedimentos, o estágio do procedimento do Judiciário? 

Então, senhor presidente, com o devido respeito, como se pode prosseguir nesta 

CPI se ela depende exclusivamente da legalidade ou não dos aditivos? Se os aditivos 

forem considerados legais, qual é o resultado prático das conclusões que vão decorrer 

em função desta CPI? 

Não tem mais o que discutir porque todas as convocações aqui estão sendo feitas 

em nome da ilegalidade dos aditivos. Se o Judiciário considerar legais, vai se discutir o 

que mais? Agora, eu indago de V. Exa., se requereu de tudo aqui, tudo menos o 

fundamental. Onde, em que estágio estão os eventuais procedimentos judiciais que 

podem culminar com a decretação da ilegalidade ou não dos aditivos? 

Eu gostaria de ouvir dos membros dessa Comissão outro argumento mais sólido 

que possa suplantar essa clareza linear de que não há como, não se chega a lugar 

nenhum nesta CPI sem nós termos ciência das decisões do Judiciário, senhor presidente. 

Me desculpe até o atrevimento, me perdoem essa maneira de dizer, mas  eu não 

encontro motivos, não encontro justificativas, não encontro razões a não ser de ordem 

política. E política eleitoral, para nós prosseguirmos em uma Comissão onde se discute 

exatamente uma única questão que é o núcleo, é fundamental. Os aditivos foram legais 

ou não? Porque senhor presidente, qualquer outra circunstância que tenha vida, ela veio 

em decorrência dos aditivos. 
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Então nós temos que perguntar, são legais? São ilegais? E nós trabalharmos sob 

a perspectiva de que no futuro eles podem ser julgados legais, eu indago porque a 

existência desta CPI e os trabalhos dessa Comissão. 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado Campos 

Machado, a presidência recebe a manifestação de V. Exa., mas não pode de ofício, e só 

com base nessa manifestação determinar a suspensão ou a interrupção, ou o 

cancelamento dessa CPI. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Eu vou apresentar por escrito esta 

questão, senhor presidente. 

 

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

 

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

 

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

Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Desde logo compreendendo a posição da 

presidência, eu queria também manifestar aqui também opinião a respeito da 

manifestação do deputado Campos Machado. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pois não. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Evidentemente que não é pretensão desta 

Comissão deputado Campos Machado, alterar o modelo de concessão adotado pelo 
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governo do PSDB desde 1995. O governo federal, depois de 1998 no Estado de São 

Paulo, e mais recentemente já houve uma mudança, mudança inspirada na alternativa 

proposta pelo governo federal nas concessões das rodovias que abriu mão da concessão 

onerosa para fazer a escolha pela menor tarifa.  

O estado de São Paulo a partir desta alternativa adotada pelo governo federal 

passou a utilizar o modelo híbrido em que juntou dois aspectos. Primeiro o ônus da 

concessão e a escolha pela menor tarifa, houve uma mudança, portanto.  

Eu penso que é tarefa desta Casa não alterar, decidir sobre eventual alteração, 

mas oferecer sim, alternativas e demonstrar que é possível cobrar tarifas muito mais 

baratas do que aquelas que são cobradas no estado de São Paulo. 

É tarefa política desta Casa, e uma Comissão Parlamentar de Inquérito, ela pode 

ter como objetivo como é o caso que foi apresentado aqui há três anos, portanto, 

descaracterizar amplamente o caráter eleitoral do trabalho desta Comissão. 

Esta Comissão foi solicitada no dia 16 de março de 2011, aguardou 

pacientemente por três anos a sua instalação em função de uma manobra ocorrida nesta 

Casa também para protelar a instalação de Comissões Parlamentares de Inquérito que 

pudesse incomodar o governo do estado de São Paulo. 

À época, o questionamento que se fez em 2011 já era relativo aos aditivos que 

foram apresentados em 2006, aditivos que foram assinados no apagar das luzes de um 

governo por um vice-governador em exercício naquele momento e que gerou sem 

dúvida nenhuma uma especulação enorme sobre a sua fundamentação. Essa também é 

tarefa dessa Comissão, tendo havido relatório FIPE, não tendo havido relatório FIPE, é 

obrigação da Assembleia Legislativa, investigar. 

Não se conseguiu fazer nenhum requerimento nesse sentido através da Comissão 

de Transportes que também deveria ter aprovado requerimentos que foram apresentados 

à época. 

Nós não queremos confundir aqui tarefas que são próprias de outros poderes. Se 

é que existe alguma ação em curso no Judiciário Paulista questionando estes aditivos, 

porque não se sabe. Isso é cabeça de bacalhau. 
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O Governador anunciou que existem ações em curso, nós buscamos informações 

sobre isso, não conseguimos as informações. O líder do PSDB aqui, aí sim, deputado 

Cauê Macris nos prometeu trazer a semana passada informações como número do 

processo, onde está, em que Vara está correndo, enfim. Alguma informação relativa a 

isso até agora não chegou. 

Nós não queremos saber o que o Judiciário vai decidir. Não é nossa questão, nós 

não temos, não queremos interferir nas ações do Judiciário da mesma maneira que não 

queremos que o Judiciário interfira nas nossas aqui. Nas nossas obrigações. 

Não dá para a gente assumir que o Judiciário vai chegar aqui nessa CPI e vai 

dizer isso aqui você pode fazer e isso aqui você não pode fazer porque nós já estamos 

fazendo. Ele cumpre a tarefa dele lá e nós cumprimos a nossa aqui. São poderes 

independentes, autônomos, soberanos. Isto está na Constituição. A Constituição Federal 

determina autonomia entre os poderes. 

O que não se sabe é o que precisamos saber. Não se sabe realmente o que 

aconteceu nesses aditivos. Não se sabe muita coisa que ocorreu no processo que 

prorrogou essas concessões e é isso que nós queremos saber. Por essa razão é que esta 

CPI está instalada, é para saber exatamente o que não se sabe por que novamente, estes 

aditivos foram assinados no apagar das luzes de um governo de maneira sorrateira e que 

geraram imensas dúvidas e essa Assembleia Legislativa tem obrigação, dever de tomar 

conhecimento desses fatos. 

Essa, apesar do grande respeito e carinho que tenho pelo deputado Campos 

Machado e eu também sei que o deputado Campos Machado é ardoroso defensor das 

prerrogativas da Assembleia Legislativa, dos deputados, suas comissões. Não posso de 

maneira nenhuma concordar com eventual solicitação de suspensão dos nossos 

trabalhos ou qualquer outra medida que possa impedir a continuidade dessa Comissão 

Parlamentar de Inquérito, haja vista que ela está cumprindo religiosamente obrigações, 

deveres da Assembleia Legislativa no que tange aos contratos de concessão das 

rodovias paulistas que, de novo, cobram tarifas exorbitantes dos usuários, tarifas que se 

refletem nos preços das mercadorias e que se refletem fortemente no custo São Paulo. 
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O SR. CAMPOS MACHADO – PTB - Pela ordem, presidente 

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

Campos Machado. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Primeiro, o deputado Mentor acaba de 

concordar em parte com esse parlamentar. Segundo, ao governo do estado, ARTESP, 

interessam que haja ações judiciais e que estas ações judiciais derrubem os aditivos. 

Essa é a conclusão que eu chego. O governo do estado tem interesse em modificar ou 

tornar sem efeito os aditivos. Aí senhor presidente é que verifico que eu tenho razão. 

Aqui não se trata de situação ou oposição. 

Seria mais cômodo agisse eu como situação estimular essas ações, estimular o 

prosseguimento. Eu não estou querendo suspender, acabar com a CPI. Eu estou dizendo 

que o resultado vai ser zero. Agora, esta alegação de que o deputado Cauê Macris ficou 

de trazer os argumentos é de uma infantilidade a toda prova. Nós é que temos que 

requerer. Esta Comissão. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Um aparte, deputado? Só para esclarecer, 

o que o deputado Cauê Macris nos prometeu foi o número do processo, aonde ele 

tramita. Apenas isso, não os fundamentos do processo, mas o número dele e se ele 

existe para a gente saber se o governador falou a verdade ou se a imprensa traduziu de 

forma equivocada a fala do governador, porque não acredito que ele possa ter mentido. 

Mas só para dizer. 

Ele disse claramente, já estamos com ações, a manchete da “Folha de São Paulo” 

foi essa. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Mas todas as manifestações do 

deputado Cauê Macris seriam oficiosas, não posso trabalhar com dados não precisos, 

oficiosos. Eu só posso entender que as manifestações que cheguem a esta Comissão que 

é séria, sejam dados oficiais senhor presidente. 
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Que digam, na Vara tal tem este procedimento, na Câmara tal tem este 

procedimento. Ou há notificações ou não há notificações. E qual é o teor das 

notificações? O que pretendem as notificações? O que pretendem as ações? Onde o 

governo quer chegar? Onde quer ele anular, onde ele quer modificar? 

Nós estamos trabalhando aqui ás escuras, sem efetivamente, como diz o 

deputado Mentor, fez de maneira sorrateira as alterações, e se o Judiciário concluir que 

não foram sorrateiras? Que foram corretas? Pelo menos nós temos que ter aqui os 

elementos, os dados, os argumentos que o governo entende como sólidos para pretender 

anular os aditivos. 

Agora, sem isso, com o devido respeito eu indago, ao final desta CPI, tem até 

prazo determinado, sem uma visão ainda que superficial sobre o que existe no 

Judiciário, nós estaremos seguindo a Lição de Apeles, sapateiro não vá além da 

sandália. Portanto, senhor presidente, aqui não se trata de defender o governo, de 

defender situação, defender concessionária, nada!  

Se trata de ter pelo menos desde logo deputado Mentor, se o deputado Macris 

ficou de trazer é porque também os senhores estão interessados em saber das ações do 

governo, eu não sei  uma ação concreta. Eu sei que tem notificações que tem 

procedimentos administrativos, não há um procedimento judicial. 

Onde estão os argumentos de uma parte e de outra? Onde estão os pareceres dos 

juristas? Não existe nada senhor presidente, nós estamos discutindo aqui a questão de 

modelo. Eu volto a dizer, modelo é questão de governo eleito. 

Nós vamos, olha, o mesmo argumento serve, são poderes independentes e 

harmônicos, nós podemos nos intrometer nas questões do Executivo embora o 

Legislativo hoje tenha o seu poder atirado embaixo, porque o Executivo traz o 

Legislativo sob controle, o que é um absurdo! Porque nós não podemos falar em 

independência aqui, quando não podemos nem indicar um membro para o Tribunal de 

Contas do estado, nem isso nós podemos indicar. 

Vai falar o que? Em independência? Portanto senhor presidente, eu não estou, eu 

estou apenas tentando esclarecer de que nós precisamos ter esses elementos, senhor 

presidente. Não é possível que a gente não tenha qual argumento que o governo ou o 
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Ministério Público está utilizando para dizer os aditivos são ilegais. Quais são os 

argumentos das empresas que dizem que são legais. Alguém tem este documento? E 

como eu pretender receber notícias oficiosas do meu amigo e irmão deputado Macris 

que diz número tal, “x” tal? 

Senhor presidente, aqui não é SPC para saber se a pessoa tem o nome sujo ou 

não, aqui não. Nós precisamos saber senhor presidente. Mas para ter uma discussão 

mais aprofundada eu vou apresentar este requerimento para que possamos discutir de 

maneira que a gente tenha, sob a minha ótica, luzes para caminhar nessa CPI. 

 

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

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Antes de fazer uso da palavra, 

senhor presidente, eu gostaria de saber se o requerimento de número 30 aprovado aqui 

por esta Comissão no dia 04 de junho, há 14 dias, qual foi o dia que ele foi enviado? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Já lhe respondo. Foi 

aprovado no dia quatro no dia cinco foi protocolado nosso ofício lá na Procuradoria 

Geral do Estado. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Perfeito. Muito obrigado. Bom, eu 

queria colocar aqui algumas coisas que julgo importante. Em primeiro lugar deputado 

Campos Machado, esta dúvida, esta informalidade que V. Exa. faz referência aqui, ela 

está com os dias contados. 

Está com os dias contados porque nós aprovamos aqui no dia 04 de junho e 

encaminhada no dia seguinte. Parabéns aí à Comissão, acho que fez rapidamente 

inclusive, em função do que nós tínhamos combinado aqui o envio da documentação. 

Portanto, nós temos a partir do dia cinco mais 15 dias para obter a resposta e a resposta, 
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formal, que nós fizemos aqui, eu vou ler só o item, só os dois itens. Eu não vou ler a 

justificativa, faz a seguinte questão. 

“Requeremos nos termos do disposto no artigo 34b segundo do Regimento 

Interno que seja submetida à deliberação deste órgão técnico a requisição das seguintes 

informações e documentos ao senhor Elival da Silva Ramos, Procurador Geral do 

Estado referente às medidas judiciais adotadas pelo governo do estado em relação à 

anulação de termos aditivos e a recuperação de mais de dois bilhões de reais auferidos 

de forma indevida pelas concessionárias de rodovias decorrentes de erros na 

metodologia aplicada pelo governo do estado nos termos aditivos firmados com as 

concessionárias em 2006, apontado em auditoria contratada pela ARTESP realizada 

pela FIPE conforme matéria jornalística veiculada no dia 18 de maio de 2014, no jornal 

“Folha de São Paulo”. 

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

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

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

indevidamente? Especificar por contrato e concessionaria enviando cópias das petições 

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

proferidas. 

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

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

em que prazo serão interposta”. Além disso 

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Um aparte deputado? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Pois, não. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Deputado Bittencourt, há 

conhecimento deste deputado e de todos os outros membros desta Comissão, tenho 

certeza de que existem procedimentos que foram protocolados junto ao Judiciário 
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questionando os procedimentos administrativos da ARTESP, nós também temos que ter 

os resultados. Eu queria que V. Exa. fizesse o requerimento também complementando 

as informações no sentido de que se existem procedimentos apresentados no Judiciário 

onde se verifica dúvidas a respeito do encaminhamento administrativo na ARTESP a 

respeito dos aditivos. 

Isso é fundamental para que tenhamos na balança, deputados, dos argumentos de 

um e de outro para saber da legalidade, como se está estabelecendo esta legalidade dos 

aditivos ou não. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Perfeito. Será encaminhado da outra 

parte, mas de qualquer forma senhor presidente, senhores deputados, nós já temos um 

requerimento aprovado de comum acordo, não teve nenhuma posição contrária na 

aprovação deste requerimento. É importante registar e hoje os itens cinco e seis e sete da 

pauta fazem também referência. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Me permite outro aparte deputado 

Gerson? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Pois não. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Eu não vi aí, eu posso, eu não 

participei de todas as reuniões. Teria sido oficiado também ao Ministério Público para 

saber se existe algum procedimento instaurado com o Ministério Público em 

decorrência desses aditivos? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Acho que não. Mas a gente pode 

fazer todos estes requerimentos e certamente vamos contar com o seu apoio e dos 

demais deputados. Eu acho importante o senhor 
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O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – A minha preocupação, desculpe 

deputado Mentor. Eu não posso estar tão equivocado assim. Nós estamos vivendo, foi 

oficiado, não chegou nada, não sabe o outro lá não sabe. Nós estamos aqui à deriva 

também. É um barco assim no mar. 

Então nós temos que ter todos os elementos para poder fazer com que a CPI 

possa caminhar de maneira efetiva. Desculpa, eu não quero atrapalhar. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Deputado Bittencourt, me dá um aparte? 

Só para. Eu estou aqui preocupado deputado Gerson e deputado Campos, com essa 

alternativa de judicialização do nosso trabalho. 

Aqui nós estamos representando o povo paulista no Poder Legislativo. O 

Ministério Público é uma instituição importante do estado de São Paulo vinculada ao 

Executivo paulista e o Judiciário é um poder independente. Se existem ações que 

possam colaborar com a nossa investigação, ótimo! Vamos requerer estas informações 

para que elas se somem ao nosso esforço aqui de esclarecer o que de fato aconteceu. 

Agora, depender delas, não! Absolutamente, nós não vamos depender de 

nenhuma intervenção do governo do estado no Poder Judiciário, nós não vamos 

depender de nenhuma intervenção de ofício ou através de consequência de 

representação do Ministério Público. Nós vamos manter aqui a nossa prerrogativa. A 

nossa prerrogativa de investigar, nós estamos aqui numa Comissão Parlamentar de 

Inquérito. É investigação. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Me permite outro aparte deputado 

Mentor? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – A palavra é do deputado Gerson 

Bittencourt. 

 



13 

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Outro aparte? Se é que existe esta 

expressão no Regimento. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pode falar. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Eu fico satisfeito que V. Exa. tenha 

essa posição. Não foi essa a posição que eu ouvi por parte da Bancada de V. Exa. na 

questão da PEC 01 quando eu queria limitar a ação do Ministério Público e 

repentinamente a Bancada do PT se omitiu e ficou contra. Eu acho estranho estes dois 

procedimentos. Acho estranho. 

E V. Exa. não entendeu, tenho a impressão de que V. Exa. está querendo 

insinuar que eu acho que essa Comissão, de que este poder não pode e não deve, 

entende? Ficar a mercê do Judiciário, não é isso(ininteligível) dentro do governo. Eu 

estou só pedindo mais informações. 

V. Exa. acha que nós não temos que termais informações? E se tiver um 

procedimento no Ministério Público?  

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Se tiver um procedimento no Ministério 

Público, que ele faça o procedimento dele autonomamente. Nós não temos que estar, o 

que não pode deputado Campos Machado, 

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Mas pode ter um procedimento novo 

lá. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – O que não se pode na minha opinião 

deputado Campos Machado, é depender do que o Ministério Público está fazendo. 
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O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Mas quem é que está dependendo, 

senhor deputado. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Para esclarecer sobre a PEC. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Eu vou encerrar aqui, mas V. Exa. está 

fazendo, está tendo aquela interpretação que não é aquela que eu estou dando. É que a 

gente interpreta as coisas da maneira que pensa.  

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não, não. Não, não. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – É sim. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não, não, não. Não sou do tipo de pessoa 

que inverte razões, não. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Ah, mas 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Na minha posição, eu quero deixar claro 

aqui. Deputado Campos Machado sabe, tem absoluta convicção sobre a minha posição 

em relação à PEC de sua autoria, em relação ao Ministério Público. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Eu sei. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Minha, e eu mantenho da mesma maneira 

individualmente, mas eu pertenço a uma bancada, respeito as decisões da minha 

bancada, cumpro disciplinadamente aquilo que me parece ser correto fazer quando a 

gente tem um partido político. 

Mas, para concluir, deputado Gerson. De novo, a interpretação que me dá é de 

que nós não podemos agir se não estivermos sob a tutela do Ministério Público ou se 

nós não estivermos sob a tutela do Judiciário que eu acho que é um grande equívoco, e 

se não foi isso o que o deputado Campos Machado falou e eu até imagino que não, 

porque considero o deputado Campos Machado e quero repetir, um defensor das 

prerrogativas do Legislativo paulista, eu penso que nós temos que continuar o nosso 

trabalho aqui da forma como nós vínhamos tratando até esse momento. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Continuando aí, senhor presidente, 

então no que diz respeito aos aditivos, nós temos então requerimento aprovado, vamos 

aguardar os 15 dias que é prazo regimental para resposta e nós vamos ter grande parte 

das ações questionadas, das informações questionadas em mãos para que a gente possa 

analisar. 

Mas também pedimos o apoio, nós temos o requerimento de número três que 

também trata de informações de processo administrativo da ARTESP em relação aos 

aditivos. Como também formulamos convites itens cinco, seis e sete, para as pessoas 

que participaram, não só por procurador atual, mas para as pessoas que participaram do 

aditivo para que possam vir aqui passar e trazer as informações necessárias. 

Portanto, no que se diz respeito aos aditivos assinados em 2006, os quais são 

bastante questionados não só por nós, mas inclusive pelo próprio governo do estado, nós 

teremos as informações eu não tenho dúvida nenhuma, e a partir dela produziremos 

sugestões e daremos informações para que isso possa avançar. 

Mas, mais do que isso, deputado Campos faz aqui uma associação da CPI com 

processo eleitoral e modelo de concessão. É verdade que os candidatos, os 

governadores, os prefeitos, os presidentes estabelecem politicamente e assim que foi 

feito as concessões do estado de São Paulo. Elas não levaram em consideração 
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elementos técnicos fundamentais para estabelecer as concessões, para fazer 

monitoramento, para fazer fiscalização, para fazer aditivos. 

Sempre foram opções políticas do governo do estado, e aí V. Exa. tem razão, até 

porque nós o ano passado não tivemos aumento nas tarifas não em função de uma 

decisão técnica, mas uma decisão política do governador assim como lá em 2000 

também não tivemos aumento não por uma decisão técnica, mas por uma decisão 

também política que naquele momento o governador entendeu que não deveria dar 

tarifa. 

Aliás, agora mais uma vez politicamente faz, pelo menos anunciado nos meios 

de comunicação, a opção de fazer ou de proceder o reajuste aí, dos valores da tarifa. 

Agora, nós poderíamos estar fazendo uma discussão diferenciada se esta CPI fosse 

considerada naquele período uma CPI prioritária pela base do governo, através da 

manobra nós ficamos três anos aqui discutindo a CPI da Cachaça, a CPI da Gordura 

Trans, a CPI do Telemarketing, a CPI de vários itens que algumas delas inclusive nem 

foram instaladas e nem produziram reuniões e relatórios para serem apreciados e 

aprovados, divulgados por esta Casa. 

Então nós poderíamos ter esta CPI funcionando já há algum tempo, talvez 

resolvida ainda lá em 2011 se obviamente ela não tivesse passado por uma manobra da 

base do governo quando fez o protocolamento dessas CPI que eu aqui fiz referência, 

propriamente dito. 

Agora, deputado, modelo que o senhor faz referência e em grande parte eu 

concordo que há uma opção política de conceito de governos e assim por diante, mas 

quando constatado nesse modelo alguns problemas, é obrigação do Legislativo que tem 

a competência constitucional de fiscalizar e buscar construir, apropriar de elementos e 

informações que possam inclusive corrigir a rota. 

E vou dar exemplo para Vs. Exas. aqui, se a Justiça, vamos trabalhar com “se” 

aqui, porque não é uma decisão que cabe a esta Comissão, mas se a Justiça estabelecer 

ganho de causa, se de fato tenha ações das concessionárias nesses processos e do 

governo do estado, der ganho de causa às concessionárias, nós vamos fazer uma 

identificação clara da incompetência e de irresponsabilidade da ARTESP em ter 
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identificado um problema, talvez incorreto se for essa a interpretação da Justiça, e ter 

colocado um tema desproporcional que não cabia naquele momento. 

Se a Justiça, deputado Mentor, der ganho de causa ao governo do estado e assim 

esperamos, nós vamos identificar que a incompetência da ARTESP não foi em 2011, 

que a incompetência da ARTESP  foi em 2006. E eu não estou falando aqui de 

corrupção, de incompetência, capacidade, falta de planejamento. Incapacidade de 

monitorar e fiscalizar contratos dessa envergadura, deste volume de recursos 

propriamente ditos nesse processo. 

Agora, nós não queremos só analisar os aditivos de 2006. Nós desde o início 

fizemos referência, nós queremos aqui tentar produzir uma proposta no âmbito dos 

contratos vigentes que possa de preferência inclusive, administrativamente buscar 

alternativas para baratear o valor das tarifas. E as alternativas estão em primeiro lugar 

em abrir mão do bônus, do ônus, do valor da outorga que ainda as concessionárias 

pagam anualmente.  

Alternativa está em buscar construir mecanismos que façam aferição dos custos 

das concessionárias no âmbito e respeitada a lei de concessões e a lei das licitações, nós 

temos que fazer identificação que aquilo que está sendo utilizado, as praças de pedágios, 

nas nossas rodovias estão muito quem, muito além de qualquer prognóstico feito 

propriamente dito. 

Então, nós queremos produzir aqui sugestões concretas, eu fiz referência à CPI 

do Paraná, fez uma identificação, valores pequenos é verdade, mas que o valor do 

CPMF ainda estava sendo considerado nos contratos de concessão. Que ainda estava 

sendo dado um lucro adicional da CPMF pras concessionárias de forma indevida. Que a 

Agência lá do Paraná não fez o processo correto de ajuste com todos os problemas, com 

todas as ações que tiveram no estado de São Paulo em função da decisão política 

também de um governador em buscar construir um novo modelo quando lá ele assumiu 

o cargo, propriamente dito. 

Então nós queremos produzir alternativas para diminuir o valor das tarifas, nós 

queremos discutir as formas de gerenciamento de controle que a ARTESP tem utilizado. 

Não pode nós passarmos por todos os momentos desta forma. A ARTESP não consegue 

fazer identificação, não tem planejamento, não tem capacidade de monitoramento, de 
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fiscalização e de controle propriamente dito, e quando identifica um problema que não 

consegue resolver administrativamente, e é por isso que nós queremos saber da 

ARTESP que medidas administrativas foram tomadas, adotadas antes de ir para a 

Justiça fazer o questionamento. 

As concessionárias de fato, elas concordaram ou não? Elas entraram 

administrativamente com recurso ou não? Foi só para a Justiça como V. Exa. aqui fez 

referência propriamente dito. 

Mas nós também queremos discutir outras medidas, eu tenho insistido nisso já 

pelo menos uns três anos no caso específico da Rodovia Adhemar de Barros. O 

governador anunciou que ia ter em função do processo de disputa eleitoral e o resultado 

da disputa eleitoral onde ele tinha se comprometido em baixar os valores da tarifa, ele 

em dezembro de 2011 anunciou que ia ingressar na Justiça contra a concessionária da 

Adhemar de Barros e de fato entrou. 

Mas em 2014 fez um acordo que, não precisa ser advogado deputado Campos 

Machado, mas para quem lê a peça do acordo com todo respeito aos redatores dessa 

peça de acordo, mas é uma vergonha o que foi feito pela ARTESP, o parecer da 

ARTESP, assim por diante. 

É o oposto da qualidade da ação que a Procuradoria do Governo do Estado fez 

em 2011, uma ação muito clara inclusive, dizendo que houve problemas no processo de 

licitação com abundância de itens no edital através de uma consulta. Não fui eu quem 

fez esta identificação, quem fez foi o procurador e isso foi jogado na lata do lixo. 

As pessoas que vão de Caminas à Jaguariúna, de Jaguariúna à Campinas ainda 

pagam 9,50, nove reais e cinquenta centavos para ir e outros 9,50 para voltar. E no 

edital, na peça do procurador geral estava, está né? Está especificado que deveria ter 

duas praças de pedágio, uma aonde está e uma próxima de Mogi Mirim para diminuir o 

impacto do gasto dessas pessoas se de fato foi identificado um problema e o procurador 

aí faz referência a isso. As pessoas que pagaram deputado Bruno Covas, as pessoas que 

pagaram pedágio 9,50 para ir e 9,50 pra voltar não tem o direito de ser ressarcido? 
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É óbvio que tem! Hoje tem comprovação, pelo menos aquelas que pagaram, 

passam no Sem Parar tem como fazer identificação exata, o dia, a hora e quantas vezes 

passou. 

Então, nós não queremos fazer aqui em primeiro lugar, desta CPI, um processo 

que faça em consideração, que leve em consideração o processo eleitoral. Esse nós 

vamos disputar nas eleições propriamente dito, quando chegar o período adequado, mas 

uma CPI proposta no primeiro dia de funcionamento desta legislatura e que só foi 

instalada nesse momento, certamente não foi por culpa do Mentor, do PT ou da 

oposição.  

Foi uma manobra até porque a base do governo entendia que nós não íamos abrir 

essa CPI, que não ia chegar a vez desta CPI. Tanto que teve um pronunciamento, um 

parecer da Mesa Diretora, da presidência desta Casa informando os prazos de validade, 

se a CPI tivesse cumprido suas funções ou não propriamente dito. Nós queremos 

deputado Campos Machado e demais colegas aqui. Nós queremos saber por que as 

concessionárias não fizeram no prazo adequado as vicinais que estavam especificadas 

nos contratos.  

Nós queremos aprovar aqui um requerimento que possam buscar essas 

informações, foram feitas as vicinais ou não? Pelas informações que temos, inclusive na 

imprensa, não propriamente dito. 

Então não queremos aqui só fazer discussão de modelo, em que pese o modelo é 

parte determinante na tarifa mais cara do Brasil, mas nós queremos discutir medidas 

administrativas, nós queremos discutir a possibilidade de ressarcimento inclusive, se de 

fato as pessoas pagaram um valor da tarifa acima do estabelecido contratualmente. É 

isso o que estava especificado lá no contrato especialmente dessa rodovia aqui que faço 

referência. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB - Pela ordem, presidente 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Pela ordem deputado 

Campos Machado. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Na linha adotada pelo deputado 

Bittencourt, pelo deputado Antonio Mentor, eu queria fazer senhor presidente, a 

seguinte afirmativa. O Judiciário quando for julgar a legalidade ou não desses aditivos, 

ele vai verificar também a ocorrência ou vislumbre de qualquer prática que tenha 

ilicitude penal ou administrativa. 

É isso o que se espera do Judiciário. E é isso deputado Bittencourt, V. Exa. é um 

grande engenheiro e sabe que exatamente ao Judiciário não compete apenas julgar, 

compete também julgar e fazer os encaminhamentos devidos em defesa da sociedade. 

Isso é obvio. 

Quando o Judiciário eu vou repetir, for julgar a legalidade ou não desses 

procedimentos e aditivos se verificar que há indícios, indício é o ponto de partida para a 

prova. Se há indício de corrupção ou qualquer outra coisa, seguramente ele vai decidir 

nessa linha encaminhando ao Ministério Público.  

O que eu quero dizer, e dentro da linha do deputado Antonio Mentor, que não há 

interferência evidentemente, ao Executivo cabe executar, ao Legislativo cabe legislar e 

ao Judiciário cabe verificar e decidir entre as posições às vezes conflitantes entre 

Legislativo e Judiciário. 

O que eu quero dizer desde o início, talvez eu não esteja sendo bem 

compreendido. O que eu quero dizer desde o início é que é fundamental, é princípio da 

lógica, da racionalidade de que haja uma decisão, não pode a priori se dizer que houve 

qualquer ilícito porque o governo do Dr. Claudio Lembo estava se encerrando. Isso é 

princípio da adivinhação. 

Nós temos que ter de maneira irredutível confirmada se houve ou não ilícito. É 

isso o que eu estou querendo. Eu não conheço os argumentos de um lado e nem de 

outro. Qual é o problema em se ter os argumentos aqui na Comissão? Eu não posso 

discutir a questão se (ininteligível) político. Eu não estou discutindo (ininteligível) 

político. 
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Se vai cobrar 9,50 se vai devolver 9,50 isso não é problema que diz respeito a 

mim. Eu quero saber o contrato, de que maneira foi feito o contrato e se este contrato 

passou no crivo do Judiciário. É injustificável que procuradores do estado que entraram 

por concurso, capacitados possam ter cometido aquilo que V. Exa. está dizendo, 

deputado Bittencourt. Praticado atos que possam prejudicar o estado. 

Eles têm que ser responsabilizados. Aonde estão estes documentos? Aonde estão 

estas decisões? Aonde está este contrato que foi contestado? É isso deputado Bruno 

Covas, que eu acho que esta Comissão tem que tomar conhecimento. 

Senhor presidente, eu vou pedir licença, não, eu vou aguardar um pouco mais. 

Eu encerro aqui a minha manifestação porque eu acho que eu já me dei por satisfeito e 

acho que cada um tem as suas convicções. Acho que eu estou, a minha convicção é esta 

que eu deixo aqui hoje. 

 

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

Antonio Mentor. Em seguida o deputado Davi Zaia. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Senhor presidente, aproveitando aí essa, 

eu penso que seja interessante nós discutirmos aqui do ponto de vista filosófico 

inclusive, com relação às tarefas de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Até para 

que a gente possa compreender melhor do que se reveste a nossa tarefa aqui, né? 

Novamente eu vou insistir, essa é uma Comissão Parlamentar de Investigação. 

Nós queremos ter informações do Ministério Público, do Judiciário, da ARTESP, do 

governador para nós formarmos aqui a nossa compreensão dos fatos.  

É uma ação eminentemente política. A CPI não é um órgão julgador, nós não 

vamos julgar nada aqui, nós vamos formar uma posição e vamos passar para o Tribunal 

de Contas, para o Ministério Público as informações que nós obtivermos aqui. 

Nós não somos um organismo julgador. Isso aqui é um instrumento de 

investigação e nós estamos fazendo requerimentos e é isso que é importante a gente 

frisar aqui. Nós estamos fazendo requerimentos de informações que vão balizar o nosso 
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trabalho. Requerimentos esses que estão sendo objetos de vistas seguidas para que estas 

informações não cheguem a tempo para que nós possamos utilizar adequadamente. 

E a concepção da legalidade ela muitas vezes se contrapõe à concepção da 

legitimidade. E aí, eu enquanto agente político com mandato popular eu defendo 

intransigentemente a legitimidade. É legítimo o que nós estamos fazendo aqui. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Me permite um aparte meu querido 

deputado Mentor? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – É claro deputado Campos Machado, com 

prazer. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Eu estou há 20 anos nessa Casa, eu 

tenho uma maneira de ver as CPIs. Quando, minha ótica, quando o Ministério Público 

está apurando fatos, eu entendo que o resultado de uma CPI vai desaguar no próprio 

Ministério Público. 

Isso eu defendo na Tribuna aqui há 20 anos. Nunca fui, é um ponto de vista meu 

e acho que talvez a grande parte da Casa não concorda, mas eu defendo que quando o 

Ministério Público está apurando determinado fato, nós, todas as conclusões que nós 

podemos ter aqui nós vamos encaminhar ao Ministério Público que já está apurando os 

fatos. Este é o meu ponto de vista. 

Isso não quer dizer entendeu, de que a CPI não possa ter filosoficamente, 

encontrar caminhos, soluções, proposições para que melhore o estado e a população. 

O que eu estou dizendo é que quando o Ministério Público está apurando um 

fato, esse é o argumento que eu sempre uso, V. Exa. sabe disso, na defesa daquilo que 

eu acredito. Eu acho que não tem sentido o Ministério Público apurando se isso aqui é 

capa de óculos e nós vamos fazer a mesma coisa para levar isso aqui lá? Essa é a 

posição minha. 
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Mas eu acho que podemos deixar para outro dia essa decisão nossa, essa questão 

filosófica deputado Mentor, senão vamos passar a sessão inteira aqui e pelo jeito não 

vou, e pelo jeito eu contribuí para não ter uma decisão mais efetiva aqui hoje. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu queria continuar, e ainda aproveitando 

para dizer que evidentemente o Ministério Público tem que se pautar pela legalidade e 

nós aqui ampliamos o nosso foco para a política e alcançamos a legitimidade a respeito 

das nossas ações. 

É tão verdade isso deputado Campos Machado que o ser humano que é um ser 

político, ele está representado inclusive no Ministério Público. O Ministério Público tem 

nesta Casa um representante com mandato parlamentar no PSDB. Ele fez uma opção 

política de se filiar a um partido e vir a esta Casa se apresentar como candidato a 

deputado estadual, foi eleito. Tem uma participação importantíssima nesta Casa, o 

Deputado Capez. 

Ele escolheu um partido para vir aqui, ele tem uma opção politica como todos no 

Ministério Público também têm. Pode ser diferente uma das outras, mas todos têm. Da 

mesma maneira na Câmara Federal por coincidência, um representante do Ministério 

Público Paulista é promotor de justiça, escolheu também uma legenda para se filiar e se 

candidatar a deputado federal, por coincidência também o PSDB. Coincidência, apenas. 

Aquilo que foi aplaudido em Brasília, a tese do domínio sobre os fatos não vale 

aqui no estado de São Paulo. O PSDB aplaudiu intensamente a tese do domínio sobre os 

fatos com relação ao processo, a ação 470. E eu estou falando do PSDB, não estou 

falando de Vossa Excelência. 

Vossa excelência tem uma opinião que eu tenho um grande respeito e V. Exa. 

sabe, aqui anunciado no meio da Copa do Mundo quando a sociedade está toda 

vivenciando este episódio maravilhoso que é a realização do campeonato mundial, 

anunciou hoje em uma pequena nota do jornal o arquivamento da eventual denúncia que 

havia sobre a eventual participação do ex-governador José Serra no episódio do Cartel. 

Já foi pro arquivo. 
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Uma decisão do procurador geral de justiça no estado de São Paulo. Não há 

domínio sobre os fatos aqui. O conselheiro do Tribunal de Contas da União ex-senador 

José Jorge que teve um papel importantíssimo na CPI contra o governo do presidente 

Lula lá nos idos de 2005, 2006 está envolvido, segundo a Imprensa em denúncias que o 

colocam em uma negociação entre a Petrobrás quando ele era ministro das Minas e 

Energia. 

Numa operação bilionária e ele diz que não se lembra. A resposta dele foi esta, 

ele não se lembra do que aconteceu naquela operação que envolveu a Repsol e a 

Petrobrás avalizada por ele enquanto ministro, ele não se lembra! Isso não faz parte do 

dia-a-dia, ministro do Tribunal de Contas da União, ex-senador da república. 

O Ministério Público Paulista deputado Campos Machado, é do seu 

conhecimento, demorou seis anos para apresentar uma denúncia contra o Conselheiro 

do Tribunal do Estado de São Paulo Robson Marinho, seis anos! Com provas 

absolutamente consistentes de depósito em conta, contracorrente na Suíça, 

contracorrente nas Ilhas Virgens. Valores 

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Me permite um aparte deputado? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Claro deputado. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Eu não ia falar mais deputado, 

presidente. Mas eu sempre primei a minha vida por uma prova definitiva, vamos lá. 

Aonde está o processo efetivo contra o conselheiro? Vou mais adiante, me 

considero hoje um defensor radical da manutenção do mandato do deputado Luiz 

Moura, radical, radical! Porque ninguém faz uma reunião com 50 pessoas perguntando 

na porta você tem antecedentes? Folha corrida, identidade? Ninguém faz! É injusto! 

E o grande mérito dele é a sua reabilitação criminal. Mas, já fizeram um 

prejulgamento do rapaz. Já o denunciaram, condenaram. Só falta agora acorrentá-lo e 
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por na cadeia. Eu sou defensor dele e hoje no Conselho de Ética vou denfendê-lo. 

Contra a opinião de algumas pessoas do meu partido, mas eu sou independente e vou 

defendê-lo porque não há prova nenhuma contra o deputado Luiz Moura, nenhuma, 

deputado. 

E essa teoria do meio e do fato é uma estupidez que nem vou discutir. Agora eu 

não vejo onde está o processo, nós estamos aqui, V. Exa. desculpe, eu vou terminar, nós 

estamos aqui prejulgando e condenando pessoas sem sentença definitiva. É injusto a 

gente fazer um julgamento fulano é corrupto, tem prova. Onde é que está a sentença 

condenando a pessoa? 

Eu não posso admitir sem trânsito em julgado, sem os recursos de defesa 

apresentados, não há como incriminar quem quer que seja, presidente. Essa é a nossa 

obrigação. Nem (ininteligível), eu quero sentença do judiciário dizendo que ele fez, que 

ele praticou, que ele cometeu, que ele não tem mais recursos. É assim que se age. Não 

dá para fazer como estão fazendo em relação ao deputado Luiz Moura. 

Está sendo condenado sem crime, sem prova e sem nada! Condenado apenas por 

um passado que ele teve o mérito de ter conseguido se levantar, e olha quem fala! O 

adversário, teoricamente o adversário político. Nós estamos tratando agora aqui de 

questões políticas, deputado Bittencourt, deputado Mentor. Vocês trazem aqui assuntos 

meramente políticos e se são políticos nós temos que ser coerentes. Eu defendi José 

Dirceu, acho que não tinha porque ele ter sido condenado. 

Ontem recebi a filha do deputado Roberto Jeferson lá na minha casa. Acho que 

ele foi vítima. É questão de princípio deputado Giriboni. Eu não posso admitir que uma 

condenação lançada ao vento seja prova incontestável de que fulano praticou 

determinado ilícito. 

Porque hoje se faz o que? Eu vou, eu subo em algum ponto da cidade, jogo, 

lanço uma acusação, coloco na imprensa e está julgado. E a pessoa está acabada 

moralmente e onde é que estão as provas? E quem que recupera a honra das pessoas? 

Nós temos que ter muito cuidado deputado Mentor. Nós estamos derivando a conversa, 

mas é um assunto que a gente tem que tratar, não dá para fazer prejulgamento sobre a 

honra das pessoas. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Deputado Campos Machado, não serei 

eu. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO – PTB – Deputado Bruno Covas, você permite 

que eu possa me ausentar? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não serei eu quem vai fazer julgamento 

sobre as pessoas. Aqui a minha referência é exclusivamente ao Ministério Público. Eu 

estou me referindo ao trabalho do glorioso Ministério Público e que eu disse 

pessoalmente ao promotor Silvio Marques que ele havia protelado durante seis anos a 

denúncia contra o conselheiro Robson Marinho. Disse a ele tête-à-tête, frente-a-frente, 

eu disse. 

Seis anos de demora. Portanto, essas questões da isenção, da imparcialidade eu 

não acredito em isenção, em imparcialidade de nenhum ser humano. O ser humano é um 

ser político e faz opções. 

Portanto, só para concluir essa minha manifestação e também creio que o 

deputado Davi Zaia esteja ansioso para retomar o tema da CPI, eu tenho certeza. Mas eu 

penso que foi necessário que se estabelecesse aqui esse debate que nos leva a 

compreender com mais clareza quais são as nossas tarefas aqui nessa Comissão 

Parlamentar de Inquérito. 

 

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

Davi Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Antes da, do encaminhamento, ainda bem que o 

ser humano é um ser político, não é Mentor? Felizmente, aí nós podemos debater a 

pluralidade de ideias que existem e opiniões que existem na sociedade e resolvê-las 

democraticamente. Quando se tem democracia melhor ainda. 
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Então é isso o que nós estamos exercendo aqui nessa Casa. Um processo 

democrático onde vamos proceder tudo o que for da nossa competência e da nossa 

responsabilidade e com a maior seriedade possível. 

Mas, dado todas as discussões aqui já levantadas senhor presidente, eu estou 

solicitando vistas do item dois, item quatro, do item sete, do item oito e do item nove. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB –Dois, quatro, 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Sete, oito e nove. 

 

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

Passamos então à nossa ordem do dia. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV - Pela ordem, presidente. 

 

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

Edson Giriboni. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Eu queria pedir vista do item três. 

 

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

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT - Ai meu Deus do Céu! É brincadeira isso, 

viu! 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Item número um. 

Requerimento número cinco de autoria do deputado Davi Zaia. Requer com base no 

parágrafo segundo do artigo 34b do Regimento Interno desta Casa a ser submetida à 

deliberação dos nobres membros das Comissões a convocação de reuniões dessa CPI 

durante o recesso parlamentar nomes de julho próximo. 

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

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

aprovado. 

 

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

 

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

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Conforme tínhamos afirmado na 

reunião da semana passada que nós, inclusive, votaríamos favorável a esse requerimento 

do deputado Davi Zaia, relator, para que a gente pudesse avançar então, no mês de julho 

no nosso processo de investigação. 

Agora, nós fazemos aqui nessa Casa, nessa Comissão um entendimento 

inclusive para buscar o conhecimento das matérias de forma antecipada, para que os 

deputados quando viessem a esta Comissão já tivessem conhecimento das matérias que 

aqui serão tratadas. 

E o que nós estamos percebendo de forma categórica, é verdade que de forma 

regimental, mas de forma categórica a posição da base do governo no sentido de evitar, 

dificultar qualquer tipo de investigação. Nós vamos trabalhar aqui em julho para mais 

uma vez o conjunto dos requerimentos apresentados, e que não são muitos, mas o 

conjunto dos requerimentos que foram apresentados continuarem sendo barrados. 
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Então, pelo que me parece senhor presidente, que a iniciativa de fazer as 

reuniões em julho serão iniciativas categoricamente para fazer de conta. Os deputados 

que aqui pediram vistas, todos conhecem as matérias, são matérias protocoladas aqui em 

maio e aí se utilizam de um instrumento regimental é verdade, nós temos que 

reconhecer isso. Mas de um instrumento que não quer fazer as investigações que são 

necessárias. 

Porque aqui nós estamos fazendo pedidos, requerimentos até de informação. A 

ARTESP, não é nem de convocação. Geralmente nós temos problemas naqueles de 

convocação ou de convite de pessoas, de autoridades, mas aqui, mesmo as informações. 

Aí se faz um discurso aqui nessa Comissão e a prática política e os instrumentos 

adotados são instrumentos para evitar qualquer tipo de informação, de investigação. Se 

nós não aprovarmos requerimentos desta magnitude o que nós vamos fazer aqui em 

julho? 

O que nós vamos fazer em julho? Vir para cá fazer reuniões e para nessas 

reuniões mais uma vez ter a posição deslavada da base do PSDB, do governo, no 

sentido de dificultar e impedir qualquer tipo de investigação. 

Então o discurso feito ali é um e a hora de materializar essas ações desta CPI nós 

temos esse tipo de prática. Eu não estou questionando aqui o Regimento, ele não é pauta 

dessa reunião, então é um procedimento regimental, mas politicamente aqui demonstra 

claramente a posição de não fazer qualquer tipo de investigação, de não obter as 

informações necessárias para esse objeto que é a nossa CPI das tarifas elevadas dos 

pedágios. 

 

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

Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Senhor presidente de novo eu vou me 

referir ao ser humano político e à ampliação do que é legal e do que é legítimo. A ação 

política admite a ampliação do legal para o legítimo. É legal o pedido de vistas? 
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Absolutamente legal consta do nosso Regimento. É legítimo o relator pedir vistas? É 

legítimo tendo conhecimento do teor dos nossos requerimentos há meses? É legítimo ou 

é uma medida meramente protelatória de defesa dos interesses do governo que quer 

impedir que se tenha as informações necessárias para prosseguir o nosso trabalho, a 

nossa investigação. 

Não há legitimidade nos pedidos de vista que foram apresentados aqui pelo 

deputado Edson Giriboni, pelo deputado Davi Zaia, pelo deputado Campos Machado. 

São desnecessários estes pedidos de vista. São pedidos protelatórios que buscam 

obstacularizar o nosso trabalho. Impedir a nossa investigação. 

É muito desagradável que essa Comissão Parlamentar de Inquérito que tenha se 

instalado depois de três anos de espera, que tenha tido uma composição já do seu início 

que não respeitou a tradição da Casa no que diz respeito à escolha do presidente e 

relator e que vem tomando proposições. 

Quando a gente fala em democracia, a democracia também implica no respeito 

às minorias. Não é aceitável uma posição que se diz democrática que não respeite às 

minorias. Aliás, a Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento das minorias, 

não é um instrumento das maiorias, mas das minorias.  

E ela neste momento, lamentavelmente, é triste para nós reconhecermos na 

figura de uma pessoa que tem a história de vida do deputado Davi Zaia, da pessoa que 

tem a história de vida do deputado Edson Giriboni, da pessoa que tem a história de vida 

do deputado Campos Machado, um pedido estapafúrdio, extemporâneo, intempestivo e 

lamentável de vistas que visa exclusivamente adiar a nossa discussão no mesmo 

momento em que nós estamos aprovando por unanimidade a manutenção das atividades 

da Comissão Parlamentar de Inquérito durante o recesso. 

É lamentável, é incoerente, é incompatível uma decisão da outra. Absolutamente 

incompreensível, portanto, nós vamos aqui de novo engolir esta decisão do trator de 

esteira, da moto niveladora que se passa nessa CPI fazendo valer uma maioria 

esmagadora que existe de interesses político-partidários de defesa do governo e da 

defesa daqueles que não querem investigar e não querem cumprir a tarefa e a obrigação 

da Assembleia Legislativa na constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. 
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O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem, presidente. 

 

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

Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Nós poderíamos deputado Mentor ficar aqui e já 

ficamos um bom tempo discutindo uma série de questões, né? O próprio deputado 

Campos Machado e depois V. Exa. concluíram que nós poderíamos discutir aqui tudo, 

inclusive questões filosóficas, né? 

Mas eu me admiro que o senhor se manifeste com tanta veemência com 

requerimento que acabou de ser aprovado, talvez o mais simples dessa Casa, dessa 

pauta, que era justamente o requerimento que propunha o trabalho durante o recesso, foi 

objeto de inúmeras vistas. 

Um requerimento que não requer nenhuma análise aprofundada, nenhum 

detalhamento maior. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Um aparte? 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pois não, nobre deputado. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Sobre esse requerimento, a verdade é que 

houve uma tentativa de negociação por iniciativa minha que eu convoco o presidente da 

Comissão Parlamentar de Inquérito para ser minha testemunha nesse momento, no 

sentido de que nós pudéssemos estabelecer um prazo de trabalhos para a CPI durante o 

recesso e um prazo de recesso de 15 dias e mais 15 dias. 

Foi por esta razão, não houve nenhuma tentativa de deixar de cumprir aqui a 

nossa obrigação, absolutamente. V. Exa. também sabe disso. Não sei por que está 
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levantando esta questão agora para se contrapor a um argumento absolutamente insólito 

como esse. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Nobre deputado, só para dizer que vistas, porque 

aqui foram inúmeras vistas como em vários requerimentos. Então, que vistas é um 

instrumento regimental e que as pessoas pedem e não precisam justificar. Essa é a 

primeira questão, mas que requerimentos aqui muito simples foram também objetos de 

vistas, né? 

E quanto à disposição de investigar, né? A história de cada deputado, de fato a 

história de cada um aqui é importante, né? E é com essa história é que a gente tem 

estado aqui, né? Essa história que talvez tenha justificado os votos que a população de 

São Paulo tem nos dado e permitido que a gente exerça aqui o mandato de deputado, 

né? 

Portanto, qualquer ação que tomemos e não afronte ao Regimento são 

perfeitamente legítimas, legais e adequadas. Legítimas também porque quando V. Exa. 

diz que não é legítima é da opinião de Vossa Excelência. É da opinião de V. Exa. que é 

relevante, mas é um em 94 se a gente quiser, como a minha também. 

Então, sobre isso, sobre isso também é a minha. Então, só para registrar aqui, o 

fato de considerar legítima ou não, até que haja uma manifestação da maioria, todas são 

legítimas também, né? Embora eu possa ter opinião que não seja, assim como V. Exa. 

Manifestou aqui uma série de opiniões que põe em dúvida o Ministério Público, que foi 

muitas vezes aqui, que são postos em dúvida quando interessa, é evidente isso. 

Se a gente pegar inclusive história de manifestação aqui ao longo da Casa, este 

tipo de manifestação eu me abstenho de fazer considerações aqui sobre a opinião dos 

deputados. Eu tenho respeito e acho que a opinião, desde que os deputados exerçam seu 

direito dentro do que prevê o Regimento, o mínimo que nós devemos ter é respeitar 

isso. 

Por causa disso, pelo apreço ao Regimento que esta Casa tem funcionado e tem 

garantido o processo democrático. O apreço ao Regimento é a questão fundamental para 

que a democracia se exerça. Quando a gente tenta diminuir ações regimentais que são 
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adotadas pelos deputados, nós não estamos atingindo o outro deputado, nós estamos 

atingindo o processo democrático porque nós temos leis e regimentos para garantir isso. 

O que garante o pleno funcionamento desta CPI, o que garante aqui a minoria, como V. 

Exa. citou, tenha seu respeito não é só a vontade da maioria, é o Regimento Interno, é a 

legislação. 

Esta CPI existe é porque há respeito ao Regimento Interno, não é pela vontade 

da maioria, os senhores têm dito isso permanentemente. É disso que nós estamos 

falando, e é só este regate que eu quero fazer sobre esta questão. 

 

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

Edson Giriboni, em seguida o deputado Cauê Macris, em seguida o deputado Gerson 

Bittencourt. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Bom deputado Antonio Mentor a gente tem 

aqui o maior respeito pelo seu posicionamento, é normal. Nós estamos em uma CPI, em 

uma Assembleia que como o senhor mesmo falou, é evidentemente política. 

Então a gente tem que deixar claro, quando o senhor fala história de vida do 

deputado Davi Zaia, deputado Edson Giriboni, do deputado Campos Machado, dá a 

entender que a gente eventualmente possa estar tomando alguma posição que venha 

macular a nossa a nossa história de vida. 

Eu queria deixar registrado que talvez na emoção o senhor tenha extrapolado no 

que diz respeito à minha pessoa. Eu tenho um posicionamento muito claro aqui como 

membro dessa CPI para que a gente possa aprofundar e ter todas as informações 

adequadas. 

Agora, não podemos perder o foco. Eu pedi vistas do item três, eu vi que o 

senhor ficou nervoso, só que, nós temos... 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Porque eu fiquei nervoso deputado 

Giriboni? Eu não fiquei nervoso, não. Apenas não concordei. Eu não concordei.  

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Pela sua. É um direito não concordar, agora 

emitir posições que possam macular a nossa história de vida, eu acho que já não é nem 

o foco 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Absolutamente, eu não fiz nenhuma 

afirmação nesse sentido. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Eu quero deixar claro... 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não ponha palavras na minha boca, por 

favor. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Mas o senhor falou, está registrado que a 

história de vida do deputado Davi Zaia, do Edson Giriboni e Campos Machado não 

seria coerente com o que nós estamos fazendo aqui. Isso é uma acusação que eu não 

posso 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Ao contrário, ao contrário. é um elogio à 

sua história de vida. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A palavra está com 

deputado Davi Zaia. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Foi um elogio. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Está com o deputado Davi 

Zaia, vamos respeitar. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Elogiando a sua história de vida... 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A palavra está com o 

deputado Edson Giriboni, por favor, vamos respeitar ao deputado Edson Giriboni. 

Obrigado. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Então, se é um elogio, eu agradeço ao 

elogio, mas eu não preciso justificar o pedido de vista porque isso é uma atitude 

regimental, mas, esse pedido de vista quer eu fiz do item três, nós temos o prazo 

regimental conforme o deputado Bittencourt esclareceu solicitando informação do 

presidente Bruno Covas, que no dia 20 nós estaremos recebendo as informações do 

procurador geral do estado exatamente sobre o que consta aqui o item três. 

Então, eu pedi vista para que a gente receba a informação que o prazo regimental 

é dia 20 para que a gente possa deliberar sobre o item três. Foi isso só, não precisaria 

nem estar justificando, mas esse foi o motivo que fez com que eu pedisse vista para que 

a gente pudesse analisar as informações do procurador geral do estado antes de deliberar 

sobre este item. 

 

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

Macris. 
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O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Presidente, senhores deputados. Primeiro 

justificar o meu atraso, estava no Palácio, o trânsito está muito grande e isso acabou 

fazendo com que não desse para chegar na hora do início da sessão, mas eu fico feliz de 

ter chegado para parte deliberativa em relação a esta sessão de hoje. 

Confesso deputado Bruno Covas, presidente desta CPI, que vi parte e não o todo 

da discussão que estava sendo travada aqui e a pequena parte que eu tive a oportunidade 

de assistir e tenho todo o respeito do mundo pelo deputado Mentor que é inclusive meu 

conterrâneo, atuamos politicamente juntos em campos opostos do ponto de vista 

ideológico, porém juntos nessa luta em defesa da população paulista. 

E também do deputado Bittencourt que também não deixa de ser meu 

conterrâneo até porque atuamos na mesma região metropolitana de Campinas e dois 

ambos conhecedores dessa área de transportes. 

Mas fiquei um pouco preocupado com o posicionamento que o deputado Mentor 

fez em relação à solicitação de vistas feita pelo deputado Davi Zaia e também pelo 

deputado Giriboni. 

Nós temos aí ao longo do tempo, eu estou há pouco tempo nesta Casa, são só 

três anos e alguns meses que nós estamos atuando como deputado, e todas as  

Comissões que eu participei seja ela de Constituição e Justiça, seja ela de Finanças e 

Orçamento, seja ela de Direitos Humanos onde temos um embate permanente. 

Todas elas sempre houve um respeito muito grande por parte das vistas que são 

solicitadas sobre qualquer aspecto e sobre qualquer ação dos deputados. Todas elas, 

100% e não tenho procuração aqui para defender nem o deputado Davi Zaia e nem o 

deputado Giriboni que não são inclusive do meu partido. 

Mas confesso que a fala que o deputado Mentor fez em relação, e o elogio que o 

deputado Mentor fez em relação à história de vida e dizer que o pedido de vistas não é 

condizente coma história de cada um dos deputados é uma coisa que nos desagrada 

muito do ponto de vista das ações legislativas e parlamentares. 

Porque não é assim que nós construímos uma boa harmonia e tenho certeza que 

nós estamos aqui independentes de posicionamento até porque a verdade absoluta não é 

só de deputado A, B, nem C, nem D e nem E. Essa verdade ela está presente para cada 
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um de maneiras diferentes, não necessariamente que o deputado Mentor acredita, o 

deputado Bittencourt acredita e eu acredito, isso não quer dizer que eu estou certo e ele 

errado, ou ele está certo e eu esteja errado. 

Eu acho que nós estamos aqui todos por um motivo comum que é o bem da 

população do nosso estado e acho que esta CPI tem diversas ações e obrigações e acho 

que é isso que nós temos que buscar. É a obrigação da população e o que é bom e o que 

não é bom para a população do estado de São Paulo. 

E quando se fala que um pedido de vista não condiz com a história de um 

parlamentar, eu fico muito preocupado porque isso é uma coisa recorrente em todas as 

atribuições de toda Casa. Então acho que isso faz com que nós caminhemos a direção 

desta CPI para uma direção que não é positiva. Esta é a minha percepção pessoal. Não 

falo aqui em nome de ninguém, falo em nome apenas de mim mesmo a respeito disso. 

Eu acho que o pedido de vistas é regimental, inclusive presidente, para 

aproveitar eu quero fazer algumas solicitações de vista. Eu quero fazer do item seis, que 

quero fazer do item 10, do item 11 e do item 12 também. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Do item seis, 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Do 10. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Do seis, 10? 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Do 11 e do 12. Até porque aí consigo me 

igualar aos meus nobres colegas deputado Davi Zaia e deputado Giriboni e olha que nós 

não conversamos, pelo menos aí na última semana eu não tive oportunidade de 

encontra-los, até porque cada um atuando dentro da atuação política, da sua esfera 

política eu não tive oportunidade de encontrá-los. 
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Mas quero também desenvolver este pedido de vistas e pedir, presidente, para 

que a semana que vem a gente possa vir aqui a esta reunião com clima diferente. Não 

sei se a responsabilidade desse clima aqui se deu pelo empate do Brasil ontem no jogo, 

mas tenho certeza de que segunda feira o Brasil ganha novamente e aí sim, a gente 

possa estabelecer um novo rito dentro desta Comissão para que o clima não esquente 

dessa maneira e que a gente possa estabelecer um bom debate e um bom diálogo aqui. 

E por sinal, eu devia ao deputado Mentor e ao deputado Bittencourt alguns 

números de processos. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Não é a nós, não. À CPI, né? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A palavra está com o 

deputado Cauê Macris. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – A solicitação foi feita por Vs. Exas. E 

aproveitando publicamente, até porque a CPI está sendo gravada, eu quero passar. 

Processo número um, 1013617-60.2014.8.26.0053, correndo na11ª Fazenda Pública de 

São Paulo. Processo número 1019684-41.2014.8.26.0053, correndo na 12ª Vara da 

Fazenda Pública de São Paulo. Processo número 1007766-40.2014.8.26.0053, deixa eu 

confirmar que não está falando onde está correndo aqui, mas eu confirmo esta 

informação e passo, esse correndo também sob segredo de justiça. 

E o quarto, processo número 1022983-26.2014.8.26.0053, também preciso 

confirmar. Então são estes quatro processos que estão correndo conforme a última 

reunião eu tinha dito que iria buscar essas informações, e estão agora publicamente 

colocando estes números de processos questão correndo há mais de dois meses. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Passar a palavra ao 

deputado Gerson Bittencourt. Dizer então que está concedido vista ao deputado Cauê 
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Macris dos itens seis, 10 e 11, e vista conjunta do deputado Cauê Macris e Campos 

Machado do item 12. Com a palavra o deputado Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Só antes de usar a palavra, sobrou o 

que para ser apreciado, presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Sobrou o item 13 que na 

verdade a presidência ainda vai fazer um esclarecimento sobre o item 13. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Eu retiro a vista conjunta do item 12. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É regimental. V. Exa. ainda 

vai fazer alguma manifestação? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Vou, claro. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB –  Então, por favor, com a 

palavra. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Eu acho que tem uma, a minha 

interpretação de legalidade e legitimidade é muito diferenciada. Em primeiro lugar a 

legalidade de vista não está sendo questionada. A minha fala, do deputado Mentor e 

todas as falas caminham nesse sentido. Não é elemento de debate até porque esta 

Comissão não tem competência de fazer alteração do Regimento desta Casa. 
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Então vamos colocar um ponto em relação ao Regimento, à possibilidade, à 

legalidade de cada um dos deputados pedirem vistas. Eu acho e tenho a convicção que 

não tem legitimidade as vistas. E porque não tem legitimidade? 

Numa sociedade que clama por transparência, que tem a aperfeiçoado os seus 

instrumentos de transparência de fiscalização, de controle numa CPI que tem a 

prerrogativa de fazer investigação, pedir vistas é para protelar. 

Seria na minha opinião legítimo deputado Davi Zaia, fazer a derrota dos 

requerimentos. Porque expressar ia opinião política dos que adotariam ou votariam 

favorável ou contrário ao Regimento. Não tem problema nenhum, muito pelo contrário, 

nós termos não só nas nossas trajetórias, mas nas nossas posições nessa Casa e na 

sociedade opiniões diferenciadas e nós respeitamos estas opiniões diferenciadas. 

Mas um tema que está sendo discutido ou requerimentos que estão sendo 

discutidos já há algum tempo. Aliás, é a segunda semana que nós discutimos, 

participamos dessa CPI e não aprovamos nada. Praticamente nada, aprovamos hoje a 

prorrogação da CPI pelo período do mês de julho propriamente dito. 

Mas as duas últimas reuniões absolutamente nada. Então seria muito mais 

legítimo da parte da base do governo, de vir aqui defender contrário aos requerimentos. 

E aí tem duas confusões aqui que me parecem ser importante esclarecer.  

A primeira deputado Giriboni, no item três que V. Exa. pediu vistas e que é 

legal, ele não é igual ao requerimento que eu fiz referência aqui, que nós vamos receber 

se tudo der certo no dia 20, porque lá nós pedimos única e exclusivamente as questões 

judiciais dos processos que uma parte o deputado hoje traz aqui os números para essa 

Comissão conforme tinha se comprometido. 

Mas nós aprovamos esse requerimento e vamos obter de forma formal, nós 

tivemos um debate aqui com o deputado Campos Machado em relação a estes 

processos, mas vamos obter de forma formal propriamente dito. E no item três da nossa 

pauta, requerimento 22 requer que seja encaminhada requisição à ARTESP para que 

encaminhe a esta CPI em caráter de urgência cópia de todos os procedimentos 

averiguatórios instaurados pela ARTESP com vistas à anulação dos termos aditivos e 
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modificativos firmados com as concessionárias em dezembro de 2006 que prorrogaram 

prazo de vigência das concessões de rodovias.  

Então são requerimentos diferenciados. Um é específico das ações na Justiça que 

nós vamos aguardar aqui, o outro são os procedimentos administrativos que certamente 

a ARTESP adotou e talvez tenham subsidiado as ações na Justiça, pelo menos essa é a 

lógica. 

A segunda questão do deputado Davi Zaia nosso relator, para mim a confusão é 

pior ainda! Pior ainda! Porque o deputado quis fazer um comparativo aqui em relação 

ao requerimento de número cinco que prorroga os prazos no item um da nossa pauta, 

que prorroga o prazo não, os trabalhos no mês de julho. Até agora nós nem terminamos 

junho. 

Não está e não prejudicou o andamento desta CPI qualquer iniciativa de pedido 

de vistas. Aliás, nós temos cinco pedidos de vistas, dois dos deputados, um do deputado 

Antonio Mentor e outro meu nas duas primeiras sessões e muito bem dito aqui pelo 

deputado Antonio Mentor, buscávamos um entendimento. 

É público! Não precisa confirmação do nosso presidente que certamente 

confirmaria, mas as atas aqui desta Comissão certamente registram o debate inclusive, 

dos 15 dias da necessidade, da vontade de buscar um entendimento de trabalhar talvez, 

ou prorrogar ao invés de quatro duas sessões propriamente ditas. Então isso, até agora 

não atrapalhou os dois pedidos de vista do Mentor e o meu, qualquer andamento da CPI. 

Aliás, na semana que passou nós já poderíamos ter aprovado e nós declaramos 

aqui que nós iríamos aprovar esse requerimento sem qualquer problema, uma vez que 

não teve entendimento dos 15 dias. 

Mas o que nós estamos comparando e o deputado Davi Zaia aqui compara o 

requerimento um com o resto. Faz uma comparação, por exemplo, com o item quatro da 

nossa pauta que é uma solicitação para que o governador não, uma recomendação para 

que o governador não aumente o valor dos pedágios agora no dia primeiro de julho. 

Qual seria a legalidade, a legitimidade deste processo? 

A base do governo vir aqui que é favorável ao aumento! Vir aqui e dizer em alto 

e bom que são favoráveis ao aumento da tarifa mesmo, o próprio governador através de 
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sua estrutura de estado ter identificado um erro de uma bagatela de dois bilhões. Aliás, 

nós já recalculamos e já chegou a dois bilhões e 100 milhões de reais. 

Mas a gente avança, pode avançar para comparar o requerimento de trabalho no 

mês de julho com, do item um da nossa pauta, com o requerimento de cinco que quer 

saber dos 916 km de rodovias vicinais sob a responsabilidade das concessionárias da 

segunda etapa de com cessão, responder.  

Olha bem as pessoas que nos assistem que participam aqui o que de forma legal, 

mas não legítima foi dificultado, prorrogado esses trabalhos. Porque podem ter certeza 

de que os deputados da base do governo que são favoráveis ao aumento da tarifa, no 

momento devido, quando esta Casa estiver no seu recesso vão derrubar essa requisição. 

E é para derrubar o que? É para derrubar o item que diz assim, olha a informação 

que nós estamos pedindo e que tivemos um, dois, três, quatro vistas de deputados da 

base do governo. Quantos quilômetros já foram recuperados dessas rodovias vicinais? 

Isso deveria estar no site da ARTESP, no site do governo do estado. 

Olha o que nós queremos saber, houve pavimentação em algumas das vicinais 

sob a gestão das concessionárias? Em caso afirmativo especificar quais vicinais foram 

pavimentadas. Três “c”, em que ano foram iniciadas as intervenções nas vicinais elas 

concessionárias? Esse prazo está em consonância com o cronograma físico previsto no 

contrato? 

Vamos para frente. A ARTESP multou alguma concessionária por não ter 

cumprido o contrato no tocante á obrigação de recuperar as vicinais? Em caso 

afirmativo informar quais concessionárias descumpriram os contratos e se foram 

aplicadas as multas. Especificar por concessionária os valores. 

E se vocês olharem, todos os itens da pauta caminham nesse sentido. Por isso 

que não é legítimo fazer e adotar vistas num requerimento, em requerimentos dessa 

magnitude. Requerimentos que pela lei da transparência o governo do estado deveria 

publicar, deveria estar de fácil acesso para cada um, não para cada deputado, mas para 

cada cidadão deste estado. 
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E não estão! É igual os contratos com as OS. Fazem relatórios para ninguém 

fiscalizar! O que o deputado Davi Zaia quis comparar aqui também? Vou dizer outros 

itens.  

O requerimento, o item número nove que pede informações para a ARTESP diz 

o seguinte, por quais razões as tarifas de pedágio não foram ajustadas no ano passado? 

Por quê? O ano passado, qual o motivo? Quais as autoridades determinaram que as 

tarifas de pedágio das rodovias concessionadas no estado de São Paulo não fossem 

reajustados em 2013? 

 

O SR. CAUÊ MACRIS PSDB – Me permite um aparte, deputado? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Pois não. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS PSDB – V. Exa. faz parte do Conselho da ARTESP ou 

fazia parte do Conselho da ARTESP nesse momento? Que foram reajustados, não foram 

reajustadas as tarifas de pedágio? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Não lembro, mas obviamente a 

ARTESP não define o valor da tarifa. O Conselho da ARTESP V. Exa. deveria 

conhecer. É um Conselho Consultivo que nunca! Eu participei de quatro reuniões. 

Nunca apresentou uma planilha das concessionárias. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS PSDB – V. Exa. estava presente na reuião? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Não participo! Não participei de 

qualquer aumento e se tivesse era contrário. Os aumentos estabelecidos, a metodologia, 

o modelo propriamente dito. 
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O SR. CAUÊ MACRIS PSDB – V. Exa. faz parte 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Não, agora eu estou falando. Não 

venham, não, agora eu estou falando. Não venham fazer, pega o Regimento e a Lei da 

ARTESP para que serve o Conselho, e o que está sendo pautado. Aliás, vou fazer Davi 

Zaia. Davi, vou fazer aqui questão de trazer para vocês, vou trazer um requerimento 

para ser formal, as atas da ARTESP que participei e os senhores vão saber se algum 

tema de reajuste foi estabelecido, ou discutido, ou pautado propriamente dito. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS PSDB – Talvez V. Exa. faltou nessa reunião. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Não, nunca discutiu. Nunca discutiu 

aumento até porque é um Conselho Consultivo. Se tivesse discutido o anúncio que o 

governador indicou reajuste no primeiro de julho teria sido pautado na ARTESP, foi 

pautado? A ARTESP definiu? 

 

O SR. CAUÊ MACRIS PSDB – Vamos fazer um requerimento questionando,  

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Vamos, vamos. 

 

O SR. - Assim V. Exa., e se houve isso. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Pode fazer, pode fazer. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A palavra está com o 

deputado Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Pode fazer que nós votamos. Aliás, 

só participa um deputado num conselho que é consultivo, que não estabelece aumento 

de tarifa, que não discute aumento de tarifa. O poder concessionário, e V. Exa. deveria 

saber não é a ARTESP, é a Secretaria de Transportes, não é a ARTESP o poder 

concedente, não é   ARTESP, é a Secretaria de Transportes. É a administração direta e 

não é a Agência que tema prerrogativa de fazer a fiscalização, ou não sabemos disso? 

Vamos aproveitar o requerimento que V. Exa. vai apresentar, talvez esse a gente 

consiga aprovar porque da nossa parte nós vamos aprovar sem vista, quantas vezes a 

ARTESP discutiu aumento. Quantas vezes Davi Zaia? Quantas vezes a ARTESP 

discutiu o aumento 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Deputado, eu não participo do Conselho da 

ARTESP. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Mas como relator certamente vai 

identificar. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Nunca participei. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Então, vamos fazer esta 

identificação, vamos! Vamos fazer essa identificação. Agora, o que faz ou tenta fazer o, 

ah, é! Exatamente. Essa resposta do aumento aqui que nós, que foi dado, se vocês 

tivessem aprovado o requerimento nós teríamos a informação. Aliás, nem precisa viu. 

Nem precisa, eu não estou com o meu aqui na mão, até V. Exa. ter pedido vistas desse, 

já está pedido aqui. 
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Está pedido, formulado por nós! Então vamos aprovar o dia então, a partir desta 

sua colocação e da colocação do Davi Zaia, retirar vistas do requerimento e nós 

voltarmos aqui a discutir e aprovar este requerimento que V. Exa. faz referência aqui, 

mas não adota. Não vota, adia essa posição de forma a prorrogar e dificultar os 

trabalhos desta Comissão, é isso. 

Então, para quem é da base do governo não saber quem é o poder concedente, 

qual é o papel da ARTESP se a ARTESP algum dia definiu valor de tarifa, não podia 

fazer as colocações que fez aqui, me desculpe com toda a sinceridade que sempre 

procuro ter com V. Exa. desde que nós nos conhecemos. 

Mas é evidente que os membros desta CPI deveriam ir buscar compreender o 

papel concedente a quem cabe, o papel da ARTESP nos reajustes e os últimos aumentos 

adotados. Certamente não foi a ARTESP que não adotou o último aumento. Nós somos 

favoráveis, deputado Cauê Macris, se fosse pautado essa discussão no Conselho da 

ARTESP, eu votaria favorável junto com a proposta do governo de não reajustar. Não 

tenha dúvida disso! 

Eu já disse, já manifestei isso. Tanto nós nos manifestamos do não reajuste do 

ano passado que utilizamos o debate aqui nesta Comissão para pedir que não seja 

reajustado esse, que não seja efetuado o reajuste agora primeiro de julho, não este ano! 

Mas até que nós consigamos produzir algo que possa impactar, que possa investigar, ou 

que a Justiça de forma definitiva aceite a solicitação, o processo encaminhado pelo 

governo do estado.  

Inclusive discutimos aqui que poderia o governo do estado, assim como fez no 

ano passado, que abriu mão da outorga das concessionárias, poderia abrir este ano. Nós 

quando discutimos modelo, nós discutimos modelo porque, e debatemos modelos 

diferenciados porque no nosso conceito o modelo de concessão de rodovias pode abrir 

mão do valor de outorga para ter um valor de tarifa mais baixo. 

Não dá mais para a gente fazer licitação pelo maior valor de outorga, temos que 

fazer licitação pelo menor valor da tarifa. Então é esse o modelo que nós temos a 

discutir. 
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E eu vou fazer um apelo aqui ao deputado Cauê Macris e ao deputado Davi Zaia 

pelas suas colocações, que se retirem os pedidos de vista desse item e a gente aprove e 

talvez a gente já saiba essa posição da ARTESP em relação aos aumentos de tarifas. Aí 

estaria esclarecido e não fica só um jogo verbal se participou ou não participou da 

ARTESP, das reuniões da ARTESP propriamente dito. 

Agora vou dizer, se tivesse participado e fosse pautado pelo governo eu votaria 

favorável, assim como nós estamos defendendo que não seja estabelecidos aumentos 

aqui.  

V. Exa., os deputados que participam nunca ouviram da minha boca ou do 

deputado Mentor que éramos contrários à posição do governo do estado... 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Por curiosidade, quem são os deputados 

representantes da Assembleia Legislativa no Conselho da ARTESP hoje? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Da Bancada do PT é o professor Tito. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Naquela época era o deputado Bittencourt. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Era o deputado Bittencourt, já fui eu 

também representante da Assembleia na ARTESP e da base do governo, se não eu não 

estiver errado, o deputado Roberto Morais que é membro da Comissão de Transportes. 

Mas eu quero reafirmar aqui aproveitando só pelo momento, de que também 

enquanto representante da Assembleia no Conselho Consultivo da ARTESP jamais foi 

pautada qualquer discussão a respeito de tarifa naquele Conselho. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem, presidente. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado Bittencourt já 

encerrou? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Sim, sim. 

 

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

Davi Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Conhecedores que os deputados são deste assunto, 

não precisava nem tato esforço para explicar essa questão, porque todos nós sabemos, 

os reajustes são decorrentes de cláusula de contrato. É simples assim. Os reajustes são 

decorrentes de cláusula de contrato de concessão. 

E eventualmente a ocorrência ou não é um processo de negociação que foi aqui 

citado pelas informações que o próprio deputado Bittencourt acabou de dizer. Então não 

precisava de nenhum grande esforço para explicar o papel de cada um no Conselho da 

ARTESP.  

Mas faço aqui dizer que pedi vistas deputado, mas em relação ao requerimento 

número 23 eu já manifestei aqui a minha posição clara desde a primeira reunião em que 

o requerimento foi lido, que era contrário. Então eu não estou pedindo vistas e é a 

primeira vez que peço vistas nesse requerimento, para esconder a minha posição. 

Porque manifestei na primeira reunião em que ele foi lido que era contrário. 

Justamente por entender claramente isso que a questão de reajuste ou não de pedágio é 

uma questão prevista em contrato e que cabe, portanto, ao governador ou ao secretário 

ou a quem de direito da administração direta, como V. Exa. bem frisou, decidir como é 

que cumpre o contrato. 

E a nossa posição é pelo cumprimento do contrato. Aliás, esta CPI existe para 

isso, para averiguar se os contratos estão sendo cumpridos na questão da tarifa 

principalmente. Este é o objeto principal desta CPI proposta e que funciona. No 
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requerimento principal o objetivo é este, verificar se as tarifas estão de acordo com o 

estabelecido no contrato e nos editais. E outros requerimentos aqui, são requerimentos 

que só trazem, inclusive, confusão.  

O senhor, V. Exa. não fez referência, por exemplo, ao requerimento 21 que 

solicita que a ARTESP informe à CPI que se não tivesse adotado esse modelo que 

adotou, qual seria a tarifa? Como se existissem só dois modelos. Porque você não 

adotou esse, mas adotado qual? 

Porque, para você calcular a tarifa você tem que definir qual foi o modelo 

adotado. Então vem um requerimento que diz, se não fosse adotado esse qual seria a 

tarifa? Ou qual seria o desconto? Mas, se fosse adotado qual requerimento? 

Então, para dizer que tem requerimentos que parecem extremamente pertinentes, 

mas na verdade não tem nenhuma pertinência, né? E provavelmente seria ótimo mandar 

para a ARTESP porque ela responderia de maneira muito fácil, né? Sem definir o 

modelo eu não posso estabelecer qual a tarifa seria cobrada. 

Mas eu tinha me inscrito e tinha né? Pedido a fala para voltar à questão da 

legitimidade do pedido de vistas. Embora essa possa parecer uma questão filosófica que 

hoje virou prática aqui na nossa CPI, embora não seja objeto dela. Mas é uma questão 

relevante por processo democrático. 

Imagina se nós fôssemos adotar na interpretação do Regimento todos os dias 

aquilo que eventualmente uma maioria nessa Casa considerasse legítimo ou não, e não 

legal, e não se é regimental.  

Nobres deputados que representam aqui e reivindica a minoria, isso seria fatal 

muito provavelmente para o interesse de Vs. Exas. Porque o Regimento só há uma 

forma de cumpri-lo, é obedecendo explicitamente o que diz o Regimento. O restante são 

opiniões e que se a maioria resolvesse aplicar para interpretar o Regimento as suas 

opiniões, isso seria muito lesivo para o processo democrático. E talvez, principalmente 

para a democracia. 

Então, esse embate fundamental sobre estas questões há de fundo um problema 

sério que é incompreensão do processo democrático no país, mas que não me 
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surpreende, para um partido que defende a liberdade de Imprensa e ao mesmo tempo o 

controle da mídia. 

Isso nobre deputado, essa é a confusão permanente que se faz nessas questões 

democráticas. É disso que estamos falando e é por isso que tenho evitado grandes 

debates aqui. Porque acho que os debates são importantes, mas nós devemos nos ater 

aos objetivos concretos e fazer andar os trabalhos da nossa CPI. 

Então, via de regra tenho evitado grandes discursos aqui na CPI, mas nesse caso 

específico, dessa discussão da legitimidade do pedido de vistas, né? Eu vou aqui me 

manifestar claramente porque nessa questão estamos discutindo sim senhores 

deputados, um grave desrespeito ao processo democrático.  

Se fizermos qualquer concessão para discutir não o que é legal, o que está 

determinado no espírito claro do que diz o Regimento, e enveredarmos por uma 

interpretação do que qualquer um individualmente, volto a repetir, individualmente, 

possa considerar legítimo ou não para aplicação do Regimento, isso não tem nenhuma 

relevância e o Regimento dessa Casa é o que tem garantido que nós possamos exercer 

livremente os nossos direitos. 

Como a minoria exerce aqui diuturnamente usando o Regimento mesmo 

discutindo projetos importantes quando vem do governo do estado. Projetos que Vs. 

Exas. no final votam a favor, mas usam o Regimento para fazer obstrução que também é 

reconhecido por todos e respeitado como um direito legítimo.  

Ou não é assim que nós assistimos no dia-a-dia dessa Casa? Todos os recursos 

regimentais são legítimos para que a democracia se exerça de forma plena. Essa é a 

minha convicção e é com essa convicção que eu tenho atuado como deputado aqui nessa 

Casa. 

 

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

Antonio Mentor. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Agora eu estou satisfeito deputado Davi 

Zaia. O deputado acabou de reconhecer que usa o pedido de vista para obstruir, ótimo! 

Se é assim, use o Regimento Interno para obstruir. Obstruir o que? Obstruir a 

possibilidade de se investigar, obstruir a possibilidade de cumprir a nossa tarefa aqui 

enquanto deputados desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Mas reconheço, agora, o processo democrático não é estanque, ao contrário. O 

processo democrático requer aperfeiçoamentos cotidianamente e é por isso que se faz o 

debate aqui na Casa a respeito do Regimento Interno. 

Quando a gente debate o Regimento Interno, nós não estamos contestando o 

Poder Legislativo e as suas regras internas. Mas nós estamos buscando aperfeiçoar, esta 

Casa que em 2001 votava secreto para vários temas. E ao aprovar uma proposta de 

emenda constitucional eliminou a votação secreta numa atitude que aperfeiçoou as 

instituições democráticas do nosso estado e do nosso país. 

O controle externo, o controle social a respeito de qualquer atividade e a mídia 

não está isenta disso, é um aperfeiçoamento das instituições democráticas também como 

acontece em vários países desenvolvidos do mundo que tem sim, controle externo e não 

significa, é uma distorção imaginar que controle da mídia significa censura, pois nós 

teremos censura nos Estados Unidos e Inglaterra, então! 

Me admira usar um argumento deste tipo para fazer o debate à respeito dos 

Conselhos sobre Comunicação no estado de São Paulo e no Brasil. Me admira vindo de 

uma figura que eu tenho grande respeito e consideração pela sua história de vida 

deputado Davi Zaia sabe disso. Fico surpreso com essa afirmação que foi feita, como 

fico surpreso também com a afirmação que V. Exa. manifestou anteriormente de que 

coloquei dúvidas sobre o Ministério Público. 

Não coloquei dúvidas, eu fiz afirmações baseadas em fatos, fatos notórios, fatos 

de conhecimento público. Não fiz afirmações contra a instituição Ministério Público e 

nem coloquei dúvidas sobre a instituição Ministério Público como quis fazer entender 

V.Exa. em manifestação anterior. 
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Me expressei e repito sobre decisões adotadas por membros do Ministério 

Público e refaço aqui, reafirmo aquilo que disse integralmente, não modifico uma única 

palavra sequer. 

Mas, não tenho por habito debutado Giriboni, deputado Davi Zaia. Deputado 

Campos Machado já deixou essa sessão, atacar ou ofender os meus colegas da 

Assembleia Legislativa. Não fiz isso. 

Imagino que me referir ao passado honroso desses três deputados não pode se 

constituir em ofensa, ao contrário, o fiz de maneira elogiosa, passado honrado que eu 

conheço dessas três figuras que eu volto a mencionar deputado Davi Zaia, deputado 

Edson Giriboni, deputado Campos Machado. 

Nunca imaginei que poderia ser tratado como uma atitude ofensiva e se foi 

compreendida assim, eu quero insistir de que não me passou pela cabeça. Agora, 

deputado Cauê Macris, evidentemente até acredito que V. Exa. não tenha conversado 

com os demais membros da Comissão durante os últimos dias com relação ao trabalho 

daqui da nossa CPI, mas que está todo mundo com mapinha igual em cima da mesa, tá, 

né? A mesma coisa, de longe eu estou vendo aqui é a mesma planilha, não é a outra que 

está por baixo. 

É a mesma planilha que está na mão do deputado Davi Zaia, do deputado 

Giriboni, isso, essa. Que está na sua mão, também está na mão do deputado Davi Zaia e 

deputado Giriboni já com as instruções para pedir vista desta, evidentemente, imagino 

eu, seja já como orientação do governo ou da liderança do governo, ou da liderança dos 

partidos para que esses pedidos de vistas sejam feitos por este e por este deputado. Tudo 

bem, eu tenho que me conformar com isso.  

Agora, negar que haja um processo articulado de, orientado para que essas 

atitudes protelatórias de adiamento de temas importantes para as nossas investigações, 

lógico. E é um exercício, também não vai crítica nenhuma aí, não viu? Nenhuma crítica, 

só uma constatação de que a mesma planilha que está na mão do deputado Giriboni está 

na mão do deputado Davi Zaia, está na mão do deputado Cauê Macris, portanto de uma 

maneira organizada e tenho que parabenizar vocês, estão fazendo o trabalho certo em 

defesa dos interesses do governo do estado de São Paulo. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Com a palavra o deputado 

Cauê Macris e em seguida deputado Gerson Bittencourt. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Presidente, primeiro dizer que a Bancada do 

PSDB trabalha e todas as orientações de ações que temos elas prevalecem em cima das 

ações que são feitas pela equipe técnica da bancada a quem eu quero cumprimentar 

pelas ações que têm sido feitas e pelas ações que é o mínimo que uma bancada pode 

oferecer aos seus parlamentares é exatamente isso. E eu como líder da Bancada do 

PSDB tenho a obrigação de zelar para que todas as orientações não só na CPI como nas 

outras comissões são feitas para que o deputado possa tomar a melhor decisão, até 

porque quem toma a decisão é o deputado e não qualquer tipo de assessoria técnica, 

assim como a Bancada do PT age também dentro de todas as Comissões. 

Mas eu quero explicar até para aquele que está nos assistindo, né? Qual foi a 

minha colocação ao deputado Gerson Bittencourt. O Conselho Consultivo da ARTESP 

é um órgão formado por diversas pessoas dentre elas dois representantes da Assembleia 

Legislativa de São Paulo. 

Inclusive presidente Bruno Covas, eu quero dizer que no governo federal, e 

muitas vezes existe uma certa até, conflito de coerência, né? O governo federal está 

inclusive diminuindo as atribuições por contra das criações dos tais Conselhos.  

Na minha opinião uma visão até errada neste sentido, da democracia indireta, 

criação da democracia indireta, e criando conselhos para discutir tudo. Tudo se tem 

conselho, todos consultivos também, nenhum deliberativo. Poucos, a não ser aqueles 

criados em legislações específicas tem função deliberativa, mas tudo consultivo, e aqui 

está sendo criticado o Conselho Consultivo da ARTESP. 

Mas eu quero presidente, vou fazer um requerimento, vou formular um 

requerimento pedindo a pauta de todas as reuniões, quero ver depois a ata de todas as 

reuniões, quero ver todos os membros que fazem parte e quero ver a planilha de 

presença de todos os membros que fazem parte, até para que nós possamos fazer uma 

comparação, né? 
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Porque muito se coloca aqui, não foi discutido isso, não foi discutido aquilo, 

vamos nos embasar em cima dos documentos e nós vamos fazer na semana que vem um 

requerimento. 

Presidente como não temos mais deliberação, eu quero justificar, vou ter que me 

ausentar da reunião, mas quero deixar aqui que nós faremos este requerimento 

futuramente com a presença de todos os membros, a ata das reuniões que estão sendo 

discutidas e os temas que estão sendo discutidos e cada uma das reuniões do Conselho 

da ARTESP. 

 

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

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Aprova o nosso requerimento que 

não tem qualquer dificuldade, nós vamos obter essas informações, mas de qualquer 

forma pode apresentar que nós vamos votar favoráveis a esse requerimento.  

Ninguém fez aqui, deputado Cauê Macris, referência a se o Conselho da 

ARTESP é consultivo ou não, se isso tinha que ser pautado ou não na ARTESP. Eu fiz 

referência que quem define o reajuste da tarifa é o poder concedente, é a administração 

direta e não há qualquer dúvida com relação a isso. 

Segunda coisa que queria falar aqui é sobre a liberdade de imprensa. Nenhum 

partido deputado Davi Zaia, deputado Cauê, deputado Giriboni, nenhum partido em sua 

trajetória desde as suas criações defenderam tanto a liberdade ou mais, defenderam mais 

a liberdade de imprensa, de expressão como o Partido dos Trabalhadores. Pode ter 

defendido igual, mas mais do que isso eu não acredito na trajetória, na história de 

qualquer um dos partidos, inclusive o que V. Exa. participa. 

Eu queria senhor presidente, mais uma vez porque este debate que nós fazemos 

aqui é importante porque ele expressa opiniões e aqui foi expressada claramente uma 

opinião que nós estamos insistindo para ser colocada que é o aumento das tarifas. 
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E o deputado Davi Zaia fez aqui referência, aliás, favorável ao aumento das 

tarifas. Poderia para não protelar os trabalhos votar aqui e declarar a sua posição no 

voto, no voto em relação a este requerimento de pedido para que não seja adotado o 

reajuste da tarifa dos pedágios agora no dia primeiro de julho. 

Porque qual é a tese da base do governo? Vai pedindo vista, vai pedindo vista e 

aí depois do dia primeiro de julho, deputado Mentor perde objeto e obviamente nós 

vamos ter que retirar o requerimento em discussão porque os deputados não tiveram 

coragem de fazer o debate, não tiveram coragem de fazer o debate e fazer a sua posição 

de público aqui e derrotar o nosso requerimento. 

Não tem problemas ser derrotado, faz parte do debate, faz parte da característica 

e do papel do Legislativo e dos diversos partidos, das opiniões e assim por diante. 

Então este debate serve para este tipo de posição, como ele serve também para 

declarar e explicitar qual é a tese do governo. A tese do governo é empurrar, a tese do 

governo é não investigar, a tese do governo é não chegar a qualquer resultado assim 

como aquelas outras CPIs da cachaça, de telemarketing, e assim por diante, da gordura. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Da dentadura. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Da dentadura! Essas são as CPIs, esse é o 

tipo de movimento, esse é o tipo de iniciativa que está sendo feito pela base do governo. 

Apesar de legal, e aí eu vu concordar com V. Exa. deputado Davi Zaia. Nós não 

estamos questionando a legalidade do vistas. O senhor fez referência novamente, mas 

nós não estamos questionando esse elemento. E foi explícito nas nossas colocações. 

Nós temos um entendimento diferenciado da transparência, do papel que cabe ao 

estado, da forma como se faz a política pública propriamente dita e não tem problema 

nenhum explicitar. 

Agora eu vou ler de novo porque às vezes parece que o requerimento de item 

dois pudesse ser tão facilmente respondido pela ARTESP como o senhor fez referência 

aqui, porque não aprovar? Não está em discussão.  



56 

 

Leia o requerimento e leia a justificativa que é parte obrigatória do 

requerimento, o que está lá explicitado. Está lá explicitado e vou ler de novo. “Requer 

que seja encaminhada requisição à ARTESP para que encaminhe a esta CPI em caráter 

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

seria a tarifa cobrada caso o governo do estado não tivesse adotado o modelo de 

concessão por outorga onerosa”. Está muito claro. 

Está aqui o valor do pedido. Tem estabelecido nos contratos um valor da outorga 

ao longo da execução do contrato. Tira a outorga e se define quanto que poderia ser 

feito aqui. Não está em discussão mais do que um modelo, aqui está em discussão um 

item do modelo que é o valor da outorga. Um item do modelo, aliás, que o governo do 

estado calculou o ano passado Davi Zaia. 

Vocês estão insistindo na discussão que nós não podemos não dar, o governo do 

estado não pode dar reajuste, não pode dar reajuste em função de uma quebra de 

contrato. Nós estamos insistindo que foi feito o ano passado e não foi a primeira vez, o 

governo do estado abriu mão da outorga. 

Quando definiu o valor da tarifa, ou se não fez, se não, é declaração do 

governador e tem requerimento nesse sentido aí do que o governo do estado ia abrir. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Vamos esclarecer isso quando chegar a resposta, 

então, né? Porque acho que outorga não houve deputado, mas 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Ou ônus, a mesma coisa. Mesma 

coisa. Se o senhor prestasse atenção inclusive no parecer 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Valor de outorga eu acho que não 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Veio aqui, o senhor ia achegar na 

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

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Então, ônus, outorga é a mesma 

coisa. É o valor que tem que ser pago pelas concessionárias, é por isso que tem uma 

interpretação dúbia na sua cabeça. Está aqui especificado, o valor da outorga, o ônus 

que tem que ser pago pelas concessionárias. 

Então nós não estamos no requerimento pedindo, discutindo vários modelos, nós 

apontamos, nós poderíamos dizer aqui do modelo porque o governo do estado e a 

ARTESP, aí é papel da ARTESP, não fiscalizou o cumprimento do contrato do ponto de 

vista do aumento das receitas, da diminuição das despesas. 

O senhor sabe quanto isso representou? A ARTESP sabe quanto isso 

representou? Certamente para não dar o valor de reajuste de tarifa o ano passado foi 

considerado essa pergunta. Ou fez só como ato político? Certamente adotou um ato 

político, mas embasado em números. Se não fez está cometendo um conjunto de erros 

ao longo da execução deste contrato.  

Então um dado, uma informação que o governo tem por obrigação de ter e que o 

governo no ano passado adotou. Tirou o valor do ônus, da outorga. Quanto que isso 

representou? Quanto que representou a cobrança do eixo suspenso? Essas são as 

informações essenciais desta CPI e essas informações ainda não foram deputado Davi 

Zaia, apresentadas aqui. 

Então quando a gente faz referência, quando nós fazemos referência a um 

requerimento e diz que a ARTESP teria a maior facilidade de responder, pois responda! 

Deixe  que esse requerimento seja aprovado e deixe que a ARTESP apresente esse 

número. Certamente ela fez este cálculo, certamente ela tem este cálculo. 

Essa é a diferença da legitimidade, da legalidade e da iniciativa do governo do 

estado em dificultar mais do que dificultar, impedir o processo de investigação que cabe 

a esta CPI. É isso o que nós temos que ter em mente. E é isso o que cada um está aqui 

cumprindo o seu papel. 
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Nós queremos identificar porque achamos que o valor da tarifa é elevada. E 

olha, vou insistir mais uma vez, até agora nós não fizemos qualquer tipo de acusação de 

corrupção de servidores. Minha fala tem sido da incompetência da ARTESP.  

Da falta de critério da ARTESP e do governo do estado para proceder os 

contratos de concessão. Da inoperância em monitorar e fiscalizar a execução dos 

contratos. Da iniciativa que o governo do estado adora no sentido de que quando 

encontra uma dificuldade, quando encontra um problema vai à Justiça. 

Eu quero saber se essas ações do governo do estado que o deputado Cauê Macris 

aqui fez referência, até quando elas vão ficar na Justiça. E depois do período eleitoral 

elas vão sair da Justiça assim como fez na Adhemar de barros.  

Nós já temos precedentes do governo do estado, no período eleitoral entra na 

Justiça e depois em três anos tira da Justiça para fazer um acordo pífio, para fazer um 

acordo que não incorpora aquilo que estava no processo do próprio governo do estado, 

da procuradoria. Quando chega a um determinado período eleitoral, é assim que foi 

trabalhado. 

É assim que nós temos precedente do governo do estado e é isso o que nós 

queremos saber. E se evidentemente identificarmos que houve qualquer tipo de ato 

ilegal ou de corrupção e não estamos fazendo esta acusação, senão nós íamos fazer 

outro debate. Obviamente nós vamos fazer as investigações e vamos encaminhar aos 

órgãos competentes. Não estamos neste debate. 

E espero com toda sinceridade que nós não cheguemos a ele, que a gente chegue 

à conclusão que é incompetência, que é falta de critério, de planejamento. Que os 

instrumentos adotados pela Agência não são os mais eficazes para fazer monitoramento 

de tantas rodovias que envolvem tantos recursos como envolve as concessões das 

rodovias no estado de São Paulo.  

E que a gente consiga buscar alternativas concretas e apresentar ao estado e ao 

governador e à própria Justiça e ao Ministério Público para que embase as ações de 

investigação se for evidentemente o caso, mas que ajude a embasar alternativas para o 

governo do estado fazer estes entendimentos administrativamente.  
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E se não fizer administrativamente que caiba estas informações à Justiça para a 

Justiça somar àquilo que ela já tem àquilo que ela vai buscar de informações para ter 

uma posição definitiva em relação a isso. É isso o que nós queremos e é isso o que está 

nos requerimentos, e é isso o que a base do governo não quer aprovar ou quer dificultar 

que seja investigado. É isso presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A presidência queria 

informar em relação ao item 13, ofício de autoria do deputado Antonio Mentor que 

propõe complementação à ata da reunião realizada em 28 de maio o seguinte. O artigo 

76 da 14ª Consolidação do Regimento Interno estabelece,  

“Das reuniões das comissões lavrar-se-ão atas com sumário do que durante elas 

houver ocorrido. Parágrafo 1º, a ata da reunião anterior uma vez lida dar-se-á por 

aprovada independentemente de discussão e votação, devendo o presidente da Comissão 

assinar e rubricar todas as folhas. Se qualquer deputado ou deputada pretender retificá-

la formulará o pedido por escrito o qual será necessariamente referido na ata seguinte, 

cabendo à presidência da Comissão acolhê-lo ou não e dar explicação se julgar 

conveniente”. 

Como da reunião do dia 28 de maio nós já tivemos a reunião do dia 04 de junho 

a presidência entende por extemporâneo o pedido de V. Exa. e dá por arquivado o 

pedido de manifestação da ata. 

 

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 – Nós estávamos discutindo este assunto e 

ele foi produto de acordo de compreensão feito entre nós aqui deputado Bruno Covas 

que preside, é inaceitável uma decisão desta da presidência, inaceitável. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Nobre deputado Antonio 

Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT –Nós estávamos discutindo o tema de qual 

seria o procedimento para retificação, eventual retificação das atas deputado Bruno. V. 

Exa. inclusive sugeriu o procedimento. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – O procedimento foi 

esclarecido e já foi inclusive feito 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Foi esclarecido, nós adotamos, agora não 

dava para a gente 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Foi esclarecido e inclusive 

feito em reuniões anteriores. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Mas não dava 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – V. Exa. pedido e 

justificativa na reunião, de alteração, na reunião seguinte. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não era possível que nós adotássemos 

esse procedimento orientado por V. Exa. antes dele ser adotado, não era possível. A 

sequência cronológica dos fatos só admite essa manifestação nossa ocorra depois da 

decisão adotada pela presidência da CPI que foi exatamente o que aconteceu. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – O que essa presidência 

esclareceu inclusive em reuniões anteriores é que qualquer modificação de ata mesmo 

sendo aprovada aqui, ela consta da ata seguinte. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Perfeitamente. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É como inclusive já foi 

feito. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Já foi adotado inclusive, isso. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Agora, a ata seguinte não é 

de quatro reuniões seguinte àquela reunião. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Mas porque aconteceu isso deputado 

Bruno Covas, isso que eu queria esclarecer. É que este procedimento, esse 

esclarecimento que V. Exa. apresenta neste momento ele foi apresentado à Comissão 

Parlamentar de Inquérito extemporaneamente na relação com esta solicitação que nós 

estamos fazendo. Portanto, esta solicitação só poderia acontecer depois da orientação 

emanada da presidência da CPI. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Não, não é verdade 

deputado. Tanto que V. Exa. e o deputado Gerson Bittencourt já apresentaram em 

reuniões passadas solicitações de alteração de ata de reunião imediatamente anterior. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – E pedido de vistas também. Qual é 

o dia que foi feito? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Foi pedido de vistas. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Que dia deputado? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Foi feito pedido de vistas, 

mas ela foi apresentada para a reunião seguinte. Inclusive com a suspensão da 

aprovação da ata para a reunião anterior. Isso foi feito quando a gente discutiu o outro 

ofício que inclusive foi depois aprovado aqui, mas falando da ata da reunião anterior. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Nós já estamos convencidos deputado 

Bruno Covas, de que estas operações aí, apesar de que absolutamente desnecessárias, 

elas vão acontecer, pedido de vista, são decisões aí de não inserção das nossas 

solicitações.  

Um mero requerimento de alteração de um espaço da ata de uma reunião ser 

indeferido pela presidência que busca argumentos que são absolutamente também. 

Imagino até que sejam, vamos conferir, mas imagino até que sejam regimentais e, 

portanto legais. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Ele foi inclusive elaborado 

pela secretaria da Comissão. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Mas da mesma maneira, o deputado Cauê 

Macris há pouco se referiu à nossa vontade, nosso desejo de que o nosso trabalho 

prosseguisse de maneira harmoniosa, né? Eu também quero. 

Agora, não dá para a gente aceitar decisões desse tipo, não dá. Com harmonia 

não. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Deputado Mentor, não se 

trata de uma decisão dessa presidência, se trata da leitura do parágrafo 1º do artigo 76 

do Regimento Interno. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Sei, claro. A leitura depende do ponto de 

vista de quem lê. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Se V. Exa. puder mostrar 

outro ponto de vista 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Porque mudando é... 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Outro ponto de vista do 

parágrafo 1º ... 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Mudando... 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT –Parágrafo 1º do artigo 76, a presidência 

pode rever essa decisão. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Com todo o respeito senhor presidente, 

gostaria de poder expressar a minha opinião sem ser interrompido. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Claro. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – É, nós aqui já discutimos isso, não é? E 

sabemos que mudando o ponto de vista muda a vista, não é? E, portanto, essa é mais 

uma ocasião em que novamente nós estamos assistindo a uma decisão da presidência 

que fere os interesses que nós defendemos de transparência dos atos dessa CPI, por quê? 

Porque apesar de constar todo o debate nas notas taquigráficas, aquilo que é divulgado é 

o resumo da ata, essa que nós estamos pleiteando que seja alterada. 

Até porque neste momento da discussão nós estávamos falando sobre 

 

A SRA. – (Inaudível- fala fora do microfone)  

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Posso? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Claro. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Nós estávamos falando sobre o não 

reajuste das tarifas de pedágio o ano passado e o deputado Davi Zaia nos dava 

informação de que não foi utilizado o Fundo da ARTESP e o deputado Cauê Macris na 

ocasião desta ata, eu não sei se foi isso, se eu entendi errado. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS –Nobre deputado, eu não dei informação nenhuma. 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Foi essa a compreensão. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Fiz uma observação só, na fala do deputado se era 

o valor da outorga, eu não falei em Fundo... 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Então, a sua observação. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Eu não falei em Fundo da ARTESP. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – A sua observação me levou. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Só isso. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A palavra está com o 

deputado Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – O senhor pediu um aparte a mim, 

deputado Davi Zaia? Eu não ouvi seu pedido de aparte. Mas se quiser pode usar. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Quero deputado. Só para registrar isso. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – De forma absolutamente educada e 

elegante. Sem interromper, vou ceder o aparte. 
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O SR. DAVI ZAIA – PPS – Claro. Só para então registar que não prestei 

nenhuma informação, não fiz referência ao Fundo da ARTESP, né? E fiz apenas uma 

observação quando o deputado fazia referência ao valor da outorga que entendia que 

não era efetivamente o valor da outorga, mas uma observação que fiz. Não foi aqui uma 

informação. Informação eu oficial, elas virão quando solicitadas por quem de direito. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Desde que não haja mais um pedido de 

vista protelando todas as informações como tem sido hábito dessa Comissão e da base 

do governo fazer. O que eu me referi aqui, o deputado Cauê Macris, nesta reunião, 

consta do nosso pedido de mudança da ata, disse o seguinte, que a não concessão do 

aumento das tarifas de pedágio em 2013 foi compensado pelo Fundo próprio da 

ARTESP cumprindo, portanto, o reequilíbrio da, reequilíbrio econômico financeiro do 

contrato. Isso foi dito aqui pelo líder da Bancada do PSDB, e nós gostaríamos que 

constasse da ata que vai ser objeto de divulgação mais ampla. 

Por isso que nós gostaríamos de deixar aqui novamente, de novo vou falar sobre 

o que é legal e o que é legítimo. Nós estamos aqui tentando buscar exercendo a nossa 

tarefa do mandato popular que nós recebemos, fazer isso com absoluto critério e 

compromisso com a verdade. 

Portanto, quero registrar aqui por último presidente, o meu descontentamento 

com a decisão de V. Exa. em relação a essa medida de divulgação de elementos 

importantes que a população deveria saber relativos aos debates que nós estamos 

realizando nessa Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Fica registrado a 

manifestação de V. Exa., antes de passar pela ordem ao deputado Gerson Bittencourt, 

mas reitero que havendo qualquer outra possível interpretação do parágrafo 1º do artigo 

76, podemos rever essa decisão, não há nenhum problema.  

Além do mais, até para cumprir a preocupação de V. Exa., que a divulgação 

daquilo que V. Exa. mesmo lembra, já está nas notas taquigráficas, a gente poderia pedir 

a publicação das notas taquigráficas desta reunião no “Diário Oficial”. Quer dizer, acho 
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que cumpre com a necessidade de V. Exa. que para aquela reunião havendo necessidade 

de que determinada transcrição seja dado publicidade. Até porque as atas são aqui 

elaboradas sempre de forma sucinta, isso não é uma prática dessa Comissão, o próprio 

artigo 77 aí determina de que forma as atas são lavradas. 

Acho que V. Exa. solicitando, ao invés da gente, inclusive mantendo esta 

harmonia que V. Exa. faz referência e que tem sido a prática inclusive, de todos os 

deputados aqui desta Comissão, a gente encontrar uma solução para necessidade que V. 

Exa. vê, mas de forma regimental, sem ferir nenhum artigo regimental. Sem criar 

nenhum problema que depois a gente tenha que corrigir e outras comissões ou eventuais 

questões de ordem suscitadas em plenário. Perfeito? Com a palavra o deputado Davi 

Zaia e em seguida o deputado Gerson Bittencourt. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Eu abro mão. 

 

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

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Bom, se, senhor presidente, se esse 

for o encaminhamento de fazer a divulgação, eu acho que atende grande parte da 

expectativa. Agora eu vou fazer a leitura aqui de qualquer forma e gostaria que 

constasse em ata mesmo sabendo que ela não vai impactar na ata já aprovada conforme 

o encaminhamento aqui expressado, mas eu vou fazer a leitura, e gostaria que ela 

estivesse na ata. 

“Em decorrência da leitura do requerimento 23 iniciou-se um debate a partir da 

fala do deputado Cauê Macris que questionou o poder desta CPI através de um mero 

requerimento, em suspender qualquer ação contratual que esteja em andamento 

colocando em risco a segurança jurídica dos contratos firmados com o governo através 

das concessões. Inclusive questionando se o próprio governador teria poderes para 

tomar a decisão de suspender algum reajuste da tarifa. 
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Foi solicitado o uso da palavra pelo deputado Gerson Bittencourt, um dos atores 

do requerimento que no início solicitou a leitura na íntegra do requerimento para não 

ficar dúvidas em relação ao que foi requerido. A leitura foi realizada pelo presidente 

deputado Bruno Covas onde o requerimento em questão solicita que a CPI envie para o 

governador ofício solicitando a suspensão do reajuste dos pedágios até que sejam 

concluídos os trabalhos de investigação desta CPI. 

Destaca o deputado Gerson Bittencourt após a leitura do requerimento que em 

nenhum momento se teve a pretensão de que esta CPI suspenda qualquer reajuste o 

rompimento do contrato e sim, que o governador e a ARTESP tomem as medidas 

necessárias em relação ao aumento tarifário. 

Esclarece ainda o deputado Bittencourt que no ano passado não houve aumento 

das tarifas de pedágio e que ninguém questionou o governador por quebra de contrato 

sequer as concessionárias. Também resgatou os acontecimentos políticos daquele 

período com as manifestações de rua ocorridas em junho daquele ano que justificou as 

ações governamentais em vários sentidos de congelar ou até mesmo reduzir tarifas de 

serviços públicos, inclusive o do pedágio das rodovias paulistas. 

Também foi abordado pelo deputado as questões que envolvem os aditamentos 

dos contratos feitos em 2006 que segundo o governador estão sendo questionados na 

Justiça porque os estudos da FIPE apontaram lucro indevido na ordem de dois bilhões 

de reais decorrentes desses aditamentos. 

Voltando a palavra para o deputado Cauê Macris, o mesmo fez várias 

considerações a respeito do papel da CPI, suas regras e formalidades jurídicas e 

esclareceu sob o seu ponto de vista o caráter dos aditivos que concedeu alongamento no 

prazo dos contratos e não ganhos financeiros por parte das concessionárias. Reafirmou o 

deputado a importância de se preservar o estado de direito, a segurança jurídica e os 

instrumentos contratuais. 

Por fim, esclarece o deputado Cauê Macris que a não concessão do aumento das 

tarifas dos pedágios em 2003 foi compensada pelo Fundo próprio da ARTESP, 

cumprindo-se, portanto, o que consta nos contratos de concessão e não por uma 

liberalidade do governador. Com a palavra os deputados Davi Zaia, Luciano Batista, 

Aldo Demarchi, Antonio Mentor e Gerson Bittencourt manifestaram as suas posições, 
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opiniões, concordâncias e discordâncias. E até surpresas em relação ao assunto e 

informações decorrentes ao debate, sendo o que tínhamos a acrescentar em relação à ata 

anterior.” 

Então faço leitura e gostaria que constasse na ata de hoje em função do 

encaminhamento dado por Vossa Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Até para esclarecer, na 

página dois, V. Exa. na linha 11 leu governador onde está governado e na linha 20, leu 

2003 aonde está 2013. Então, qual que é a? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – É a que está no papel. Então, eu 

agradeço V. Exa., acompanhou direitinho aí a leitura feita por mim. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – E todos os outros 

deputados. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT - E agradeço as observações e 

gostaria que ambas fossem incorporadas então ao documento que aqui fiz leitura. 

 

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

leitura de Vossa excelência. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – E agradeço V. Exa. pela 

observação. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Fica registrada a leitura de 

V. Exa. ao documento. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Vou deixar, deputado, me permite 

apresentar formalmente aqui para V. Exa. para não ter dúvidas entre... 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Já foi protocolada, tanto 

que está na pauta aqui da nossa reunião. Item 14, para ciência dos senhores deputados, 

resposta da ARTESP aos requerimentos quatro, 10, 12 e 15. 

Inúmero 15, também para ciência moção de apoio e aplausos da Câmara 

Municipal de Rio das Pedras, moção de apoio da Câmara Municipal de Jaboticabal, 

moção de aplauso da Câmara Municipal de Hortolândia, ambas, todas pela instalação da 

CPI. E moção de apoio da Câmara Municipal de Guapiara à iniciativa de protocolar 

requerimento que solicita a suspensão de reajuste nas tarifas de pedágio. 

 

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

 

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

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Como nós aprovamos o 

requerimento de número um, eu gostaria de solicitar à V. Exa., ao deputado Davi Zaia, 

relator, que a gente para a próxima reunião pudesse combinar o dia da nossa reunião, 

que pudesse não ser mais nas quartas-feiras e pudesse ser num outro dia. 

Então que a gente pudesse sentar de hoje para semana que vem para que a gente 

pegue a tabela da Copa, dos jogos e escolha também os dias... 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Que não tem jogo. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Que não tem jogo e que facilite um 

pouco o nosso trabalho porque na quarta-feira, nas férias ele rompe uma semana. Ou no 

início ou no final de semana, mas que a gente procurasse então, chegar a um bom termo, 

vamos dizer assim. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Plenamente de acordo, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Perfeito. Então, nada mais 

havendo a tratar, está encerrada a reunião. 

 

*      *      * 

 


