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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO  

DAS  TARIFAS DOS PEDÁGIOS. 

 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

11/06/2014 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB - Havendo número 

regimental, declaro aberta a 5ª Reunião da CPI, instituída pelo Ato 31/2014.   

Registro as presenças dos deputados: Antonio Mentor; Gerson Bittencourt; 

Edson Giriboni; Orlando Bolçone; Campos Machado e Davi Zaia.  

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

 

O SR. - Quem vai pedir a dispensa? 

 

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

 

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

Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Peço dispensa da leitura. 

 

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

 

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

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB - Deputado Gerson 

Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT- PT - Conforme nós acertamos na nossa 

outra reunião, nós temos pequenas observações na ata. Então, estaríamos apresentando, 

protocolando essas alterações, para serem apreciadas na próxima reunião.  
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB - Então, não havendo... 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Pela ordem, sr. presidente. 

 

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

Campos Machado. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB – Para revista – é regimental – dos itens 

hum, dois, três, quatro, seis, sete, oito, 10, 11. São esses pedidos, sr. presidente. 

 

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

Passamos, então, à análise do item cinco. Requerimento n° 24... 

 

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

 

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

Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Apenas para esclarecer o deputado 

Campos Machado, e pedir à Mesa que nos dê essa informação, o deputado Campos 

Machado pede vista dos itens 10 e 11, também?  

   

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Dez e 11. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Sim. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Então, os dois itens já foram aprovados, 

deputado Campos Machado. O 10 e o 11. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Já foram aprovados? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Já foram aprovados. 
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O SR. CAMPOS MACHADO - PTB – Pois eu vejo que constam em Pauta 

hoje. Como foram aprovados? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Já foram aprovados em 21/05. Pelo que 

consta aqui no nosso mapa: item 10 e o item 11. 

 

O SR. – Então, a Pauta está equivocada. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Não eu. Se não eu. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Tenho certeza que a Pauta 

foi equivocada, e não V. Exa. E, isso acontecendo, eu posso até requerer, Campos 

Machado, o adiamento da reunião em virtude da Pauta não estar tão bem elaborada em 

consonância com a vontade dos srs. parlamentares. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Peço perdão ao deputado Campos 

Machado, eu estava vendo um outro roteiro aqui, e o item 11. O engano foi meu. 

 

O SR. - Eu já pensei que fosse encerrar prematuramente a reunião? 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Então, vista do item dez... 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu estava vendo nosso roteiro aqui. De 

acordo com o deputado Campos Machado. Item 11 é outro requerimento. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Voltamos aqui ao item 

cinco. Requerimento n° 24, de autoria dos deputados Antonio Mentor e Gerson 

Bittencourt. Requer que seja encaminhada a requisição à Artesp, para que encaminhe a 

esta CPI, em caráter de urgência, a informação de como se encontra a manutenção dos 

916,8 km das rodovias vicinais, sob responsabilidade das Concessionárias da 2ª Etapa 

de Concessão, respondendo: 

a) Quantos km já foram recuperados dessas rodovias vicinais? Especificar os 

trechos recuperados e os custos por vicinais. 
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b)  Houve pavimentação em algumas das vicinais, sob gestão das 

Concessionárias? Em caso afirmativo especificar quais vicinais foram 

pavimentadas. 

c) Em que ano foram iniciadas as intervenções nas vicinais, pelas 

Concessionárias? Esse prazo está em consonância com o cronograma físico 

previsto no contrato? 

d) A Artesp multou alguma Concessionária por não ter cumprido o contrato, no 

tocante à obrigação em recuperar as vicinais? Em caso afirmativo, informar 

quais Concessionárias descumpriram os contratos. E, se foram aplicadas 

multas, especificar por Concessionária e valores. 

 

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

 

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

Edson Giriboni. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Eu preciso de mais informações. Eu peço 

vista desse requerimento. 

 

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

Item n° nove. Requerimento n° 29, de autoria dos deputados Antonio Mentor e 

Gerson Bittencourt. Requer, nos termos do disposto no Artigo 34-B, incisos II e V do 

Regimento Interno, as informações abaixo. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Pela ordem, sr. presidente. 

 

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

Campos Machado. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB – Eu verifico que são muitos itens, 

muitas minúcias nesse requerimento, que me motiva, também, a pedir vista desse item. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – É regimental. 
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Nós temos, agora, o ofício, de autoria dos deputados Antonio Mentor e Gerson 

Bittencourt, que propõe alterações à ata da reunião realizada em 21 de maio de 2014.  

“Em relação à minuta da ata, encaminhada por V. Sa., da reunião acima 

realizada, temos a propor as seguintes alterações:  

a) Em relação ao Item 1, Requerimento 04/2014, na página 2, onde se lê: “ao 

final, acordou-se que os requerimentos n° quatro e sete, de 2014, itens hum e 

três seriam votados e, que, posteriormente, seriam encaminhados à consulta 

da Procuradoria da Alesp, para que esclareça se há alguma irregularidade em 

seus conteúdos”, leia-se: “ao final, acordou-se que os requerimentos n° 

quatro e sete, de 2014, seriam votados, e que a Presidência dessa CPI 

encaminhará à consulta da Procuradoria da Alesp, sob a competência dessa 

CPI em requisitar documentos e informações de órgãos públicos federais, 

tais como da ANTT, e requerer convites para presidentes de Concessionárias 

de Rodovias Federais, ou demais autoridades públicas federais, pra prestar 

esclarecimentos e informações relativas ao objeto da temática, por esta CPI, 

investigada”.  

b) Em relação ao Item 4, na página 2, onde se lê: “aprovado o requerimento, 

com acordo para envio de consulta sobre sua regularidade, à Procuradoria da 

Alesp”, leia-se: “aprovado o requerimento, com acordo para envio à 

Procuradoria da Alesp, de consulta sobre a competência desta CPI, em 

requisitar documentos e informações de órgãos públicos federais, tais como 

da ANTT, e requerer convites para presidentes de Concessionárias de 

Rodovias Federais, ou demais autoridades públicas federais, para prestar 

esclarecimentos e informações relativas ao objeto da temática, por esta CPI, 

investigada”.  

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

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

Aprovada a retificação na ata. 

Registramos, também, a presença do deputado Marcos Zerbini. 

Para ciência. Resposta da Secretaria Geral Parlamentar ao Requerimento  

27/2014, e moção da Câmara Municipal de Sumaré.  

A Presidência queria informar, também, que nós temos, aqui, um requerimento 

de autoria do deputado Luciano Batista, que foi protocolado no dia 09 de junho; 

portanto, 24 horas antes dessa reunião; mas ele foi protocolado no Protocolo Geral, e só 
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chegou à Comissão ontem, às 18h, razão pela qual nós não colocamos na Pauta de hoje. 

Por que o acordado seria 24h na Secretaria da Comissão.  

Então, a gente pede a todos os srs. deputados e deputadas que, por favor, façam 

o protocolo direto na Secretaria da Comissão, para que não aconteça mais como 

aconteceu nesse caso – que o deputado protocolou com o prazo necessário, mas até 

chegar na Secretaria da Comissão, a gente não conseguiu disponibilizar a todos os srs. 

deputados, razão pela qual esse requerimento estará na Pauta apenas da próxima 

reunião.  

 

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

 

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

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Só para que o sr. preste as seguintes 

informações. Nós, na nossa última reunião, fizemos uma discussão sobre prazos pra 

fazer os protocolos, e a pedido, inclusive, do líder do PSDB, deputado Cauê Macris, fez 

uma solicitação aqui no sentido de buscarmos fazer o protocolo – através do 

entendimento entre nós – de 48h antes. Inclusive, sob a justificativa do deputado Cauê 

Macris, que daria tempo aos parlamentares desta Comissão, para fazer análise de todos 

os requerimentos, e evitar que a gente tivesse tantas vistas dos requerimentos em 

discussão em cada uma dessas reuniões.    

A pergunta é a seguinte: qual é o procedimento que nós estamos adotando; por 

que o que foi solicitado na outra reunião, na reunião que passou, de uma certa forma não 

foi cumprido.  

Não foi cumprido no sentido – não estou aqui discutindo se vista é correto, se é 

regimental, ou não; não tem discussão aqui – mas nós tivemos um entendimento pra 

evitar que requerimentos como de 14 de maio, 21 de maio – portanto, quase um mês – 

não estão sendo analisados. E estamos utilizando o Regimento com pedido de vista, no 

sentido de prorrogar e adiar os nossos trabalhos, no sentido de ter as informações que 

aqui apresentamos.  

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Vamos começar pela parte 

final. Realmente, pedir vista é regimental, portanto, não há o que se discutir.  
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Segundo, que a proposta do deputado Cauê Macris, o próprio deputado Antonio 

Mentor sugeriu que essa discussão de 24 ou 48hs fosse feita depois, por todos os 

membros, que, havendo acordo, eu só colocaria em Pauta os requerimentos 

protocolados com pelo menos 48h de antecedência. E, até o momento, ninguém me 

procurou para informar se houve qualquer tipo de acordo nesse sentido. Então, a 

Presidência vai continuar pautando os requerimentos apresentados com pelo menos 24h 

de antecedência.  

 

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

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Queria registrar, também. 

 

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

Davi Zaia. Em seguida, o deputado Antonio Mentor. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Sr. presidente, nós já temos alguns requerimentos 

que foram aprovados. E nós sugerimos, no início dos trabalhos, um roteiro para 

organização dos nossos trabalhos.  

Nós já ouvimos aqui um especialista, na área jurídica, nesse campo da 

Concessão, que foi bastante esclarecedor, e temos, já, alguns requerimentos aprovados. 

Principalmente o requerimento que estabelece o convite para as Concessionárias.  

Então, claro que há uma série de outros requerimentos aqui ainda em discussão, 

que vão ser aprovados ou não, conforme o andamento dos nossos trabalhos aqui.  

Mas, no meu entender, eu acho que nós já poderíamos avançar, no sentido de 

iniciar com a convocação das Concessionárias, pra que a gente pudesse ouvi-las e, na 

sequência, V. Exa. poderia pautar a convocação das demais autoridades e empresas. Dos 

demais requerimentos já aprovados. Conforme determina o Regimento, V. Exa. poderia 

organizar a Pauta. 

Mas minha sugestão é que, nas próximas reuniões, sem prejuízo de apreciação - 

como é regimental - dos requerimentos que estão aqui pendentes, em função das vistas, 

nós pudéssemos, também, iniciar o processo das oitivas daquelas empresas, entidades, 

órgãos, que já estão aprovados por essa CPI.    
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Então, essa é minha sugestão, no sentido de que, na organização da Pauta das 

próximas reuniões, V. Exa. leve em conta os requerimentos já aprovados e estabeleça, 

então, esse funcionamento e essas convocações; e paute essas convocações.  

Muito obrigado.   

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Agora, o deputado Antonio 

Mentor. Em seguida, o deputado Gerson Bittencourt. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Sr. presidente, srs. deputados.  

Apenas pra registrar, também. A Presidência já mencionou, mas as moções que 

foram recebidas pela Comissão – de apoio ao trabalho da Comissão Parlamentar de 

Inquérito – vindas das Câmaras de Sumaré, da Câmara Municipal de Paulínia, e uma 

moção de aplauso, também, vinda da Câmara Municipal de Campinas, que também não 

havia sido mencionada pelo presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Eu só comecei. Falei só a 

primeira linha. Achei que era a mesma moção. Desculpe, deputado. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Nós recebemos, também, uma outra 

moção – vou encaminhar à Mesa, em seguida – da Câmara Municipal de Guapiara, 

também com a mesma palavra de incentivo ao trabalho dessa Comissão Parlamentar de 

Inquérito.  

Mas eu queria também me referir ao trabalho da nossa Comissão. Nós 

aprovamos, aqui, um cronograma apresentado pelo deputado Davi Zaia, relator, que nos 

deu a entender que nós trabalharíamos dentro de uma sistemática que oferecesse uma 

certa agilidade pro nosso trabalho. 

Evidentemente que o pedido de vistas é regimental, inegável, o pedido de vistas; 

mas em função do prazo – curto prazo que nós temos pra encerrar a nossa investigação - 

são apenas 120 dias.  

Nós temos requerimentos, aqui, que já foram objeto de quatro pedidos de vista. 

Um, especialmente, que eu penso que deveria ser objeto de deliberação dessa Comissão, 

da forma mais rápida possível, por que ele tem prazo de validade. É o requerimento que 

pede à Comissão, a aprovação de um ofício dirigido ao Sr. Governador Geraldo 

Alckmin, solicitando que o Governo do Estado não reajuste as tarifas de pedágio – 
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como determina o contrato – enquanto houver pendência relativa ao relatório da 

Fundação Fipe, que detectou uma diferença de preços, na cobrança dos pedágios, da 

ordem de dois bilhões de reais. Que, aliás, é um dos objetivos de análise desta Comissão 

Parlamentar de Inquérito. A prorrogação dos contratos, ocorrida em 2006.  

Se a Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída para debater as concessões e 

as tarifas de pedágio nas rodovias paulistas, acabar por não votar esse ofício – esse 

requerimento pedindo a elaboração do ofício –, nós podemos ser atropelados por uma 

decisão do governador, sem que essa matéria tenha sido objeto de deliberação da nossa 

Comissão.  

E essa solicitação ganhou uma dimensão tão grande, tão importante, que a 

campanha que foi lançada pedindo o congelamento dos preços das tarifas dos pedágios, 

já superou, nas redes sociais, mais de hum milhão de visualizações. Milhares e milhares 

de compartilhamentos. Ou seja, a população está sensível, está acompanhando nosso 

trabalho, está apoiando a medida que foi solicitada pelo requerimento, que está, ainda, 

sob pedido de vistas.  

Por esta razão – eu não quero, aqui, interferir, absolutamente, na autonomia de 

cada um dos srs. deputados que compõem a Comissão – mas faço um apelo pra que a 

gente possa retornar à Pauta, se não hoje, o mais breve possível, desse requerimento, pra 

que ele tenha sentido. Ele só terá sentido, se ele for aprovado por esta Comissão antes 

da decretação do eventual reajuste.   

Portanto, deputado Campos Machado, meu amigo, se V. Exa. puder levar em 

consideração esse meu pedido, pra que a gente pudesse discutir e decidir sobre a 

aprovação desse requerimento, eu ficaria bastante satisfeito.  E eu tenho certeza absoluta 

que esses milhares e milhares de paulistas que estão acompanhando nosso trabalho aqui 

na CPI, inclusive com transmissão direta via web, recebendo moções, aí, de aplauso, de 

apoio de várias Câmaras Municipais; enfim, nós, com certeza absoluta, teremos também 

a aprovação de todos esses que acompanham, aqui, os trabalhos da CPI.    

 

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

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. - Pela ordem, sr. presidente. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Depois, o deputado 

Campos Machado; depois, o deputado Marcos Zerbini. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Eu acho que é um equívoco, 

presidente. Eu havia solicitado antes, mas eu faço questão absoluta, não!, eu não posso 

nem deixar V. Exa., eu ficaria até constrangido se você não me falasse antes do Zaia.  

 

O SR.  – Eu não percebi, também. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Sr. presidente, deputados, quero 

fazer, aqui, duas referências. Deputado Davi Zaia é nosso relator – parece uma biruta. 

Por que tem, e apresentou aqui, um roteiro de trabalho, e agora, segunda vez, vem 

apresentar uma proposta de alteração do roteiro de trabalho.  

Vou fazer a leitura do Roteiro de Trabalho, aqui, apresentado e aprovado por 

consenso, entre todos os deputados.  

“Fase 1 da CPI. Diagnóstico: 

a) Efetivar convites a especialistas com profundo conhecimento na área de 

Concessões de Rodovias, engenheiros, economistas, juristas, etc, para 

explanações sobre a temática investigada. 

b) Realizar o levantamento e estudos sobre a legislação e normas correlatas ao 

assunto, nos âmbitos federal e estadual, nas questões de concessões de 

rodovias. 

c) Requisitar, junto à Artesp, o envio de cópias de todos os editais, contratos e 

aditivos referentes às concessões efetuadas pelo Governo do Estado de São 

Paulo. 

d)  Requisitar, junto à Artesp, o envio de cópias, de notificações, relatórios, 

auditorias – interna ou externa –, e de processos judiciais de contratos 

decorrentes de concessões de rodovias firmados pelo Governo do Estado. 

Fase 2. Oitivas: 

Realizar audiências e oitivas com autoridades do Poder Público Estadual, ligadas 

ao tema investigado, bem como dirigentes das empresas concessionárias e 

demais entidades e/ou associações representativas de classe, a partir dos 

diagnósticos efetuados por esta CPI”. 
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Pois bem, sr. presidente. Nós, dos requerimentos aprovados – não vou fazer aqui 

nenhuma referência mais direta àqueles que, mais de uma vez, foram pedidas vistas, 

aqui. Dos requerimentos aprovados, 13 requerimentos não têm resposta!  

Que diagnóstico é esse que está feito, pra fazer oitiva com as concessionárias, as 

principais interessadas? Aliás, nós aqui dessa Comissão também queremos ouvir cada 

uma dessas concessionárias. Mas queremos ouvir essas concessionárias à luz de um 

diagnóstico! Que diagnóstico é esse, se nós temos três ou quatro requerimentos que 

foram aprovados, que nos já recebemos a documentação, Antonio Mentor? Os demais, 

nós não recebemos a documentação pra ter o diagnóstico!  

Trazer o quê – e pra quê – as concessionárias, aqui, antes do diagnóstico? 

Primeiro, é pra gente jogar no lixo um roteiro estabelecido, aprovado por consenso. 

Segunda tentativa de fazer isso. A primeira, semana passada, foi a mesma. 

Então, é por isso que não tem coerência entre o que apresenta de trabalho pra 

essa CPI, e o que cada reunião apresenta, pra fazer as alterações no Plano de Trabalho.  

Como é que nós vamos fazer uma oitiva às concessionárias ou a quaisquer outras 

pessoas com essa característica que está aqui na Fase 2, sem ter a documentação? Sem 

ter a documentação? E vou fazer questão, aqui, de mostrar algumas delas. 

“Requerimento. Deputado Davi Zaia. Aprovado. Requer que seja requisitada à 

Artesp e à ANTT, a memória de cálculo de todas as praças de pedágios existentes nas 

rodovias estaduais e federais, dentro do Estado de São Paulo”. A solicitação foi 

encaminhada dia 27 de maio. Pelo que consta aqui, não recebemos. 

Outro requerimento: 

“Requerimento. Deputado Davi Zaia. Requer com base no Artigo 2, no inciso 2, 

Artigo 348 do Regimento desta Casa, que seja...” Bom, esse aqui é do recesso. Vamos 

pro outro. 

“Requerimento. Deputado Davi Zaia. Que seja requisitado, junto ao Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, o envio de todos os processos referentes aos editais de 

licitação, procedimentos licitatórios, contratos e respectivos aditivos firmados entre o 

Governo do Estado de São Paulo e as concessionárias”. Solicitação aprovada dia 21, 

encaminhada dia 29, pelo que tenho aqui; não recebemos, ainda, a confirmação, ou a 

documentação. 

Mais um. Deputado Davi Zaia. Aprovado. “Requer que sejam os convites”. 

Depois, vamos pro outro. 
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Requerimento do deputado Mentor e meu. “Requer que seja submetida à 

deliberação deste órgão técnico o envio de requisição à Artesp, para que, encaminhe a 

esta CPI, em caráter de urgência, a metodologia utilizada e respectivos estudos 

elaborados pela Fundação Getúlio Vargas, MPP Consultoria, KPMG, da própria Artesp 

e outros existentes que, porventura, tenham embasado a decisão do Governo do Estado 

de prorrogar, em 2066, os prazos do contrato”. Também foi aprovado dia 21, 

encaminhado dia 27 e, pelo que consta, não recebemos ainda essa documentação, 

conforme especificado no requerimento.  

Outro requerimento, Mentor. “Deliberação. Que encaminhem, em caráter de 

urgência, todos os processos administrativos, procedimentos, estudos e pareceres que 

deram sustentação à modelagem escolhida pelo Governo do Estado, na licitação do 1° 

lote de Concessão das rodovias em 1998. Baseada na outorga onerosa da concessão e 

que gerou valores elevados das tarifas”. Também aprovado dia 21,  encaminhado no dia 

27. 

Outro requerimento aprovado. “Requer que seja submetido à deliberação desse 

órgão técnico, o envio e requisição à Artesp, para que encaminhe a essa CPI, em caráter 

de urgência, todos os pareceres técnicos e jurídicos e, ainda, os atos administrativos dos 

gestores públicos da Administração Direta e Indireta que deram sustentação e 

autorizaram a realização dos aditamentos, assinados em 2006, que prorrogaram os 

prazos das concessões das rodovias”. 

E vamos pra frente! 

Requerimento do Mentor e também de minha autoria, que “Requer a requisição, 

junto à Artesp, para que informe: 1) qual é a periodicidade para a realização da revisão 

dos contratos de concessão, com vistas à apuração de eventual desequilíbrio econômico-

financeiro. 2) Quantas revisões foram realizadas pela Artesp para apuração de eventual 

desequilíbrio econômico-financeiro, nos contratos de concessão das rodovias. Enviar 

cópias desses estudos, pareceres e decisões que precederam e subsidiaram eventuais 

revisões realizadas. 3) Passados mais de 16 anos de vigência desses contratos de 

concessão, houve algum contrato de concessão de rodovias no qual se apoiou a 

necessidade de reequilíbrio econômico e financeiro a favor dos usuários, com a 

consequente redução da tarifa cobrada dos mesmos? Em caso afirmativo, encaminhe 

cópias dos documentos”. Aprovado dia 21. Encaminhada a solicitação dia 27.     

Temos outra, também do Mentor e meu.   
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“Encaminhar, junto à Artesp, em caráter de urgência, toda a metodologia 

aplicada que embasou a definição dos ajustes e reajustes de tarifas de pedágio das 

concessionárias paulistas. Assim como os atos regulatórios aprovados por esta agência 

em relação ao assunto. A documentação solicitada deve vir acompanhada de estudos, 

pareceres, relatórios de auditoria produzidos para esse fim”. 

Vamos pra frente. 

“Requer, também, junto à Artesp, que seja relacionada a concessão da SP-340 – 

Rodovia Adhemar de Barros – que liga Campinas a Mococa, administrada pela 

Concessionária Renovias, tendo em vista a notícia de descomprecimento(?) de licitação, 

e posterior ingresso de ação judicial por parte da Procuradoria do Estado de São Paulo. 

1) Cópia da petição inicial, acompanhada dos documentos apresentados, proposta pela 

Procuradoria Geral do Estado, em face da Concessionária  Renovias, em que pedia a 

anulação do contrato de concessão, por vícios na fase de licitação. 2) Cópia de eventual 

acordo firmado entre a Concessionária Renovias e a Procuradoria Geral do Estado, 

neste mesmo processo. 3) Atual situação”. 

Tem mais requerimento do deputado. Aqui é convite. Inclusive, convite, aqui, e 

documentos, do deputado, pedindo informações à ANTT, sobre o processo de cobrança 

de pedágio. Mas tem outros, ainda. 

“Requer que seja encaminhada à Artesp, as seguintes questões: 

a) Qual a periodicidade com que a Artesp verifica a taxa interna de retorno, 

prevista nos contratos de concessão? São realizados estudos para dar suporte 

ao acompanhamento financeiro desses contratos? Encaminhar cópias desses 

documentos. 

b) A Artesp tem controle dos contratos das concessionárias com terceiros, para 

consecução de suas atribuições? Em caso negativo, como a Artesp verifica se 

os valores dos contratos são compatíveis com os valores de mercado? 

c) Qual a taxa interna de retorno, verificada pela Artesp, em cada um dos 

contratos de concessão, a partir da data da assinatura dos contratos? 

Especificar por ano e por concessionária”. 

Sr. presidente, srs. deputados. Estão, aqui, vários requerimentos importantes, 

aprovados por comum acordo – aqui não teve nem um voto contrário em todos esses 

requerimentos que fiz questão de leitura - e esses documentos não chegaram aqui. 
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Como é, e pra quê nós vamos ouvir as concessionárias, se a parte fundamental 

do diagnóstico não chegou às mãos dos integrantes dessa CPI. Estamos rompendo o 

Roteiro de Trabalho aprovado por todos nós.  

E estamos, evidentemente, criando aqui, através da convocação, do convite e, 

sobretudo, das oitivas, prematuras, em relação ao tema dessa CPI, estamos, então, 

fazendo uma cortina para, de fato, não fiscalizar, não chegar a diagnóstico nenhum e 

cumprir a tabela. Por que a oposição conseguiu, pela primeira vez nessa Legislatura, 

emplacar uma CPI desta importância, desta magnitude.  

Pra quê CPI se aquilo que é aprovado aqui – aquilo que é aprovado aqui! – não 

chega às mãos dos deputados, pra fazer oitivas corretas, oitivas importantes e oitivas 

esclarecedoras. Agora, serão esclarecedoras, na medida em que nós tivermos o conjunto 

dessas informações.  

E vou repetir, aqui, pra concluir a minha fala: fiz referência somente, e tão 

somente, àqueles requerimentos aprovados por esta Comissão. Não fiz referência 

àqueles documentos que essa Comissão aqui, por um ou por outro deputado, pediu 

vistas, por que, de fato, é parte do Regimento, e não tem muita discussão a fazer aqui. 

Não tem nenhuma discussão a fazer aqui em relação ao Regimento.  

Esse é o tipo de trabalho, de dinâmica, que a Base do Governo quer estabelecer 

pra essa CPI.  

 

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

Campos Machado. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB – Sr. presidente, eu estou profundamente 

abismado. Com tantos requerimentos aprovados. E com esse prazo de 120 dias. Eu 

estou convencido que eu nunca estive errado nesses 20 anos de Assembleia. As CPI´s 

têm que ser examinadas, com lupa, com muito cuidado. Nem em dois anos essa 

Comissão vai ter condição de estudar, verificar e fazer qualquer diagnóstico, sobre 

tantos requerimentos aprovados.  

E, agora, eu verifico que eles insistem em mais requerimentos?  

Deixando de lado as pitadas irônicas de que os pedidos de vista visam à 

procrastinação – deixando isso de lado – infelizmente o Regimento não é meu. Se fosse 

meu, eu até podia rasgar, e dizer que estava certo. Mas não é meu. É da Casa.  

Quantas vezes as Bancadas do PT, PCdoB, PSOL, pediram vista. 
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A minha preocupação é outra, sr. presidente. Eu verifico: é praticamente 

impossível. E também não vejo – com todo o respeito que tenho para com o deputado 

Bittencourt – a necessidade de ter antes esses diagnósticos, do que ouvir pessoas. Uma 

não inibe a outra. O que vai acontecer é o seguinte: não se ouve as autoridades, 

enquanto não chegam os documentos. Concluindo: não se vai dar um passo na CPI. Por 

que a grande questão é a seguinte: sem o diagnóstico, eu não posso ver o paciente. Eu 

preciso ver o paciente, primeiro. Também tem essa premissa: eu vendo o paciente, eu 

posso fazer o diagnóstico. Uma não inibe a outra.   

Eu entendo a preocupação do deputado Bittencourt. Mas existe, em todo lugar 

do mundo, a tal da burocracia. Não é fácil essa máquina do Estado fornecer tantos 

elementos – desculpe, eu participo pela primeira vez, dessa Comissão. É muito 

requerimento aprovado, é muita documentação solicitada.  

Aqui, me parece caber a frase, que eu sempre uso, do jogador Vampeta: “O time 

finge que paga, eu finjo que jogo”. Essa é a realidade, sr. presidente. É muito 

requerimento aprovado.  

E a CPI tem que ser analisada com muita atenção e com muito cuidado. Por que 

ela pode destruir, antes, sequer, de ser votada, ou ter conclusão, reputações de empresas 

e de pessoas. Eu vejo, aqui, as convocações do ex-secretário de transportes, Danilo 

Reich.(?) Qual é a fundamentação? “Ah, ele era secretário à época!” O Ulysses Carraro, 

era diretor da Artesp?  

Então nós temos um confronto. Inclusive, a grande questão que existe, é: os 

contratos são legais? Os contratos devem ser cumpridos, ou não? Quem vai decidir isso 

é o Judiciário. E, enquanto o Judiciário não decidir se os contratos firmados entre as 

concessionárias e o Governo são legais, como atribuir qualquer responsabilidade? Diz 

pra mim. E, se, no final, o Judiciário decidir que os contratos são legais? Como é que 

fica a CPI? Vamos contrariar a decisão do Judiciário, que ela diz que os contratos são 

legais?  

Os processos ainda estão na fase inicial, sr. presidente. Nós estamos colocando o 

carro na frente dos bois. Eu quero deixar a V. Exa. a seguinte indagação: se o Judiciário 

paulista decidir que todos os contratos que foram firmados – em relação ao 

desequilíbrio – estão corretos, estão legais, pra onde vão os resultados dessa Comissão 

Parlamentar de Inquérito?  

Enquanto isso, nós ouvimos pessoas, ouvimos empresas, colocamos nas redes 

sociais, fazemos um pré-julgamento moral e ético das pessoas e das empresas.  
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Portanto, sr. presidente, na questão da vista, deputado Bittencourt, infelizmente o 

Regimento diz que as vistas são legais. E, também, infelizmente, eu vim pela primeira 

vez, hoje, e verifico o teor aprofundado desses requerimentos, que eu preciso ter 

cuidado – até pela minha posição – que sempre tive em relação a CPI´s. 

CPI não pode ser instalada como se fosse uma refeição, um café da manhã; ela 

tem que ter um equilíbrio muito grande. Por que ela pode afetar empregos, empresas, 

reputações, e a vida das pessoas, sr. presidente.  

E peço licença a V. Exa. e aos srs. deputados, que eu tenho que me retirar. Se 

não for prejudicar os trabalhos da Comissão, eu peço licença pra me retirar... 

 

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

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB – A V. Exas. e ao sr. presidente. 

Permite, deputado Mentor, poder sair, pela ordem? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT – Eu só queria fazer uma observação, um 

aparte rápido. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB – Pois não, deputado Mentor. Eu nem 

poderia deixar... Não, não, deixa, agora, eu fazer a minha... Como é que eu posso não 

lhe conceder um aparte, deputado Mentor? Seria injustiça da minha parte à sua trajetória 

de vida. Tem o aparte, colega. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT – Eu gostaria que V. Exa. tivesse atendido o 

meu pedido, também, em relação às vistas. Mas, também, a negativa... 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB – Não negativa. Mas aí contraria a 

consciência, que é muito mais grave. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR - PT – O deputado Campos Machado fez 

referência a processos judiciais que estão analisando os contratos de concessão. E eu 

não conheço esses processos judiciais que estão analisando os contratos de concessão, 

para que a Justiça determine.  
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Penso que, o trabalho da CPI, vai possibilitar, ao Ministério Público, e ao 

Judiciário, uma análise à luz dos documentos que essa CPI vai produzir, o relatório que 

o deputado Davi Zaia vai elaborar. Enfim, aí, sim, é que a Justiça poderá se pronunciar a 

respeito dessas contratações, saber se elas são legais, ilegais, se têm irregularidade, ou 

não. Desconheço, e até gostaria de ter essa informação, deputado Campos Machado, 

qualquer ação judicial que esteja julgando, que esteja discutindo, que esteja analisando 

esses contratos das concessionárias com o Governo do Estado de São Paulo. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB – Deputado Antonio Mentor. V. Exa. 

tocou num ponto crucial. As empresas concessionárias já foram notificadas. Notificadas 

na área administrativa e, se alguém não sabe, eu estou informando, aqui, agora. Alguém 

da Assessoria tem alguma dúvida do que eu estou dizendo aqui? Tem alguma dúvida? 

Tem? Não, eu até concordo que a sra. fale do que eu estou dizendo. 

As empresas foram notificadas no âmbito administrativo. Posteriormente, as 

concessionárias ingressaram em juízo, para que fossem respeitadas as normas 

contratuais. Por que contrato é um assunto sério. Como foi o contrato entre e Fifa, por 

exemplo, e a CBF, pro brasileiro, na questão do álcool nos estádios. São contratos. 

Contratos não podem ser rompidos. Sob pena de multas pesadíssimas.  

E, o Governo do Estado, está propondo ações judiciais, tendo concorrido pra isso 

toda a assessoria técnica jurídica da Artesp, da Secretaria – que quer romper os 

contratos –, participação do Ministério Público. Tudo isso já foi feito. 

Agora, nós vamos sinalizar – o que precisa ser sinalizado é o seguinte: os 

contratos serão julgados legais ou ilegais? Sr. presidente, é muito simples. Se daqui a 

algum tempo, concluírem, com todo esse embasamento probatório que está sendo feito, 

pelo Ministério Público, pela assessoria jurídica de entidades, de sindicatos, empresas, 

tudo. Se for concluído que não há um erro, não há uma ilegalidade, eu indago de V. 

Exa.: aonde chegaremos com essa CPI? 

Essa é uma questão séria. Nós estamos falando de contratos. Não estamos 

falando de querer favorecer concessionária A ou B. Eu, infelizmente, não sou dono de 

concessionária. Infelizmente. Quisera, eu fosse. Portanto, sr. presidente, é de uma 

delicadeza ímpar, isso aí. Se saber da legalidade, ou da ilegalidade, dos contratos. Nessa 

linha de raciocínio, nós vamos chegar até o Cláudio Lembo, que era o governador à 

época. E vamos caminhando: aí, quais são os descendentes do Cláudio Lembo? Então, o 

negócio da discussão é o sexo dos anjos.  
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A minha preocupação é: se eu tivesse que fazer algum requerimento – que eu 

não vou fazê-lo – eu ia indagar se há procedimentos judiciais, quais foram as iniciais 

propostas, e se há contestações, presidente. Isso é o que precisa ser feito. É muito mais 

forte do que os diagnósticos – que ninguém vai propor uma ação sem ter embasamento 

jurídico.  

Sr. presidente, eu peço licença. 

Deputado Mentor, eu posso sair agora? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Eu queria fazer uma pequena 

observação. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB – Mas eu, assim, não chego na reunião 

do Partido. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Mas é rápido.  

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Se o deputado Campos 

Machado ainda está usando a palavra... 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB – Mais uma vez. É mais um amigo meu 

que pede um aparte, eu sou obrigado a conceder, presidente. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Deputado, são duas informações 

importantes, aqui, que eu acho importante citar. Primeiro, nós fizemos essa discussão, 

V. Exa. coloca, aqui, na última reunião, e o deputado Cauê Macris, que não está 

participando dessa reunião de hoje, ficou de encaminhar a esta Comissão, cópias, ou 

pelo menos os números dos processos que o Governo do Estado fez com as 

concessionárias.     

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB – E ele tem os números dos processos 

que as concessionárias ingressaram contra? 
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O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Ele disse, aqui, que ia buscar. Ele, 

aqui, fez uma ligação; disse que ia trazer, a essa Casa, os números dos processos que 

foram originados pelo... 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB – Trouxe? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Não, não está aqui. Foi na última 

reunião. Esse é o primeiro esclarecimento, que eu quero fazer referência aqui. 

Segundo, toda a lógica – pelo menos aqui, nós, da Oposição, pelo menos até o 

presente momento não fizemos qualquer tipo de colocação no sentido de que o processo 

de concessão tenha havido corrupção, e que as concessionárias eram parte desse 

processo. Obviamente, com o cuidado que V. Exa. fez aqui, e que nós temos. Então, 

nenhuma. Pode pegar todas as atas dessas reuniões, e V. Exa. não vai chegar a uma fala 

– não só dos deputados da Oposição, eu e o deputado Mentor – mas de qualquer outro 

deputado. 

O fundamental, nessa Comissão, aqui, é discutir o modelo, e buscar alternativas, 

a partir desse modelo, dentro dos contratos estabelecidos. Alternativas que nós 

possamos adotar, sugerir, ao Governo do Estado, pra que os valores dos pedágios 

possam ser diminuídos. Reduzidos. Então, esse é um elemento fundamental. 

Segundo elemento fundamental: nesse processo, quando o deputado Antonio 

Mentor aqui protocolou, em 2011, o pedido da CPI, o estudo da Fipe, que diagnosticou 

– não os contratos, os aditivos contratuais, por que os contratos nós não estamos 

questionando, os contratos estabelecidos – pelo menos, não a legalidade deles, lá em 

1998, 1997, sobretudo. Nós estamos fazendo um questionamento em relação aos 

aditivos contratuais assinados em 2006, que o próprio Governo do Estado identificou 

que tiveram problemas! Mais do que problemas – erros, que trouxeram um lucro 

adicional, às concessionárias, de mais de dois bilhões. 

Isso não é a Oposição, não é o PT que está fazendo referência. É o próprio 

Governo do Estado que originou com essa ação, propriamente dita. Então, nós 

queremos, a partir disso, perceber e tentar identificar, se, de fato, a partir da ação dos 

gestores públicos, houve algum desvio de conduta, ou algum ato fora da legalidade.  

Até agora, nós não fizemos nenhuma referência, e seria leviano da nossa parte, 

fazer qualquer tipo de afirmação, de forma prematura, antecipada. Então, nós não 
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estamos aqui colocando em risco contratos, não estamos colocando em risco a 

idoneidade de empresas concessionárias, e assim por diante.  

Agora, concluo, aqui, presidente, os requerimentos que nós apresentamos – 

todos os requerimentos que foram apresentados -, se a Artesp não tiver esses 

documentos organizados, é incompetência. É muita incompetência! Por quê? Por que 

nós estamos discutindo, aqui, contratos importantes, fundamentais do Estado de São 

Paulo, que uma Agência Reguladora tem obrigação de fiscalizar e monitorar ano a ano.   

Se não fizer isso, não tem como estabelecer uma política concreta de concessão, 

e de cumprimento dos contratos, propriamente dito. É muita incompetência da Artesp 

não saber informar se tem, e que critério é utilizado pra fazer os equilíbrios pra um lado, 

ou pra outros, os ajustes necessários. É obrigação da Artesp.  

Aliás, a Artesp só percebeu um erro feito em 2006, nos aditivos, em 2011, cinco 

anos depois. Então, é uma desorganização – pra não dizer outra palavra – é uma 

desorganização, uma falta de planejamento, uma falta de zelo, com os contratos 

importantes estabelecidos na concessão. Todos os requerimentos – e isso tem que ser, 

por parte da Artesp, respondido de pronto.  

Por que eu não acredito que a Artesp não tenha um sistema de monitoramento 

dos contratos de concessão totalmente informatizado, que você joga todos os anos as 

informações ali, e ele te dá, naturalmente, a taxa interna de retorno. Dá o lucro das 

concessionárias. Então, eu acredito que a Artesp tenha essa documentação, e ela vai ser 

importante para os nossos trabalhos.  

Muito obrigado. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB – Sr. presidente. É um equívoco muito 

grande uma CPI de transportes, sem falar em Situação e Oposição. O que eu sou aqui? 

Situação? Ou sou membro de uma Comissão Parlamentar de Inquérito? É pejorativo se 

afirmar isso. Então, a verdade pouco importa, aqui? Somos todos membros de uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito. Aqui, não se trata de Situação ou de Oposição. 

“Ah, Campos, só não vê quem não quer, mas é assim que eu penso”.   

Segundo, sr. presidente, o que se está discutindo é se a compensação ao 

desequilíbrio é legal, ou não. Quanto ao modelo, é questão de Governo. Se meu amigo 

Padilha ganhar as eleições, ele muda o modelo de concessão. Se o Paulo Scaf ganhar a 

eleição, ele muda o modelo. É questão de Governo. 
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Como é que eu posso questionar um modelo que está sendo feito por um 

Governo? E que foi iniciado, com o devido respeito, Bruno Covas, por um último 

estadista desse país nos últimos 50 anos, 40 anos – que é o seu avô, Mário Covas. Essa é 

a realidade. Ah, o modelo é ultrapassado. Mudemos o modelo, mas o Governo é que vai 

mudar o modelo. 

O que eu estou discutindo, aqui, penso eu, é se esses aditivos que o Governo está 

questionando – o que não quer dizer que o Governo esteja correto, mas também não 

quer dizer que as concessionárias estejam corretas. A decisão, se é legal ou ilegal, se é 

correta ou incorreta, quem tem que decidir é o Judiciário. À luz dos elementos. 

Deputado Davi Zaia, não dá pra gente fazer aqui um pré-julgamento já 

condenando Governo, Artesp, concessionárias. É isso que eu estou dizendo, deputado 

Bittencourt. Eu acho que uma CPI tem um papel importante. Mas não pode esquecer 

que nós estamos sob o crivo do Judiciário.  

Bom, sr. presidente, é a quinta vez que eu me despeço.  

Eu olho pro deputado Mentor, vejo que ele está querendo falar, mas ele vai 

entender. Peço desculpas, presidente, por eu ter falado demais. Me desculpa, deputado 

Bittencourt. Me desculpa, amigo Mentor. Infelizmente eu tenho que sair, mesmo. Eu vi 

que nós estamos no fim, também, né, sr. presidente?  

  

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

Marcos Zerbini. Com a palavra, depois, o deputado Davi Zaia. 

 

O SR. MARCOS ZERBINI – PSDB – Obrigado, sr. presidente, pela palavra – 

a concessão da palavra - depois de um debate caloroso. 

Eu queria só fazer umas duas observações que eu acho importantes.  

A primeira é que ficar um – eu não diria, aqui, uma acusação – mas uma 

insinuação de que a Artesp pode ser incompetente em não responder; eu não usaria esse 

tipo de afirmação, nem de insinuação, por que, senão, vou ser obrigado a dizer que a 

ANTT, que está sob a direção do Governo do PT há 12 anos, tem a mesma 

incapacidade, em função de não responder. 

Então, eu acho que esse tipo de insinuação é meio complicado. Não estou 

dizendo que V. Exa. fez isso como insinuação, mas as palavras deixam no ar essa... 

Deixam no ar essa... 
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O SR. – Incompetente. 

 

  O SR. MARCOS ZERBINI – PSDB – Então, eu quero dizer aqui que, a 

quantidade de informações solicitada para a Artesp é tão grande, que eu não sei quanto 

tempo vai demorar pra ser respondida.  

 

O SR. – Quinze dias. 

 

O SR. MARCOS ZERBINI – PSDB – Então, eu discordo. Eu discordo da 

afirmação do nobre deputado Bittencourt.  

Mas queria, também, fazer uma outra observação, por que fica parecendo que – 

pelo requerimento do deputado Mentor – que uma decisão dessa CPI, pedindo pro 

governador não reajustar os pedágios, vai ser determinante. Tem uma questão 

contratual. O governador tem que reajustar os pedágios dentro do contrato que foi 

estabelecido. E essa Comissão pode, ou não, sugerir. Mas o governador está preso – o 

Governo do Estado está preso num contrato. Então, é bom deixar muito clara essa 

questão, aqui, por que a questão contratual não pode ser desrespeitada. O governador e 

o Governo do Estado respondem pelo descumprimento de uma cláusula contratual. 

Então, é importante; eu acho que o papel dessa Comissão de Inquérito é apurar, 

identificar se houve algum desvio de conduta, se houve algum ato de ilegalidade, e 

propor a punição de quem – se, por acaso, cometeu esse ato – que pague por ele. 

Então, eu acho que deixa claras, essas questões, senão fica parecendo que a CPI 

tem um poder maior do que, o que de fato, tem. O nosso poder, o nosso papel, é de 

investigação, de apuração de irregularidades, e de propositura de medidas, no sentido de 

corrigir isso e punir qualquer um que tenha feito. Mas, deixar muito claro, aqui, que 

essa Comissão não tem nenhum poder pra definir, ou não, o reajuste de pedágio. Isso 

tem que ficar muito claro, pra não passar uma falsa impressão pra quem assiste essas 

reuniões da Comissão. 

 Obrigado. 

 

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

Davi Zaia. A seguir o deputado Gerson Bittencourt. E o deputado Antonio Mentor. 
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O SR. DAVI ZAIA – PPS – Sr. presidente, o deputado Bittencourt fez uma 

observação que as minhas intervenções dão a impressão de que funciona como uma 

biruta.  

Eu quero dizer que eu posso até entender, um pouco, o desespero do deputado. 

Imaginou que a CPI pode ser transformar num grande centro de debates. Esse assunto – 

pedágio – já foi bastante discutido em outros momentos; a oposição achou que podia 

mudar a realidade do Estado de São Paulo debatendo isso; e os resultados eleitorais não 

foram favoráveis.  

Agora, as últimas informações, parecem que a gente... Também não são muitos 

favoráveis às teses da oposição. Então, eu posso entender o desespero do deputado.  

Agora, quero registrar, nobre deputado, que a nossa ação, aqui, tem sido de 

muita seriedade. E de pouco discurso, pra colocar nas redes sociais. E de trabalho sério, 

pra que a gente possa caminhar. 

Então, meu requerimento, o primeiro que consta aqui, na Ordem do Dia, é que a 

gente possa trabalhar no recesso. E só não foi aprovado, ainda, por que teve vistas, é 

claro, de vários deputados, é regimental. Mas as primeiras vistas foram justamente do 

deputado Bittencourt, e do deputado Antonio Mentor.    

Então, o nosso trabalho, aqui, é propor. E os requerimentos que propus, e que já 

foram aprovados, também apontam no sentido de que a gente possa trabalhar. Fiz uma 

sugestão ao presidente – que é a quem cabe fazer a Pauta do andamento dos trabalhos – 

que pudesse considerar que, em função do andamento dos trabalhos e dos elementos 

que nós já temos, que considerasse a possibilidade de convocação.  

Mas, ao mesmo tempo que o deputado diz que nós não temos nenhuma 

informação nessa CPI - e toda vez faz questão de repetir que não há nenhuma acusação 

de que houve alguma corrupção – mas no meio do seu longo discurso, encontra 

elementos – que eu não sei de onde, por que, se não chegaram nenhuma informação 

aqui nessa CPI –, encontra elementos pra dizer que a Artesp é incompetente, que nada é 

fiscalizado, que o Estado de São Paulo – me desculpe usar a palavra – é uma bagunça 

completa, que cada um faz o que quer. Como se o Estado de São Paulo não fosse um 

Estado organizado, e nós não tivéssemos, aqui, o acompanhamento destes trabalhos. 

Tem até elementos – as informações do deputado – embora a CPI, ele diz que 

não recebeu nenhuma informação; ele tem elementos pra propor que se suspenda o 

reajuste, que nós não sabemos ainda qual vai ser, e que compete ao governador, e ao 

Executivo, a partir dos contratos existentes, determinar o que vai acontecer, o que não 
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vai acontecer, dentro de contratos que estão em vigência. E que não foram contestados, 

até o momento, do ponto de vista do preço dos pedágios. 

Há uma discussão, na Justiça, da prorrogação de contrato. Isso está muito claro. 

O deputado tem uma longa experiência nessa área, presidiu, aqui em São Paulo – foi, 

aqui em São Paulo, secretário dos transportes -, foi secretários dos transportes em 

campinas, então tem uma longa experiência. Ele sabe como é que funcionam esses 

contratos, assinou muitos contratos nas duas secretarias que presidiu, e sabe como é que 

funciona isso. Sabe todo o funcionamento disso. Mas, ao mesmo tempo, tem elementos, 

aqui, pra propor que a gente proponha a suspensão da tarifa. 

Então, não vejo onde estão as contradições. Acho que nós estamos aqui num 

esforço coletivo, dos deputados, de trabalhar, e todos nós temos feito isso. Podemos ter 

divergências – e temos -, mas o nosso trabalho tem sido um trabalho sério.  

Então, faço essa observação, presidente, só pra registrar que entendo que, diante 

dos fatos levantados, das informações solicitadas, e do andamento dessa CPI – por que 

se quisesse mudar e alterar tudo, isso seria até um direito, não é?  

Poderia fazer um novo requerimento. As decisões da CPI não são imutáveis. 

Elas podem, a qualquer momento, à luz do andamento dos fatos - eu podia imaginar, 

quando participei da primeira reunião, e quando fiz o primeiro requerimento - um 

andamento. Fatos novos vão acontecendo. Poderia ter apresentado, inclusive, um novo 

requerimento de roteiro. Não o fiz. Eu acho que o requerimento que aprovamos é 

suficiente pra que a gente possa conduzir os nossos trabalhos. 

Mas, ao mesmo tempo, me reservo o direito de sugerir, ao presidente da 

Comissão, que tem a competência pra isso, para que observe, e que tome as medidas 

necessárias, para que a gente possa ter um bom andamento da CPI. 

Essa é a minha preocupação e a forma como temos atuado aqui. E, não vejo 

aqui, portanto, nem o objetivo nosso de trabalhar e atrapalhar o serviço. Muito pelo 

contrário: o objetivo de que a gente possa ter, aqui, um trabalho sério e isso está 

consubstanciado, não nos discursos, que tenho feito poucos, mas na ação concreta e nos 

requerimentos que tenho proposto.         

 

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

Antonio Mentor. 
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O SR. ANTONIO MENTOR - PT – Sr. presidente, srs. deputados. Eu fico até 

abismado de ver, aqui, algumas manifestações que não correspondem àquilo que vem 

sendo discutido e encaminhado por essa Comissão Parlamentar de Inquérito.  

Primeiro, não há nenhuma intenção, deputado Zerbini, desta Comissão, de 

decidir sobre reajuste de tarifa. Isso já foi discutido aqui amplamente, nós tivemos 

muitas horas de discussão pra identificarmos, claramente, qual é o objetivo da nossa 

solicitação ao governador do Estado. 

Não há intenção, nossa, de dizer o que é que o governador tem que fazer, ou não 

deve fazer. Ao contrário.  

Não, um momento, eu aguardei a sua fala, agora o sr. aguarda a minha, também, 

por favor. 

Por que é absurdo, querer colocar aqui, sob a nossa égide, a capacidade de 

decidir sobre reajuste de tarifa. Nós estamos oferecendo uma sugestão, ao governador, 

de que, em função da sua própria conclusão, deputado Davi Zaia, de que há uma 

discrepância da ordem de dois bilhões de reais. Conclusão do Governo – afirmação feita 

pelo governador Geraldo Alckmin – a partir da consultoria feita pela Fipe; e que, em 

função desses dois bilhões de defasagem que há nas tarifas, que essas tarifas sejam 

congeladas. Até que essa CPI, até que o próprio Governo, finalize essa sua análise.  

É apenas uma sugestão que está sendo feita, ninguém está decidindo 

absolutamente nada! 

 

O SR. – Pela ordem. Pela ordem, sr. presidente. 

 

 O SR. ANTONIO MENTOR - PT – Deputado Marcos Zerbini está se 

precipitando em relação a isso.  

Nós já discutimos aqui, na semana passada, amplamente o papel desta CPI. E aí, 

novamente, os deputados que compõem essa CPI não são juízes. Não são julgadores. A 

CPI é uma comissão Parlamentar de Inquérito. Inquérito, é investigação. Inquérito, é 

análise.  

E nós vamos produzir um relatório, da lavra do deputado Davi Zaia, com as 

conclusões da nossa investigação. E nesse relatório não haverá sentença. Não haverá 

condenação. Haverá um levantamento de informações relativas às nossas apurações, 

apenas isso. 
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Que, evidentemente, vai ser encaminhado ao Ministério Público, ao Tribunal de 

Contas – estes, sim, são instituições que vão, aí, sim, fazer a denúncia, se for necessário; 

cobrar das autoridades a regularidade do contrato com cada Tribunal de Contas, enfim, 

a esses, sim, cabe definir punições e demais penalidades, se for o caso. 

Discutir o modelo. Por que o modelo, de 1998, não serve mais pra hoje. Nós 

temos que rever isso, sim. Existem alternativas que já foram demonstradas na prática. E, 

que demonstram que é possível reduzir a tarifa dos pedágios em benefício do usuário, 

em benefício do custo São Paulo.  

É possível, sim. E é possível fazer isso de maneira negociada. Desde que, de 

posse das informações dos documentos que nós requisitamos, que essa Comissão ainda 

não recebeu, a gente possa elaborar uma proposta concreta. Ao Governo. Às 

autoridades. À Artesp. Que, de maneira discutida, negociada, possa estabelecer novos 

paradigmas para as concessões de rodovias do Estado de São Paulo.  

Essa é a nossa função. Não há, aqui... O que está dito, está dito, não tem 

insinuação, não, está dito, é aquilo, é nossa opinião, nós vamos defender a nossa 

opinião, aqui. E não adianta melindrar, “ah, por que, ah, falou que é isso...” Não. O que 

está dito, está dito. É nossa opinião, tem que ser respeitada, também.  

Nós não estamos, aqui, analisando nenhum tipo de desvio de conduta. Nós 

estamos, aqui, analisando as tarifas dos pedágios do ponto de vista do interesse do povo 

paulista. Essa é nossa tarefa, aqui, sr. presidente. Não é outra. 

Agora, nós vamos fazer o debate segundo nosso ponto de vista. E o nosso ponto 

de vista demonstra – não precisa ter documento nenhum em mão, pra que a gente 

chegue a essa conclusão -, demonstra que há um equívoco grave na escolha do modelo.  

Isso já vem de antes. Esses contratos foram inspirados num modelo adotado pelo 

Governo Federal em 1995, quando das primeiras concessões de rodovias no Brasil – a 

concessão da Ponte Rio-Niterói, a concessão da Rodovia Presidente Dutra -, que já 

adotaram um modelo que, mesmo diferente desse, que escolheu pela tarifa e não 

escolheu pela outorga, mas mesmo assim estabeleceu parâmetros que foram altamente 

prejudiciais ao interesse do povo do Estado de São Paulo e do Brasil. 

Portanto, sr. presidente, suspender o reajuste, a pedido, por solicitação, por 

indicação desta comissão Parlamentar de Inquérito, é uma medida de justiça àquilo que 

foi apurado pelo próprio Governo. Há uma defasagem de dois bilhões de reais, acusado 

pelo Relatório Fipe, e assumido pelo Governo do Estado de São Paulo e pela Artesp, 

como sendo verdadeira.  
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Então, além dos dois bilhões, nós vamos dar mais um reajuste, ainda, nas tarifas? 

E mais, pra completar. Como é que o Governo tem que cumprir o contrato e tem 

obrigatoriamente que dar o reajuste, se, para além dos dois bilhões de reais - nós temos 

um outro exemplo, deputado Marcos Zerbini. 

Que o ano passado, em 2013, em função das jornadas de junho, o governador 

não reajustou as tarifas dos pedágios. Ele rompeu o contrato? Não, ele não rompeu o 

contrato. Ele achou uma outra forma de remunerar as concessionárias, e fez isso sem 

anunciar publicamente, sem dar publicidade, fez isso de maneira quieta, calado, e 

reduziu a outorga, de modo a compensar os valores do reajuste que não foi oferecido, 

pelo Governo, às concessionárias.   

Como existem formas e formas de se fazer a mesma coisa, esse pedido que nós 

estamos fazendo e que, lamentavelmente, a Comissão de Inquérito ainda não votou, ele 

está sendo observado, deputado Marcos Zerbini, por milhares e milhares de pessoas que 

têm compartilhado, que têm visualizado, essa nossa solicitação, nas redes sociais. 

Números que passam de hum milhão de visualizações. 

Portanto, o povo paulista espera, dessa Comissão, não uma decisão sobre a 

tarifa, mas pelo menos, uma manifestação, de modo que aja compreensão clara de que, 

nós aqui, entendemos que o reajuste das tarifas é incompatível com a realidade que nós 

estamos vivendo hoje, que as tarifas de pedágio, no Estado de São Paulo, são muito 

caras, e que nós, nessa Assembleia Legislativa, temos obrigação de sugerir caminhos, 

para que essas tarifas sejam reduzidas em benefício dos usuários e do povo paulista.        

   

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

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Vou, em primeiro lugar, aí, antes de 

fazer a fala, eu gostaria que V. Exa. pudesse informar, dos requerimentos aprovados, 

quais nós já tivemos resposta, por parte da Artesp ou de outro órgão. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – O Requerimento n° 1, nós 

já tivemos resposta; e o Requerimento n° 2, já foi desarquivada a documentação.  

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – O Requerimento n° 1 é o Roteiro de 

Trabalho. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Desculpa. O Requerimento 

n° 2, nós tivemos a resposta. E o Requerimento n° 3, nós tivemos desarquivada a 

documentação.  

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Perfeito. É isso que eu quis fazer 

referência aqui. Foram feitos vários requerimentos, por mim, pelo deputado Mentor, 

pelo deputado Davi Zaia, pelo deputado Cauê Macris. E, do conjunto dos documentos 

solicitados através da aprovação dos requerimentos, nós só tivemos retorno de um. Só 

de um. O outro, foi uma ata de desarquivamento da CPI que passou, que é um ato 

administrativo, aqui desta Casa. 

É evidente, que foi esclarecido na outra reunião da semana passada, que o prazo 

legal é de 15 dias. A maior parte dos requerimentos apresentados, aprovados no dia 14, 

dia 21, foram remetidos, aí, no dia 27, dia 29. Portanto, não chegaram os 15 dias. Deve 

chegar amanhã. Eu acho, pela conta, amanhã ou depois. Eu não estou fazendo referência 

a essa documentação que, espero, nós possamos receber de acordo com o prazo 

regimental.  

Segunda questão que gostaria de colocar. Foi citado, e o deputado Mentor fez 

referência aqui, do reajuste do ano passado – ou do não reajuste do ano passado. Eu não 

vi nenhum deputado ser contra, ou defender as concessionárias, que a posição do 

governador estava errada. Que a posição do governador estava errada em não conceder 

o aumento, cobrar o eixo suspenso, e abrir mão da outorga. Não houve questionamento. 

Não houve uma fala na Comissão de Transportes. Não houve uma fala na Tribuna desta 

Casa. Sobre essa posição adotada, pelo governador, de forma unilateral – cabe, 

evidentemente, a ele e à Artesp, como Agência Reguladora, adotar os procedimentos de 

reajuste. 

Então, cremos que, nesse momento, usando a prerrogativa do ano passado, 

adotada pelo governador, a gente adote o mesmo procedimento.  

Nós estamos falando, já há algum tempo, que o modelo está equivocado em 

função, entre outros motivos, do valor da outorga. O governador poderia, num momento 

onde nós temos o trabalho da CPI, onde tem processos administrativos e judiciais em 

andamento, poderia adotar o mesmo procedimento que adotou, no ano que passou, e 

que não houve nenhuma manifestação por qualquer deputado desta Casa. 
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 Segunda coisa que eu gostaria de fazer referência: a Artesp é lerda e 

incompetente. É lerda e incompetente em todas as suas funções. Se o sr. tiver 

oportunidade de ler os requerimentos com as justificativas, vai perceber – e nós citamos 

as transcrições de reuniões da Comissão de Transportes, onde diretores da Artesp se 

comprometeram a encaminhar documentos - que agora nós estamos pedindo – há mais 

de um ano! Um ano e meio, e não foi cumprido aquilo que foi prometido nas reuniões 

da Comissão de Transportes. 

É só pegar as justificativas do requerimento que está lá, a transcrição textual 

destas colocações feitas pela Artesp. Mas eu poderia dizer que a Artesp é lenta, é 

incompetente, que falta planejamento, de várias coisas.  

Nós discutimos ontem na Comissão de Transportes, deputado Mentor, que a 

Artesp regulamenta as vans de um jeito, e a AMTU de outro! Foi feito um 

requerimento, discutido na Artesp, e não resolveu! Dois órgãos do mesmo Estado: um 

adota um critério, o outro adota outro! 

Quando a van sai fora da região metropolitana, a Artesp vai lá e prende, por que 

não tem o cadastro da Artesp. E quando acontece o inverso, a EMTU prende. Dois 

órgãos do mesmo Estado. Nós chegamos num consenso, há 15 dias atrás, e ontem, que é 

importante fazer um ajuste, no âmbito do próprio Governo do Estado.    

É lerdo, é incompetente, e é isso que tem sido a posição da Artesp. Não fiz 

referência à lerdeza da Artesp pra mandar a documentação aprovada, aqui, por que não 

chegou aos 15 dias. Mas, se não tiver, obviamente nós vamos ter uma posição 

diferenciada.  

Portanto, deputados, nós só temos em mãos dois materiais: o estudo da Fipe; o 

desarquivamento das informações da CPI; e aquela informações dadas pela Artesp, e 

pelo Governo do Estado, em público, e na Justiça, dizendo que, aquilo que foi feito em 

2006, estava errado! Estava equivocado. Que trouxe um lucro adicional, em cerca de 

cinco anos, de dois, ou um pouco mais de dois bilhões de reais. 

Por fim, quero dizer o seguinte, deputado Davi Zaia: não há qualquer tipo de 

desespero. Nós queremos é buscar um modelo de concessão que não onere o cidadão; 

que não onere a cidadã; que procure não acrescentar, não aumentar o Custo Brasil. E 

esta alternativa da forma como foi feita a concessão, e dos valores dos pedágios, não 

tem dúvida de ninguém que isso onera, que aumenta o Custo Brasil.  

E é isso que nós queremos fazer! E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos 

discutir modelo. E, se identificado que houve – se identificado! – que houve algum tipo 
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de ato não correto, não legal, de gestores públicos, é evidente que nós vamos apurar, e 

vamos encaminhar o relatório de decisões finais, aos órgãos que compete fazer a 

finalização desse processo. 

E diria o seguinte, deputado Davi: nós, inclusive, iríamos votar o requerimento; 

nós buscamos o entendimento dos 15 dias, de chegar a uma mediação no trabalho da 

CPI no mês de julho. Conversamos isso, não chegamos ao entendimento, mas quero 

dizer a V. Exa. que nós temos acordo, nós íamos votar favorável – nós íamos votar 

favorável – a esse requerimento, de trabalho nos 30 dias desta Casa.  

Por que, se tiver aumento, nós vamos fazer muito barulho, aqui, em julho, e 

vamos discutir, de forma muito intensa, as medidas estabelecidas. Então, nós temos 

acordo. E, poderíamos, se não tivesse acordo, usar do artifício de um suplente – tanto do 

Mentor, quanto meu – pra vir aqui pedir vistas. E não utilizamos desse artifício nem na 

reunião – não fomos nós que pedimos vistas – e não utilizamos, também, nessa reunião.  

Então, temos acordo – já queremos declarar, aqui, nossa posição – temos acordo 

e vamos votar, por que nós queremos trabalhar no mês de julho, pra tentar identificar. 

Depois, a gente pode até discutir o dia, se não for na quarta, um outro dia, mas temos 

acordo com esse requerimento, e queremos trabalhar, com todos aqui, no período de 

julho.  

Então, não pedimos, nas duas últimas, e não vamos pedir. Vamos votar 

favorável, desde que a Bancada de sustentação do Governo também o faça assim, na 

próxima reunião.  

 

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

Marcos Zerbini. 

 

O SR. MARCOS ZERBINI – PSDB – Sr. presidente, eu queria só ler o 

requerimento, aqui, apresentado pelo deputado Antonio Mentor e pelo deputado Gerson 

Bittencourt. 

“Requer que seja enviado ofício, em caráter de urgência, ao governador Geraldo 

Alckmin. A fim de que seja suspenso qualquer reajuste nas tarifas de pedágio cobradas 

nas rodovias paulistas. Cujo poder concedente seja o Estado de São Paulo - Artesp – até 

que sejam concluídos os trabalhos de investigação desta CPI.” 
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   É impressionante como o deputado Mentor tem a capacidade de falar uma 

coisa e escrever outra. Por aqui está muito claro: não é uma sugestão. É uma 

determinação pra que o Governo não faça isso.  

Quanto ao modelo de concessão, nobres deputados, é muito simples: apresentem 

para a população de São Paulo uma proposta de concessão diferenciada, e vençam a 

próxima eleição. No Governo do Estado, V. Exas. serão, então, responsáveis pela 

apresentação de uma nova proposta de concessão.    

Agora, é muito fácil criticar quem está governando o Estado. Mas a população 

escolheu o governador Geraldo Alckmin pra fazê-lo. Aliás, nos últimos 20 anos, vem 

escolhendo o PSDB, com esse modelo de concessão, pra governar o Estado de São 

Paulo.  

É muito simples. Apresentem uma proposta diferenciada, mas adequada, e 

vençam a eleição. E V. Exas. poderão mudar o modelo de concessão. É simples. É uma 

questão de Governo, e é uma questão que determina quem está governando. É só isso.  

Então, vou deixar muito claro, isso: o governador, Geraldo Alckmin, tem um 

modelo de concessão, e acredita nisso. Existem erros? Podem existir. Onde se 

identificou erros, foi pra Justiça; inclusive, pra corrigir algo que se identifica que houve 

equívoco. O próprio Governo do Estado está propondo ação judicial.  

Então, ninguém aqui está discutindo que existe problema, ou não existe 

problema. Olha, se identificou problema, está discutindo judicialmente. Agora, o 

governador não pode, por vontade própria, ir lá e dizer: “Eu não vou cumprir o 

contrato”. Isso é absurdo. Isso aconteceu no Paraná, com o Requião, e o que aconteceu? 

A Justiça determinou que ele voltasse atrás na decisão tomada.  

Então, uma coisa é propor. O ideal, o bonito – é lógico que nós queremos pagar 

menos pedágio. É lógico que gostaríamos de ter uma situação diferenciada. Agora, a 

gente tem que olhar pra realidade, e se dar conta que São Paulo tem a melhor malha 

rodoviária do país. Disparada. De longe. Isso é indiscutível.  

Existem erros, existem críticas ao modelo de concessão? Podem até existir. 

Agora, o resultado prático, é que nós temos, disparado, a melhor malha rodoviária do 

país. O resultado prático, é que a população, nos últimos 20 anos, tem decidido que a 

forma com que o PSDB governa o Estado de São Paulo está correta. Senão, não teria 

reeleito os governadores do Estado, do PSDB, durante esses 20 anos.  
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Então, nobre deputado, nós temos um momento oportuno, pra que vocês 

convençam a população de que o modelo está equivocado, e que ela tem que mudar de 

direção.  

E, se V. Exas. tiverem sucesso nisso, e elegerem o candidato do PT para 

governador do Estado de São Paulo, V. Exas. terão todo o poder de fazer as alterações 

que entendam adequadas para isso. Enquanto isso não acontece, infelizmente V. Exas. 

têm que aceitar o modelo proposto por quem governa. Por que, quem governa, decide. 

Muito obrigado.     

 

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

Gerson Bittencourt. Em seguida, o deputado Antonio Mentor. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – É gozado que o deputado faz 

referência ao Paraná, e não faz referência ao ato do governador, do ano passado, que 

não deu reajuste, mudou critério de cobrança do pedágio dos caminhões, cobrando o 

eixo suspenso, e aí não teve rompimento de contrato! Ou não teve? Eu não vi nessa 

Casa, nenhum dos defensores de concessionária, fazer qualquer referência ao ato do 

governador, do ano passado, no sentido em que ele não estava cumprindo o contrato. 

Cumpriu o contrato. É evidente que cumpriu o contrato. Fez o cumprimento do 

contrato; não deu o reajuste previsto no contrato, por que abriu mão do valor da outorga 

daquele ano. Foi isso que o governador fez. E não fez um ato ilegal. Nós não estamos, 

em nenhum momento, dizendo que o não reajuste do ano passado, adotado pelo 

governador, foi um ato ilegal.  

Se no ano passado não foi um ato ilegal, por que agora essa Comissão - o sr. 

também deveria conhecer o Regimento e saber que uma CPI, e mesmo uma Comissão 

desta Casa, não tem poder pra determinar o reajuste, valores, ou não reajuste. Mas tem o 

poder, sim, pra discutir e aprovar uma sugestão ao Governo. Em função dos trabalhos 

desta CPI, em função daquilo que o Governo Estadual já apurou - erro do próprio 

Governo do Estado - pra também não estabelecer os reajustes nesse período que nós 

estamos em trabalho aqui nessa CPI. 

Então, me parece, e é assim que tem se estabelecido, uma situação com um peso 

e duas medidas! Um peso e duas medidas. O governador poderia, sim, adotar o mesmo 

procedimento que adotou, no ano que passou, para não reajustar o valor das tarifas, até 
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que esse trabalho dessa CPI, e as ações judiciais e administrativas tenham sido 

concluídos.  

Segunda questão que eu queria dizer aqui: é uma confusão de papel. Nós 

estamos aqui, cada um desses deputados, por que fomos eleitos em 2010. E isso, o sr. 

tem que respeitar. Isso, cada um tem que respeitar. E nós não fomos eleitos pra fazer o 

comando do Executivo. Nós fomos eleitos pra ser deputado. Pra produzir leis, pra 

debater leis, e pra fiscalizar os atos do Executivo! E é pra isso que fomos eleitos, e não 

abrimos mão disso. Não abrimos mão do papel que cabe ao Legislativo.  

É uma concepção de relação, do Executivo e do Legislativo, promíscua. 

Promíscua. Subserviente. E é assim, que nós não concordamos com o papel que cabe a 

cada Legislativo, em cada uma das esferas.  

E a colocação do deputado foi só nesse sentido.  

 

O SR. – Pela ordem, deputado, permite um aparte, deputado?  

Eu passo, Excelência.  

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Tanto é, tanto é, que a 

argumentação do deputado, para a falta de investigação, é a do processo eleitoral. 

Depois, vem falar, aqui, que é a Oposição que quer fazer dessa CPI um palanque. Quem 

quer fazer a CPI um palanque é a Situação, o PSDB. É esse tipo de acusação. 

“Por que nós não podemos discutir modelo, por que o PT não ganhou o Governo 

do Estado. Que ganhe o Governo do Estado”. Se ganhar, se perder, qualquer um dos 

candidatos, o Parlamento vai continuar discutindo o modelo. O Parlamento vai 

continuar fiscalizando, por que ele não pode abrir mão do seu papel constitucional. E 

isso nós não vamos aceitar. Isso, não vamos aceitar.  

Quando chegar o processo eleitoral, propriamente dito, com as regras definidas, 

nós vamos discutir, no âmbito eleitoral, com as candidaturas, com os partidos, e assim 

por diante.  

Agora, essa Casa vai continuar fazendo, e cumprindo, o seu papel constitucional.  

 

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

Antonio Mentor. Em seguida, o deputado Marcos Zerbini. 
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O SR. ANTONIO MENTOR - PT – Queria pedir ao deputado Marcos Zerbini, 

que lesse o requerimento, a que ele se referiu, na totalidade. Pra que ele pudesse 

compreender o que é que foi solicitado.  

E a palavra que consta aqui, na justificativa do requerimento, deputado Marcos 

Zerbini, é a seguinte; vou ler: “O pedido se fundamenta no fato de que, conforme 

divulgado pela Imprensa, a auditoria realizada pela Fipe, contratada...” e assim por 

diante. O pedido!  

Portanto, para o seu esclarecimento – por que, eu tenho certeza que o deputado 

Zerbini não imagina que nós tenhamos, aqui, a intenção, a ousadia, de querer governar o 

Estado de São Paulo, sendo deputados. Nós estamos aqui pra outra tarefa. E, como disse 

o deputado Bittencourt, é pra essa tarefa que nós fomos escolhidos pelo povo paulista.   

Segunda questão, que eu queria mencionar – e o deputado Marcos Zerbini sabe, 

e sabe muito bem - que as estradas paulistas são de boa qualidade, são as melhores do 

Brasil, muito antes das concessões. Não foram as concessões que transformaram as 

estradas paulistas nas melhores estradas do Brasil. Ao contrário. A Rodovia 

Anhanguera, a Washington Luís, a Rodovia dos Bandeirantes, são obras do povo 

paulista. Que foram repassadas às concessionárias, que hoje fazem a manutenção dessas 

rodovias. Com obras adicionais? Claro. Mas essas estradas já eram as melhores do 

Brasil antes das concessões. Muito antes das concessões. 

Terceiro: o povo do Estado de São Paulo, e o povo brasileiro, não tinha uma 

referência comparativa adequada, pra saber se era possível concessionar rodovias, por 

um outro modelo, que garantisse uma tarifa de pedágio módica.   

Hoje, o povo paulista tem essa referência comparativa. As rodovias federais 

foram concessionadas por um outro modelo. Modelo que decidiu, sobre a licitação, a 

partir da tarifa mais barata, mais módica, mais acessível ao povo do Estado de São 

Paulo. E, antes, não havia essa possibilidade.  

Eu sei que essas rodovias federais foram muito maltratadas, durante outros 

governos. Você escolheu, hoje, a Rodovia Régis Bittencourt, que, durante décadas, foi 

tratada como secundária, uma rodovia eixo para o desenvolvimento do sul do país, e 

que passou governos anteriores, inteirinha, sem o menor cuidado. E que, agora, 

concessionada, está sendo objeto de ampliação, duplicação, e que permite que o usuário 

transite de São Paulo a Curitiba, pagando R$ 10,68, numa distância de 400 km. Essa 

mesma distância, percorrida por um carro de passeio, que leva de São Paulo a São José 

do Rio Preto, custa, ao usuário, R$ 70,60, deputado Marcos Zerbini. 
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Anteriormente às concessões federais, não havia essa referência comparativa, 

que hoje existe. E o povo paulista sabe que é possível, sim, alterando o modelo, abrindo 

mão do ônus, reduzindo a taxa interna de retorno, levando em conta o aumento 

significativo que houve no Brasil, nos últimos 10 anos, do fluxo de veículos por essas 

rodovias. Enfim, adotando uma política que defenda o interesse do povo paulista e do 

povo brasileiro, é possível, sim, tratar as nossas rodovias com tarifas de pedágio muito 

mais acessíveis e que façam justiça ao interesse do povo paulista.   

 

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

Marcos Zerbini. 

 

O SR. MARCOS ZERBINI – PSDB – Só pra esclarecer alguns pontos, que eu 

acho que são fundamentais.  

O primeiro, é que eu não sou ignorante, eu sei que a CPI não determina o que o 

governador tem que fazer. Mas, a forma com que o requerimento foi colocado, dá a 

impressão, equivocada, que essa CPI tem um poder maior do que, de fato, tem. O que 

estou querendo, aqui, primeiro, é esclarecer isso. A CPI pode sugerir; a CPI pode dizer 

que acha melhor isso ou aquilo; mas, a decisão, última, é do governador do Estado de 

São Paulo. 

 

O SR. - É claro. É claro! 

 

O SR. MARCOS ZERBINI – PSDB – Tem que ficar muito claro. Por que não 

é... Não, não está claro, não está claro.  

 

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

deputado Marcos Zerbini. A palavra está com o deputado Marcos Zerbini. Você tem 

que respeitar. 

 

O SR. MARCOS ZERBINI – PSDB – Eu ouvi com atenção. Agora, espero 

que V. Exa., também, ouça. 

Então, a impressão que dá, para quem lê, e para quem não conhece o Regimento 

da Casa, pra quem não conhece o poder de uma CPI, é essa. Então, o que eu quero 
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deixar muito claro aqui: a CPI pode sugerir, mas não decidir. Quem decide, no final, é o 

governador. 

Segundo aspecto. Segundo aspecto. Segundo aspecto... 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – Por favor, por favor.  

  

O SR. MARCOS ZERBINI – PSDB - Segundo aspecto, que eu acho muito 

importante, aqui, é que, mais uma vez, está se querendo decidir o que o governador tem 

que fazer, o que não tem que fazer. Se o governador, no ano passado, decidiu por uma 

outra forma de compensar o não reajuste das tarifas, negociou isso, de alguma forma, 

com as concessionárias; foi uma decisão de governo do Executivo.  

Se ele vai fazer isso esse ano, de novo, ou não vai fazer, é, de novo, uma decisão 

dele - como governador. Então, nós não podemos determinar o que ele vai fazer, o que 

não vai fazer. Ele decide. Ele decide o que acha melhor. Por que ele está governando. 

Terceiro aspecto, que é muito importante. Senão, fica parecendo que a Régis 

Bittencourt está sendo feita agora. A Régis Bittencourt começou a ser duplicada, e a 

receber obras, no governo do Itamar Franco. E o PT, em 12 anos de governo, não 

conseguiu terminar a obra. Aliás, no final do Governo Fernando Henrique, ela estava 

muito avançada, faltava pouca coisa pra ser terminada. Em 12 anos, o PT não conseguiu 

terminar.  

E outra questão. Se V. Exas. estão tão convencidos da forma com que a 

concessão está sendo feita, agora, nas rodovias federais, ótimo! Apresentem como 

proposta para o povo de São Paulo. E o povo de São Paulo vai decidir. 

Agora, esses casos são complicados. Por que, por exemplo, a Dutra não tem essa 

regra. O pedágio da Dutra, que é uma rodovia federal, é alto. Não é baixo. 

Segundo aspecto. Eu, particularmente, acho extremamente complicado, por 

exemplo, a forma de concessão da Fernão Dias. É verdade que o pedágio é muito 

barato. Mas não existe nenhuma obrigação, da concessionária, de fazer obras de 

ampliação; a única coisa que ela tem que fazer é manter a rodovia do jeito que ela está 

hoje. Ou seja, o Estado fez toda a obra – o Governo Federal – e deu a concessão, para 

que a concessionária, simplesmente, tape buracos, faça obras de manutenção.  

Então, há uma discussão extremamente complexa, aqui. Por que aqui, com o 

recurso das concessões no Governo de São Paulo, se faz a manutenção das rodovias; se 
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faz as obras de ampliação das rodovias dadas em concessão; e se recupera a malha 

viária do Estado, que não está concedida.  

Então, é muito importante. E dizer que a obra, que as estradas de São Paulo, já 

eram melhores antes, é verdade, que comparadas (?) eram melhores. Agora, a qualidade 

dada a essas estradas, nos últimos 20 anos, é indiscutível. A qualidade dada a todas as 

rodovias estaduais, nesses últimos 20 anos, é indiscutível. Isso, a população sabe. Tentar 

dizer que tudo que existe, já existia no passado, isso é uma inverdade.  

E, por último, fazer a proposta para que o Governo descumpra contrato, é 

defender o interesse das empresas concessionárias. Por que, descumprindo o contrato, 

quem vai ter que pagar multa é o Governo do Estado. As empresas concessionárias vão 

ganhar com isso. Então, fazer, hoje, a defesa do não cumprimento dos contratos, é fazer 

a defesa das concessionárias. Do interesse privado. E, não, do interesse público no 

Estado de São Paulo. Tem que ficar muito claro, isso. Muito claro.  

Obrigado, sr. presidente. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS – PSDB – A palavra, ao deputado 

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Deputado, sabe quem fez a 

concessão da Rodovia Dutra? Fernando Henrique Cardoso. Esse modelo, que cobra 

esses valores de pedágios na Rodovia Dutra – Fernando Henrique Cardoso.  

 

O SR. – Pela ordem, sr. presidente. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT – PT – Fernando Henrique Cardoso. 

Fernando Henrique Cardoso que fez a concessão da Dutra. 

No quesito CNT – não é pesquisa do PT, não, CNT – Fernão Dias, ótima. 

Rodovia Régis Bittencourt, caracterizada como boa. Pesquisa CNT, propriamente dita.   

Agora, vir aqui fazer ilação; primeiro, que nós estamos pedindo, solicitando, o 

rompimento do contrato, é não ouvir o debate, aqui. Não ouvir o debate, aqui. Aliás, 

nem leu os requerimentos. Nem leu os requerimentos, pra vir participar dessa CPI.  
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Nem leu, nem leu; por que se tivesse lido as justificativas – que é parte 

integrante de qualquer requerimento; nós deixamos de aprovar um requerimento do 

deputado Cauê Macris, que tínhamos acordo, por que o requerimento veio sem 

justificativa; voltou com a justificativa, e nós aprovamos, normalmente, o requerimento. 

Então, não estamos – em nenhum momento – solicitando, pedindo, pra fazer 

rompimento do contrato. Inclusive, mais uma vez – talvez o deputado possa ouvir – 

mais uma vez nós estamos colocando aqui: adote a mesma medida que adotou o ano 

passado! E não teve rompimento do contrato. Não teve questionamento – pelo menos, o 

que é de conhecimento desta Comissão; até chegarem os documentos nós podemos 

mudar de posição – mas, até agora, não houve questionamento por parte das 

concessionárias. Não houve, por parte das concessionárias. 

Então, ficar fazendo colocações aqui, que esse deputado, e o deputado Antonio 

Mentor, são defensores das concessionárias, é uma ilação completamente fora de 

cabimento.  

Por que nós vamos, sim, deputado, na condição de deputados, de integrantes 

dessa Comissão – que tem como finalidade discutir as tarifas dos pedágios. As tarifas 

dos pedágios têm um valor por um modelo de concessão. Achar que nós não vamos 

fazer esse tipo de sugestão, de colocação a essa CPI, é uma ingenuidade.  

E achamos, deputado, que quando você faz um aditivo contratual – lá atrás, 

quando foram feitos os contratos de concessão, em 1998 – nós tínhamos uma Selic em 

torno de 20%, pouco mais de 20%. Os contratos estabeleceram uma taxa interna de 

retorno de 19, 19.5, muito próxima à Selic. Que é o modelo que se estabelece nas 

concessões públicas, de uma forma geral. 

Mas, hoje, a taxa Selic está um pouco acima de 10. Hoje, as novas concessões 

feitas, estabelecem uma taxa interna de retorno de oito, nove, quanto mais 10, que seria 

um valor de taxa interna de retorno bastante adequada para o momento atual. 

Então, quando se procede um aditivo, por mais três anos, cinco anos, ou até oito 

anos, como foram os aditivos assinados em 2006, não pode estabelecer um aditivo de 

prazo, estabelecendo o mesmo valor da taxa interna de retorno que está completamente 

fora da vida desse país e desse Estado. No mínimo tem que buscar um entendimento – 

inclusive dentro do contrato – por que foi feito isso na Dutra.  

Na Dutra, tinha uma taxa interna de retorno – quando foi feito o processo 

licitatório – elevada. Elevada, para os padrões de hoje. Para os padrões de hoje. Por que 
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lá estavam referenciados um pouco em cima da taxa – um pouco, não – estavam 

referenciados em cima da Selic, propriamente dita.  

Então, nós não podemos aditar contratos – e isso foi feito pelo Governo Federal 

– aditou contratos, mas reduziu a taxa interna de retorno num processo de entendimento, 

num processo de negociação com a concessionária. De uma concessionária que não 

ganhou o processo licitatório nesse governo. Ganhou no governo que passou.  

Então, tem mecanismos pra buscar um entendimento, pra reduzir as tarifas. Em 

primeiro lugar, para abrir mão do valor da outorga que o Governo cobra todos os anos, 

assim como o governador fez no ano passado, corretamente.  

Tem margem – vou dar dois números, e já dei, aqui, em outras oportunidades. 

Em 2007, passaram pelas rodovias paulistas menos de 400 milhões de veículos – 395 

milhões de veículos. Sabe quantos veículos passaram em 2012? Quase 850 milhões de 

veículos! Mais do que o dobro, em cinco anos.  

Sabe quanto que significou o processo de tecnologia adotado pelas 

concessionárias – por exemplo, com o modelo de cobrança eletrônica?  Cinquenta e 

tantos por cento dos veículos que passam pelas praças de pedágio, hoje, passam pelo 

meio eletrônico. Arrecadando quase 65%, de tudo, pelo meio eletrônico. Isso significou 

uma redução de custo! Uma redução de custo de atendentes, nas praças de pedágio; uma 

diminuição do custo com segurança; uma diminuição do custo administrativo; uma 

diminuição do custo com transporte de valores; uma diminuição com os assaltos, 

estabelecidos, hoje, nas praças de pedágio. Hoje, temos cerca de 35%, de tudo que é 

arrecadado, em dinheiro, propriamente dito. 

Então, nós temos vários instrumentos, dentro do contrato estabelecido, 

respeitando os contratos estabelecidos, que dá margem, para o governador e a Artesp, 

como Agência, fazer o entendimento. 

Eu, aqui, fiz colocações na outra oportunidade. Vamos ver a documentação, que 

nós vamos checar, se o Governo do Estado adotou a discussão de procurar, em 2006, e 

agora, em 2011, 2014 - quando constatado o erro, de 2006, nos aditivos assinados – se 

procurou algum entendimento com as concessionárias, no âmbito administrativo. Me 

parece que é o instrumento inicial. Não sabemos dessa informação, aqui, por isso eu não 

estou fazendo referência se adotou, ou não; mas é de praxe – como fez o ano passado – 

em não encontrado um entendimento via administrativa, então, busca-se o instrumento 

judicial, que é o instrumento superior, propriamente dito. 
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Então, eu não sei se isso foi feito. Se foi feito, muito bem. Se foi feito, e não teve 

acordo das concessionárias, o Governo do Estado adotou, na minha opinião, a posição 

correta. Mas, nós precisamos ter essas informações. É objeto de pedido, alguns 

aprovados, outros, não, pra que a gente tenha, em mãos, tudo isso, e descobrir, 

identificar, investigar, se teve algum ato, de gestor público – e aqui, não estamos 

fazendo qualquer tipo de referência ao governador ou a qualquer outra pessoa, a um 

gestor público, se teve problema. Também, não estamos acusando que teve.   

Nós vamos ver as documentações, as oitivas que nós vamos fazer aqui, e 

identificar. Talvez, o nosso debate, aqui, fique em torno do modelo e somente do valor 

da tarifa, propondo uma sugestão. E não precisa ser A, B, ou C, que ganhe o Governo 

do Estado. Essa Casa pode produzir uma sugestão para o governador. Pro governador, 

assim como nós fazemos com a legislação, para que o governador, a partir desta 

produção, dê mais força, ainda, ao Governo do Estado, pra fazer o processo de 

entendimento, com as concessionárias, neste resto de anos que faltam para o 

cumprimento do contrato. 

Esse é o objetivo. Tanto que o mote está ali, as tarifas, a gente poderia estar 

discutindo – como foi a nossa tentativa de pedido na CPI do Cartel do Metrô e da 

CPTM -; é um outro tipo de discussão que nós estamos fazendo lá.  

Então, isso eu sempre insisto, e o deputado Davi Zaia fez referência a isso, por 

que nós não vamos ser levianos, aqui, em fazer acusação indevida, sem documentação 

que comprove algum ato ilícito. 

Hoje, o que nós estamos percebendo é que teve – que tem – um problema no 

modelo de concessão, que pode ser ajustado, no âmbito dos contratos, e que tem uma 

dificuldade da Artesp, e isso foi comprovado nos aditivos assinados em 2006, de fazer o 

monitoramento dos contratos.  

Deputado, eu já fiz questionamentos de requerimentos - não aqui para essa CPI – 

para a Comissão de Transportes, e obtive resposta da Artesp. Perguntei, em função do 

sistema de tecnificação, de cobrança automática, quantos postos de trabalho deixaram 

de existir em função dessa tecnologia, propriamente dita. A Artesp não sabe! Se sabe, 

me respondeu errado, que eu tenho a resposta formal.  

Então, nós precisamos ter um entendimento, para propor à sociedade e ao 

Governo de Plantão – no caso, é o governador Alcmin, até o final do resultado dessa 

CPI - e, obviamente, identificar problemas na gestão, do monitoramento, e, caso seja 

constatado, algum desvio de conduta de gestores públicos. Fora disso, nós não 



 41 

queremos desestabilizar economicamente nenhuma empresa, nenhum consórcio, mas 

fazer e produzir algo que seja substancial e positivo. 

Por que, eu creio, o deputado Davi Zaia e qualquer um deputado aqui, se puder, 

e acho que V. Exa. também, se puder, buscar no âmbito dos contratos atuais, iniciativas 

e alternativas para baratear, temos certeza que nós vamos votar aqui de comum acordo. 

Sem nenhum problema. Sem nenhum problema.  

No Paraná, votou. Teve uma CPI, no Paraná, que V. Exa. fez referência, que 

teve entendimento de alternativas. Lá descobriu, deputado Bruno Covas, que ainda 

estava, na Planilha de Custos, a CPMF. A CPMF já deixou de existir. Significa pouco 

no valor, significa, mas tem que ser ajustado. Se não tem mais a cobrança da CPMF, é 

justo que isso seja dado, aí, como diminuição, por exemplo, na tarifa, mesmo que seja 

0.15, 0.20, alguma coisa nesse sentido. A CPI descobriu isso olhando as planilhas. 

Eu não sei se isso está acontecendo aqui – com toda sinceridade – não sei, mas 

talvez esteja. Eu não estou fazendo afirmação, mas talvez esteja. Estou usando o 

relatório do Paraná, que, em grande parte, teve entendimento de todos os deputados, 

independente dos partidos políticos, e produziu alternativas, sugestões ao Governo do 

Estado, que é do PSDB, e que os deputados do PSDB também acompanharam essa 

iniciativa, vamos dizer assim, pra buscar ajustes no âmbito dos contratos de concessão 

estabelecidos. 

Não queremos romper contratos, tem que respeitar contrato até o final. Mas, se 

puder ajustar contratos, acho que nós devemos. Sobretudo, quando é em favor ao 

usuário, que paga essas tarifas todos os dias. 

Muito obrigado. 

   

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

Marcos Zerbini. 

 

O SR. MARCOS ZERBINI – PSDB – Na verdade, eu não vou estender essa 

discussão, por que, senão, passaríamos o dia todo, aqui, discutindo. E eu sei que os 

nobres deputados têm compromissos, então, eu abro mão da intervenção. E acho que o 

debate é sempre positivo. 

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

tratar, está encerrada a presente reunião. 

 

  

* * * 

 

 


