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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO   

DA TARIFA DOS PEDÁGIOS. 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

21/05/2014 

 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Havendo número 

regimental declaro aberta a Segunda Reunião Ordinária da Comissão Parlamentar de 

Inquérito constituída pelo ato 31 de 2014.  

Registro a presença dos deputados Antonio Mentor, Gerson Bittencourt, Edson 

Giriboni, Davi Zaia, Aldo Demarchi, Orlando Bolçone. 

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

 

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

 

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

Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Para solicitar a dispensa da leitura da ata. 

 

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

concordância está dispensada a leitura da ata da reunião anterior. Passamos à nossa 

ordem do dia.  
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Item número um, requerimento do deputado Davi Zaia, requer que requisitada à 

ARTESP e a ANTT a memória de cálculo de todas as praças de pedágios existentes nas 

rodovias estaduais, federais dentro do estado de São Paulo. Em discussão. 

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

 

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

Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Gostaria de comentar sobre esse 

requerimento no que diz respeito à solicitação que está sendo feita à ANTT por conta do 

objeto da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, não incluir esta relação com a 

Agência Nacional de Transportes Terrestres especialmente no que diz respeito às 

concessões federais. 

Nós até gostaríamos de ter essas informações, mas eu tenho a impressão de que 

nós estamos extrapolando o objeto da nossa Comissão Parlamentar ao requisitarmos 

documentos da Agência Nacional de Transportes Terrestres. 

Eu queria fazer essa observação e se houver concordância do autor, retirarmos 

essa parte do requerimento apresentado. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Registramos a presença da 

deputada Célia Leão, continua em discussão o requerimento. Com a palavra o deputado 

Davi Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Senhor presidente, nós entendemos que a comissão 

foi constituída para investigar os valores e se os valores das tarifas cobradas pelas 

concessionárias nas rodovias paulistas estão com consonância com os critérios definidos 

nos editais de licitação. 
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Claro que no Estado de São Paulo nós temos rodovias estaduais e rodovias 

federais que cortam o nosso estado, mas quando nós temos aqui uma referência às 

rodovias paulistas, podemos entender aquelas rodovias que servem ao Estado de São 

Paulo. Nós não tivemos aqui uma perfeita caracterização às rodovias estaduais, às 

rodovias geridas pela ARTESP ou pelo DER, nós tivemos rodovias paulistas, o que nos 

permite a interpretação de que nós estamos falando das rodovias que servem ao Estado 

de São Paulo independente de se elas são administradas pelo governo do estado ou pelo 

governo federal. 

Então a partir desse entendimento é que já que vamos discutir a questão dos 

pedágios, nós temos tarifas de pedágios em rodovias que são administradas pelo estado 

e administradas pela união, é que fizemos essa solicitação e este requerimento. Esse é o 

nosso entendimento e que, portanto não haveria um desacordo com o objeto de 

convocação da CPI. 

 

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

 

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

 

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

Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu acho que é até possível que a 

interpretação seja ampliada a esses termos, mas quando nós estamos tratando das 

concessões do Estado de São Paulo e fazemos referência às rodovias paulistas, nós 

estamos dizendo, nós não estamos incluindo as rodovias federais. Se tivéssemos 

também incluído as rodovias federais teria que haver uma menção específica sobre as 

rodovias federais. 
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Nós estamos nos referindo às tarifas de pedágio nas rodovias paulistas. O que 

são as rodovias paulista? São rodovias que não aquelas que cruzam o Estado de São 

Paulo, as rodovias que cruzam o Estado de São Paulo são rodovias federais e estaduais e 

nós estamos nos referindo ao âmbito da nossa função enquanto deputados estaduais. 

Não nos cabe enveredar para questões relativas à propriedade das rodovias 

federais, essas sim diz respeito ao governo federal e estariam vinculadas a uma área de 

atuação que não seria a do nosso controle enquanto deputados estaduais. 

Então por essas duas razões a referência às rodovias paulistas diz respeito às 

rodovias evidentemente que são cuidadas e têm o gerenciamento do Estado de São 

Paulo ou através das concessões ou diretamente através de seus órgãos específicos. 

Então penso que há uma questão a ser esclarecida a respeito desse requerimento 

e eu não gostaria que essa CPI iniciasse o seu trabalho em correndo em ilegalidade ao 

enveredarmos por campo que não diz respeito a nossa competência. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Registramos a presença do 

deputado Cauê Macris. O próximo inscrito é o deputado Edson Giriboni. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Eu só queria deputado Mentor, eu não 

conversei com o deputado Davi Zaia, mas como membro da CPI eu acho que são duas 

coisas diferentes. Nós não estamos investigando talvez não seja objeto e nem que seja 

da pauta investigar as concessões federais até por uma questão de competência. 

Mas eu me lembro de quando houve as primeiras concessões federais a polêmica 

que houve com relação às tarifas e são condições diferentes. Eu entendo que as 

concessões estaduais houve muitas obras, muitas duplicações, houve outorgas, houve 

algumas condições que foram diferentes das concessões federais. 

Então eu estou entendendo que o deputado Davi Zaia coloca as informações à 

ANTT não com o objeto de investigar as concessões federais, mas que a gente tenha as 

informações formalmente aqui ao conhecimento dos membros da CPI para que a gente 
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possa comparar em condições de igualdade uma concessão estadual de uma concessão 

federal em função de parâmetros diferentes. 

Eu acho que é este o espírito para que nós tenhamos informações e não que isso 

seja objeto de investigação. 

O SR. GERSON BITTENCOURT - PT – Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Próximo inscrito deputado 

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT - PT – Bom, na verdade nós não temos 

discordância em utilizar as informações, um modelo de concessão feito pelo governo 

federal e pelo governo paulista. Na verdade nós queremos fazer esse debate, esse é um 

dos debates fundamentais que esta Comissão vai fazer ao longo do seu trabalho. 

Mas esse mesmo sentido colocado pelo deputado Antonio, até porque nós vamos 

trazer esse comparativo de modelo e tal e indiscutivelmente. Agora as ações que os dois 

requerimentos, que não é só o primeiro presidente, que faz menção às rodovias federais, 

o número quatro também faz esse mesmo tipo de menção quando convida os 

presidentes das concessionárias e faz menção às concessões estadual e federal. 

O que nós temos preocupação é que se de fato essa abrangência está no escopo 

da CPI. Se estiver no escopo da CPI não há qualquer tipo de objeção da nossa parte não 

só em buscar essas informações como também convidar, convocar as empresas 

concessionárias federais, não vai ter objeção a nós. 

Agora nós precisamos partir dos requerimentos daquilo que de fato é objeto 

dessa CPI, portanto senhor presidente, não sei qual é o encaminhamento possível, se 

poderia fazer uma consulta à Mesa Diretora, Procuradoria dessa Casa para que a gente 

começasse o trabalho com o objeto correto e dentro daquilo especificado. 
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Então não tem objeção em relação ao requerimento, tem preocupação nossa, da 

bancada em relação à legalidade do item aqui que se expressam no requerimento de 

número um e de número quatro. 

 

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

Davi Zaia. 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Olha, entendo a preocupação de que a gente possa 

conduzir a CPI dentro da legalidade e acho que essa é a preocupação de todos nós, mas 

volto a insistir, nós temos no Estado de São Paulo se a gente quiser usar a terminologia 

exata, rodovias estaduais e rodovias federais. 

O requerimento da CPI se referiu às rodovias paulistas, portanto não 

especificamente às estaduais ou às federais. Por outro lado, se nós queremos fazer um 

comparativo, nada melhor que a CPI receba oficialmente as informações do que é 

praticado nas rodovias sejam elas federais ou estaduais e, portanto os dois 

requerimentos já que foi citado o quatro também. 

Um é a memoria de cálculo da tarifa cobrada em cada praça de pedágio e o outro 

os editais porque também é preciso entender, uma tarifa é decorrência, é de 

determinados modelos. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Modelo, não é? 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Modelo e determinados serviços que vão ser 

prestados. Não é só uma questão de modelo, é uma questão também de quais os serviços 

prestados. 

Depois quanto à observação do deputado Mentor, de que nós não temos 

competência para analisar ou discutir e investigar as rodovias federais. Parece-me um 

equívoco, não é porque uma rodovia é federal, ela corta o Estado de São Paulo. 
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Então imagino que nós, enquanto deputados estaduais, nós não podemos ficar 

indiferentes do que acontece no nosso estado. Pega uma rodovia como a Presidente 

Dutra que corta uma região importantíssima do Estado de São Paulo que é todo o Vale 

do Paraíba, nós vamos ser indiferentes se lá tem vias marginais para desafogar o tráfego 

daquelas estradas que hoje são fundamentais? Quem passa alí sabe a importância, ou 

nós não vamos investigar isso, nós não vamos opinar sobre isso? Parece-me que não. 

Enquanto deputados estaduais, tudo o que acontece aqui em São Paulo nós temos não só 

prerrogativa como obrigação de acompanhar. 

Portanto, acho que não há nenhuma ilegalidade nisso. Por fim os elementos aqui 

trazidos vão ser debatidos e vão se resultar no relatório da CPI e aí é claro que o 

relatório da CPI vai se ater aos marcos legais e aos encaminhamentos que tiverem que 

ter sidos feitos. 

Portanto, não vejo nenhuma ilegalidade no requerimento, vejo que é uma 

preocupação nossa porque tanto as rodovias federais como as estaduais impactam a vida 

dos brasileiros que moram em São Paulo, portanto estamos perfeitamente dentro do 

objeto do que foi a solicitação na forma como foi apresentada e a competência que nós 

temos enquanto deputados de nos preocuparmos com tudo aquilo que impacta a vida do 

cidadão paulista.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Deputado Cauê Macris e 

em seguida o deputado Antonio Mentor. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Senhor presidente, primeiro me justificar 

pelo meu atraso, mas faço questão de participar desse debate que é um debate 

extremamente importante para o Estado de São Paulo e uma coisa, eu tenho plena 

convicção até porque estudava atentamente hoje pela manhã os requerimentos que 

foram protocolados nessa Comissão e vejo que nós vamos ter um trabalho bastante 
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difícil daqui para frente do ponto de vista técnico porque quando você começa um 

processo de entender e eu acho que esse é um dos papeis até dessa CPI para nós 

podermos formular um relatório futuro. 

É entender a composição de um contrato de concessão, como esse contrato 

funciona? Até porque é bem complexo, não é fácil você entender todos os fatores 

variáveis que tem dentro de um contrato de concessão pública e fazia questão, até pedi o 

processo aqui de leitura do requerimento que foi formulado pelo deputado Antonio 

Mentor com assinatura regimental dos deputados para a instalação desta CPI. 

E no requerimento no seu caput, diz em relação às rodovias paulistas e acredito 

que a própria ANTT não terá nenhuma dificuldade em trazer para o debate todas as 

ações inclusive das concessões federais também para que nós possamos discutir as 

ações não só das rodovias até em título de comparação porque é importante se 

comparar, é importante que se olhe os dois modelos que são implementados para ver 

quais são as suas diferenças se é que existem diferenças entre esses modelos de 

concessão e que a gente possa compreender quais são as ações que são feitas não só nos 

contratos de concessão vigente do governo do estado, mas que nós possamos trazer 

também essa discussão do governo federal e das concessões que nós temos aqui dentro 

do Estado de São Paulo. 

Eu acho que o deputado Davi Zaia foi muito feliz quando formulou esses 

requerimentos fazendo essas solicitações em relação à memória de cálculo tanto das 

concessões feitas pela ARTESP quanto da ANTT para que a gente possa ter um quadro 

comparativo dentro da documentação que tem sido apresentada e quero dizer inclusive 

que já apresentei dois requerimentos também sendo que um deles faz o convite assim 

como foi feito o convite pelo deputado Davi Zaia da Karla Bertocco que é a nossa 

presidente da ARTESP, mais o convite Jorge Luiz Macedo que é o diretor geral em 

exercício da ANTT para que ele possa vir aqui também a essa CPI conversar conosco. 

Tenho certeza até pelas ações de transparência que sido colocadas tanto no 

plenário quanto nas discussões comuns da Comissão de Transportes a qual a gente tem 

acompanhado também em relação à transparência que existe frente às concessões e que 

ele não se furtará de estar aqui junto conosco, presente para colocar também as 
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ponderações em relação às concessões federais assim como nós fizemos outros 

requerimentos serão apreciados oportunamente. 

Então eu acho que é extremamente importante que a gente possa fazer essa 

discussão com todas as concessões que nós temos no Estado de São Paulo, peço 

inclusive ao deputado Antonio Mentor e ao deputado Bittencourt que são duas pessoas 

que têm um relacionamento muito grande com o governo federal para que nos ajude 

inclusive com técnicos, com as pessoas que puderem dentro dessas concessões e 

também da ANTT para poder municiar esta CPI com todas as informações necessárias. 

Eu acho que nós não estamos aqui mais que um debate e embate político, nós 

estamos aqui para tentar construir um senso comum das concessões do Estado de São 

Paulo e que essas concessões possam ser colocadas na Mesa para vermos que é objeto 

inclusive real dessa CPI, se existe ou não existe problemas reais relacionados a essas 

concessões dentro do nosso estado. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Antes de passar a palavra 

ao deputado Antônio Mentor que havia solicitado, o deputado Gerson Bittencourt 

também fica inscrito, mas apenas para esclarecer não ao deputado Cauê Macris que já 

sabe disso, mas aos outros deputados que os dois requerimentos não estão na pauta de 

hoje a qual ele se refere porque foram protocolados com menos de 24 horas de 

antecedência.  

Então por isso que eles não estão na pauta de hoje antes de pairar qualquer 

dúvida sobre esses dois requerimentos ao qual o deputado Cauê Macris fez referência. 

Com a palavra o deputado Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Olha senhor presidente eu não quero 

transformar essa questão em uma polêmica absolutamente até porque nós temos o maior 

interesse em trazer ao debate as informações relativas ao modelo de concessão adotado 

pelo governo federal que acaba resultando em tarifas astronomicamente menores e que 

sem dúvida nenhuma traz benefícios para o povo do Estado de São Paulo e do Brasil. 
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Queria lembrar ao deputado Edson Giriboni que essas concessões que estão 

sendo realizadas atualmente nas rodovias federais não são as primeiras. As primeiras 

são de 1995/1996 no governo Fernando Henrique Cardoso que concessionou rodovias 

como a Via Dutra, Ponte Rio-Niterói e etc. com outro modelo diferente do modelo 

adotado pelo governo do Estado de São Paulo nas concessões de 98 e nas últimas 

concessões também. 

Mas tudo isso agora nós não podemos é aceitar que essa Comissão Parlamentar 

de Inquérito perca o foco. O foco do nosso trabalho são as concessões das rodovias 

estaduais do Estado de São Paulo. 

O fato das rodovias federais passarem pelo Estado de São Paulo não significa 

que elas sejam rodovias estaduais, não significa que elas sejam rodovias paulistas, não 

significa absolutamente. 

Eu penso que transformar esse debate em uma coisa mais ampla para espraiar, 

nós não aceitar isso de modo algum, isso não vamos aceitar. Nós temos um foco 

definido, objeto definido pela Comissão Parlamentar de Inquérito no seu requerimento e 

essa manobra, se for uma manobra porque eu não acredito que seja, de novo quero 

repetir, nós queremos trazer a essa discussão o comparativo entre as concessões federais 

do governo do Partido dos Trabalhadores e as concessões estaduais do governo do 

PSDB. 

Nós queremos fazer essa disputa que é política, em seguida, nós queremos fazer 

essa disputa que é uma disputa política sim e não há nada de nenhum problema em ser 

uma disputa política. Nós defendemos um modelo e o governo do Estado de São Paulo 

liderado pelo PSDB defende outro modelo e essa comparação nos interessa fazer porque 

os resultados que estão, que nós estamos observando nas rodovias federais em 

comparação com as rodovias concessionadas pelo Estado de São Paulo são 

estupidamente inferiores do ponto de vista do interesse da população. 

Enquanto as rodovias federais cobram aí algo como três centavos ou quatro 

centavos o Km rodado, as rodovias estaduais cobram vinte centavos, dezoito, vinte 

centavos o Km rodado, é uma coisa assim astronomicamente diferente. 
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Nós temos colocado isso, uma viagem de São Paulo a São José do Rio Preto 

custa em pedágio para um carro de passeio 70,6 reais, são 400 Km. Na Rodovia Regis 

Bittencourt, São Paulo a Curitiba os mesmo 400 Km custam 10,48 reais.  

É isso que nós temos que discutir. Para onde está indo essa diferença absurda em 

termos de custo nos pedágios do Estado de São Paulo e é isso que é obrigação nossa 

deputado Davi Zaia, é defender o interesse do povo paulista que está pagando valores 

extraordinariamente caros nos pedágios das estradas de São Paulo, essa é que é a 

questão que tem que ser discutida, não é outra e o que nós queremos, o objetivo dessa 

CPI é fazer com que esses pedágios que essas tarifas sejam reduzidas e é possível 

reduzir?  

É claro que é possível reduzir, basta que a renegociação da taxa interna de 

retorno, basta que se discuta novamente ou se rediscuta os valores que foram cobrados a 

título oneroso para as concessões, basta que se rediscuta o modelo adotado pelo governo 

do Estado de São Paulo que penaliza o povo paulista, aqueles que usam as rodovias e 

aqueles que não usam as rodovias também. 

Os preços de todas as mercadorias no Estado de São Paulo sofrem um impacto 

com o preço da tarifa de pedágio, é isso que nós temos que ver e a discussão, deputado 

Cauê, é uma discussão política sim, de opção política que adotou o governo do estado 

de São Paulo e adotou o governo federal e aquela que nós aqui defendemos, interessa ao 

bolso do povo paulista e a outra que eu quero saber como é que vai ser explicado isso 

aqui nessa CPI. 

 

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

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Perdão, vou dar aparte ao deputado Cauê. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – A única questão que eu pergunto é, como 

fazer esse comparativo se V.Exa. está dizendo que o foco da CPI não é a nós trazermos 

para cá as discussões das concessões federais também? Como que nós vamos fazer esse 
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comparativo? Com que informações nós vamos ter se nós não vamos ter condição de 

fazer os pedidos de informações dentro das concessões federais? 

Eu acho que essas informações precisam chegar inclusive de forma oficial a essa 

Comissão perante aos órgãos competentes federais que mexem com essas concessões 

que estão dentro do nosso estado para que possa ser feito esse comparativo, mas não 

simplesmente com as informações que é claro que vocês até pelo fato da relação têm 

muito mais acesso do que nós mesmos. 

Agora nós precisamos desse comparativo para poder discutir isso, nós 

precisamos convidar o presidente da ANTT para vir aqui para poder conversar conosco, 

assim como o deputado Davi Zaia que é o nosso relator aqui, convidou a Karla Bertocco 

que é a nossa presidente da ARTESP, convidou o secretário Saulo. 

Eu acho que nós temos que agir com essa transparência para conseguir 

estabelecer esse comparativo. Até esse comparativo que V.Exa. não coloca aqui que é 

importante fazer. Agora a partir do memento que não se discute e que se coloca, não 

espera aí nós não estamos falando de concessão federal, nós estamos só falando 

concessão estadual. 

Como, deputado Aldo Demarchi, como nós vamos estabelecer esse 

comparativo? Com que informações? Com que embasamento? Essa é a pergunta que eu 

faço porque se V.Exa. vem aqui e diz; “não, essa CPI tem sim caráter político, nós 

temos que fazer e mostrar o que está sendo feito dentro das concessões do estado”, 

perfeito, a CPI está aí, está aberta. 

Agora se nós não temos condição de receber essas informações oficialmente 

dentro dos órgãos responsáveis porque colocado por vocês apesar de eu discordar que 

não é o objeto dessa CPI e aqui fica muito claro que o objeto da CPI são as concessões 

das rodovias paulistas, ou seja, todas elas. 

Fica muito claro para mim, claro que existe uma discordância nesse ponto, mas 

se existe essa negativa, nós vamos ter dificuldades em estabelecer esse comparativo. 

Obrigado pelo aparte. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – A palavra continua com o 

deputado. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Deputado Cauê Macris, nós não estamos, 

não há nenhuma referência às concessões das estradas paulistas no requerimento, 

nenhuma, perdão, leia novamente que o senhor vai perceber. Diz respeito às concessões 

do Estado de São Paulo e trata das rodovias paulistas, rodovias paulistas e concessões 

paulistas são duas coisas diferentes. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Posso ler para V.Exa.?  

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Pode. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – “No prazo de 120 dias, investigar se os 

valores das tarifas cobradas pelas concessionárias nas rodovias paulistas”. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – As concessionárias das rodovias 

paulistas. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – “Nas rodovias paulistas estão em 

consonância com os critérios definidos nos editais de licitação”. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – E quais são as rodovias paulistas? As 

rodovias federais são paulistas?  
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O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Eu acredito que sim porque estão em São 

Paulo. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Claro que não. Até porque não podemos. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – É uma questão de entendimento. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não está dentro da nossa competência 

investigar as concessões federais. Eu queria resumir isso a uma solicitação que eu faço à 

presidência porque de novo, o deputado Cauê não estava aqui ainda no momento em 

que eu me referi, eu falei que nós temos concordância quanto à questão do 

requerimento. Não há problema nenhum, ao contrário, nós concordamos com a essência 

do requerimento e queremos que essas informações venham também com duas 

preocupações. Primeira, a da legalidade do requerimento. 

Queria solicitar à presidência que se nós estivermos de acordo, que fosse adiada 

a votação do requerimento para que nós solicitássemos um parecer da Procuradoria da 

Casa, uma semana e na próxima semana nós votamos com o compromisso de se a 

Procuradoria der opinião favorável ao requerimento nós votamos a favor também, sem 

nenhum problema. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – O deputado Antonio 

Mentor coloca então o pedido de adiamento. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Adiamento da votação sobre estar o 

requerimento até a semana que vem e submetê-lo a uma avaliação da Procuradoria da 

Casa para saber se essa Comissão Parlamentar de Inquérito tem no seu escopo a 

possibilidade de obter essas informações e convidar pessoas ligadas à outra esfera de 

governo. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Muito bem, vamos então 

colocar em votação o requerimento de autoria do deputado Antonio Mentor de 

adiamento do item um da nossa pauta. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Presidente pela ordem. Fazer uma proposta 

diferente da proposta do deputado Antonio Mentor. Eu acredito até para o bom 

andamento da pauta, até porque eu acredito que ninguém tem nada contra a nenhum 

requerimento que está sendo colocado aqui seja ele de situação ou oposição para que 

nós possamos aprovar esse requerimento, mas mesmo assim fazer essa ponderação da 

procuradoria jurídica por uma semana. 

Claro, se a procuradoria jurídica entender contrariamente, nós vamos, o 

requerimento vai ser encaminhado, mas nós já vamos ter ciência sobre a legalidade ou 

não legalidade. Com isso inclusive eu acho que ficaria mais tranquilo aqui o próprio 

embate à discussão que nós vamos ter através dos outros requerimentos. 

É claro que se o deputado Antonio Mentor e o deputado Bittencourt 

concordarem e os outros meus colegas aqui deputados da CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – O deputado Antonio 

Mentor apresenta uma liminar, um pedido de adiamento é regimental e vamos voltar, 

mas nesse momento o pedido de adiamento apresentado pelo deputado Mentor em 

relação aos itens um e quatro da nossa pauta. Não há nenhum problema em fazermos 

isso. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Senhor presidente, regimentalmente não 

seria interessante pelo menos para ficar em ata e o deputado Antonio Mentor pede vista. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – O deputado pode pedir vista 

e o deputado Antonio Mentor pode pedir adiamento. Se pedir vistas não é votado, o 

pedido de adiamento é votado. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu posso pedir vistas? Não teria nenhum 

problema. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Também é regimental. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – É que eu queria que fosse uma consulta 

formal da Comissão Parlamentar de Inquérito à Procuradoria e por isso o pedido de 

adiamento. O pedido de adiamento não é apenas o adiamento, o pedido de adiamento 

com uma consulta à Procuradoria da Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Já que o senhor fez o 

pedido de adiamento, vamos agora deliberar o pedido. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Pela ordem presidente. Já que é nessa linha 

que nós estamos conduzindo, eu fiz até um apelo ao deputado Mentor para que 

possamos aprovar todos, eu tenho certeza, eu pelo menos não tenho nada contra em 

nenhum requerimento aqui, então quero pedir o adiamento de todos os requerimentos da 

pauta por uma semana. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – São dois pedidos. Primeiro 

o pedido do deputado Antonio Mentor que é específico em relação aos dois 

requerimentos. Depois votamos o pedido. 

 



17 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Peço o adiamentos de todos outros itens 

também. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Depois votamos então. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Há alguma razão que sustente o pedido de 

Vossa Excelência? 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Eu acho que é uma questão de estabelecer 

um diálogo aqui como nós dissemos, não temos nada contra nenhum requerimento, 

agora a linha nossa é nós avançarmos em um trabalho que nós temos feito, fazendo e eu 

estou fazendo um apelo aqui para que a gente possa aprovar todos os requerimentos, 

mesmo assim condicionando os requerimentos e até saber das ações com as respostas, 

ou melhor, as consultas da procuradoria jurídica, eu acho que nós estamos aqui com 

uma ação que está até segurando as ações da pauta até porque o período da CPI nós 

temos 120 dias para ter o resultado dessa CPI. 

Então nessa linha já que não está sendo atendido o apelo, eu gostaria claro 

porque isso vai ser deliberado pelo plenário e se entender que eu tenho razão tudo bem, 

mas é nessa linha. 

 

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

pedido de adiamento apresentado pelo deputado Antonio Mentor, inscrito o deputado 

Orlando Bolçone e em seguida o deputado Gerson Bittencourt.  

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – A título de informação no contexto de 

subsidiar as decisões, ainda não em forma de proposta. Por que não aprovarmos todos? 

É esse o respeito à opinião, é estar respeitada as opiniões de todos os colegas ao longo 
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dos debates e vai se fazendo uma filtragem, é essa que seria uma informação que eu 

acho no sentindo de ponderar e refletir a respeito. Obrigado. 

 

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

Deputado Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT - PT – Nós estamos em uma CPI, 

Comissão Parlamentar de Inquérito que tem uma competência, um escopo, uma 

responsabilidade de fazer um trabalho correto, um trabalho sério e acho que esse é o 

esforço de cada um de nós. 

Mas nós não estamos e não vamos fazer desse espaço um espaço de seminário, 

de clube de amigos para ficar discutindo só modelo. Nos interessa e já colocamos isso 

desde o início a discussão do modelo porque nos interessa fazer um comparativo do 

modelo do valor da outorga da taxa interna de retorno dos valores dos pedágios, dos 

aditivos praticados, da forma como faz o processo da concessão, de não buscar em fazer 

os entendimentos na expectativa de baixar as tarifas de forma administrativa. 

Então nos interessa fazer o comparativo de modelo, agora não é só isso que nós 

vamos fazer na CPI. Nos interessa avaliar aqui, discutir aqui os dois bilhões de reais 

adicionais que as concessionárias ganharam de 2007 até agora. 

Nos interessa saber porque o governo do estado depois de cinco anos assinado o 

aditivo em 2011 descobre que os aditivos assinados não tinham consistência nos 

números. Nos interessa saber porque em 2011 descobriu isso e só anunciou uma medida 

judicial em 2014. Nos interessa saber porque 55%, 53% dos veículos que passam nas 

praças de pedágios passam pelo sistema eletrônico arrecadando 65% de tudo o que é 

arrecadado nas praças de pedágio e isso não foi transformado na diminuição das tarifas. 

Quantos postos de trabalho deixaram de ser contratados pelas concessionárias 

em função de processo de automação? Nos interessa saber quanto diminuiu o seguro. 

Nos interessa saber quanto diminuiu o setor administrativo e vou mostrar para vocês da 
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CPI que fiz requerimento dessa natureza e a ARTESP não sabe dizer quantas vagas 

deixaram de existir em função do processo de automação. 

Nos interessa discutir os aditivos das obras, os valores das obras. Não vamos só 

ficar discutindo modelo em que pese esse é o debate político fundamental. Agora 

fundamental nessa Casa em discutir as medidas administrativas tomadas e as não 

tomadas pela agência reguladora. Nos interessa saber porque a Rodovia Adhemar de 

Barros mudou o edital no meio do processo licitatório.  

Nos interessa saber porque o governo do estado e a ARTESP não conseguiu 

instalar uma praça de pedágio entre Campinas e Jaguariúna porque estava previsto. Nos 

interessa saber porque o governo do estado entra a pedido do governador com uma ação 

rescisória daquele contrato e agora diz que fez uma negociação. Que negociação, que 

transparência é essa?  

É isso que interessa para essa CPI, é isso que interessa para que a gente possa 

deixar as informações e nós não fizemos nenhuma acusação de corrupção. O nosso foco 

fundamental, pelo menos os elementos que temos nós não estamos caminhando nesse 

sentido. Agora o que nos interessa é buscar alternativas para dentro de um modelo que 

tem contrato estabelecido também não estamos procurando e discutindo aqui 

rompimento de contrato, mas que possível nós possamos fazer encontrar alternativa 

dessa Casa propondo ao executivo, às concessionárias uma forma de baratear a tarifa. 

Nos interessa saber porque em 2007 passaram cerca de 400 milhões de veículos 

nas rodovias concessionadas do Estado de São Paulo e o ano que passou passaram mais 

de 800 milhões de veículos com o mesmo equipamento, com a mesma infraestrutura, 

aliás melhorado em função da tecnologia. 

Então nós não podemos deixar e temos concordância com o requerimento, vou 

dizer aqui mais uma vez, não tem problema nenhum, nós vamos botar em uma grade a 

TIER, o valor da tarifa, o valor da tarifa quilométrica, as obras. Vamos levar tudo isso 

em consideração e evidente que esse trabalho feito por nós todos vai ser apresentado 

aqui, vai ser objeto de discussão. 

Agora não vamos ficar discutindo ou transformando uma Comissão Parlamentar 

de Inquérito em um seminário de debate único e exclusivamente de modelo e não fazer 
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e cumprir aquilo que está estabelecido no requerimento e que é competência de uma 

CPI. 

 

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

pedido de adiamento. Coma palavra o deputado Davi Zaia, próximo inscrito. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Então, a nossa preocupação com os nossos 

requerimentos é justamente isso nobre deputado, não fazer disso só um debate ou um 

seminário, para isso não precisaríamos de uma CPI, poderíamos ir para uma 

universidade e a nossa preocupação é que o cidadão paulista é quem paga o pedágio, 

seja ele na Dutra, Regis Bittencourt, na Anhanguera ou na Bandeirantes. 

O Estado de São Paulo é o estado que mais arrecada e mais repassa recursos para 

a União e não há como estabelecer esses comparativos sem ter clareza do que está 

acontecendo.  

Notícia agora do dia 15 de maio relata que a ANTT assinou o primeiro grande 

aditivo das concessões federais. É claro que ainda esse aditivo não é de uma rodovia 

paulista, é lá da rodovia que liga Juiz de Fora, a BR-040, Rio de Janeiro à Juiz de Fora. 

A concessionária Triunfo está recebendo por esse aditivo um bilhão a mais. A 

concessão que foi feita. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Às claras. 

 

(Vozes sobrepostas) 

 

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

Davi Zaia. 
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O SR. DAVI ZAIA – PPS – Todos os pagamentos têm um aditivo. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Esses dois bilhões apareceram apenas 

agora. 

 

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

Davi Zaia, deputado Mentor, por favor. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Todos os aditivos, nobre deputado, todos os 

pagamentos têm um aditivo. Aqui há uma notícia de jornal que mostra que como é 

complexa essa questão, só essa é a questão que nós estamos discutindo aqui.  

É importante para analisar a complexidade da questão, não é uma questão 

simples e como disse o deputado Bittencourt, nós não partimos aqui de um princípio 

que houve alguma ilegalidade ou que houve algum ato que nós temos que investigar de 

uma corrupção e isso não foi apontado e tem sido repetido aqui. 

Nós estamos discutindo modelos, as consequências desses modelos no preço e 

no custo para o cidadão e nos benefícios que o cidadão recebe, é disso que nós estamos 

falando, o cidadão, a sociedade e todos, mas um contrato que já havia previsão de uma 

nova pista e que era orçada em 250 milhões na época da concessão, agora custa um 

bilhão a mais. 

E o aditivo prevê então que serão pagas três parcelas, uma de 277 milhões até 

dezembro de 2014 e mais duas, uma de 580 e outra de 304 milhões e se o governo não 

tiver recursos nos prazos para pagar esses investimentos às concessões serão 

prorrogadas por mais 10 anos. Esse é o aditivo que já foi firmado. 

Em discussão outro aditivo que trata da Dutra, rodovia do nosso estado, que 

afeta a nossa população e que precisa de mais investimentos na Serra das Araras que 

está no Rio de Janeiro, mas também precisa de muitos investimentos na região 
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principalmente em São José dos Campos e que pode chegar segundo cálculos a dois 

bilhões de valor esse aditivo que seria com a CCR que administra a Dutra. 

A ANTT ainda não comentou, aqui na notícia ainda não tem nenhuma decisão 

de se vai fazer esse aditivo ou não, mas está discutindo. Para os analistas o mais 

provável ao fim das datas previstas nos contratos é que a União deixe de fazer os 

aportes para as empresas e os contratos sacados em prorrogados. 

Portanto, nós podemos ter um custo que é para o cidadão paulista ou via pedágio 

ou via recursos dos impostos que são recolhidos ao tesouro da União e que serão 

repassados às concessionárias para que elas façam os investimentos. São os modelos 

que tem, ou faz o investimento para ser suportado com a tarifa do pedágio ou faz um 

investimento com recurso do governo, seja do governo do estado ou da União que 

repassa esse recurso e a empresa faz as obras necessárias e as empresas vão ter lucro em 

cima do quê? Da obra que eles fazem com a arrecadação do pedágio ou com a 

arrecadação ou com o repasse da União. 

Portanto, o assunto é bastante complexo e contratos feitos em um determinado 

momento, no momento seguinte são objetos de aditivo que o deputado Mentor se 

apressa em dizer, feito com transparência. Imagino que sim, não tem nenhum elemento 

para dizer que não foi, mas foram feitos como qualquer aditivo. Como é que se faz um 

aditivo? Há uma solicitação, há uma análise da solicitação e se processa o aditivo. 

Quem faz essa análise? Os órgãos técnicos do poder concedente, seja a ARTESP, seja a 

ANTT. 

Então o procedimento ao fazer o aditivo ou ao deixar de fazer é absolutamente o 

mesmo, seja na ANTT, seja na ARTESP. Seja no governo do partido A, seja no governo 

do partido B. Feito o aditivo, cabe aos órgãos de fiscalização buscar e avaliar e 

eventualmente identificar eventuais erros ou eventuais mal feitos ou chegar à conclusão 

de que o aditivo foi perfeitamente compatível com as necessidades. 

Portanto, não há previamente em se dizer; esse foi transparente, esse não foi 

transparente. Só podemos dizer isso no momento em que se identifica e se procede a 

uma análise disso. Essa é a questão. 
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Então eu volto a repetir, no meu ponto de vista, nós não estamos fugindo ao 

escopo do objeto da análise da CPI. Solicitar essas informações permite que a gente faça 

uma análise importante e que a gente cuide do interesse da população de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – O próximo inscrito 

deputado Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Acho que o deputado Davi Zaia confirma 

exatamente aquilo que eu disse, a falta absoluta de transparência nesse aditivo de 2006. 

Não houve nenhuma informação ao povo do Estado de São Paulo, à Assembleia 

Legislativa, ao contrário, desde 2007 que a Bancada do Partido dos Trabalhadores tem 

feito requerimentos pedindo informações e essas informações não são passadas.  

Nós pedimos acesso ao relatório FIPE e esse relatório foi dado como sigiloso 

pela ARTESP. A diretora geral da ARTESP deputado Davi Zaia, na Comissão de 

Transportes declarou em alto e bom som com todas as letras que há sigilo 

administrativo no relatório FIPE. Qual é a transparência que existe nisso?  

Nós estamos falando em eventual aditamento da Rodovia BR-040 do estado do 

Rio que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro, Juiz de Fora ao Rio de Janeiro. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Isso já foi feito nobre deputado. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Então, mas que foi discutido. 

 

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

deputado Antonio Mentor.  
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Que foi colocado abertamente, foi 

debatido pela ANTT e foi debatido pela sociedade, foi notícia de jornal. Enquanto esse 

aditivo de 2006, deputado Davi Zaia, ele foi preparado durante o governo Geraldo 

Alckmin que se afastou para concorrer ao governo do Estado de São Paulo e o seu 

substituto, o governador Lembo assinou no apagar das luzes, assinou no mês de 

dezembro, na véspera do Natal, às escondidas. 

Ninguém ficou sabendo desse aditamento até depois que ele foi publicado 

deputado Davi Zaia. Onde é que tem transparência nisso? E mais, nós estamos falando 

do aditamento de dois milhões acolá e nós estamos falando de um acréscimo de dois 

bilhões de reais, pelo menos dois bilhões de reais provocados por esse aditamento 

último e o nosso interesse aqui é defender o interesse, é defender o povo paulista e o 

povo brasileiro transite ele na rodovia federal ou na rodovia estadual e o interesse do 

povo brasileiro está sendo defendido por um projeto diferente desse que está colocado 

aqui e que cobra tarifas violentamente mais altas aqui no Estado de São Paulo do que 

nas rodovias federais. Essa é que é a questão. 

Mas nós temos muito que discutir e o tema é realmente complexo. Nós vamos 

aprofundar essa discussão, nós temos muito que falar a respeito disso, temos uma 

preocupação e quero insistir nisso, de que nós não devemos correr o risco de perder o 

foco. O nosso foco são as concessões do Estado de São Paulo. Com essa preocupação 

eu quero aqui fazer outra proposição ao presidente e dizer o seguinte; vamos aprovar o 

requerimento do deputado Davi Zaia. 

Quero fazer mais uma observação ao relator porque ele fez, apresentou e foi 

aprovado por essa Comissão um cronograma de trabalho e nesse cronograma a primeira 

fase dizia respeito à solicitação de informações, documentos e etc. 

A segunda a convocação de pessoas para prestar aqui seus depoimentos e 

informações, mas já no item número quatro, no requerimento do item número quatro da 

pauta ele já começa a solicitar convocando os presidentes das concessionárias. Então 

não entendi se ele mesmo está alterando a sua proposta inicial de cronograma?  

Posso continuar? Estou me referindo a você por isso que eu. No item número 

quatro ele já altera o seu próprio cronograma e no item número 12 ele convoca também 

uma autoridade acadêmica para debater aqui conosco e também fura esse cronograma e 
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eu queria que nós pudéssemos entender também como é que vai ser a proposta 

encaminhada pelo deputado Davi Zaia haja vista que nós da Bancada do Partido dos 

Trabalhadores, que fazemos parte dessa Comissão Parlamentar de Inquérito também 

gostaríamos de fazer convites e convocações. 

E não o fizemos em respeito à proposta que foi aprovada pela Comissão na 

primeira reunião estabelecendo um cronograma de trabalho e planejamento para o nosso 

trabalho que entendemos ser absolutamente correto, a proposta foi apresentada pelo 

relator e nós entendemos que deva ser cumprida por todos nós aqui, por isso 

disciplinadamente nós também não apresentamos nenhum convite e nem nenhuma 

convocação de ninguém que possa nos trazer informações importantes aqui para o nosso 

trabalho. 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Só o deputado Antonio 

Mentor propõem então a retirada do seu pedido de adiamento. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Retiro e vamos aprovar o requerimento 

sob a condição, se a Procuradoria da Casa nos orientar no sentido de que não cabe a essa 

Comissão Parlamentar de Inquérito informações à ANTT ou convocação de presidentes 

de concessionárias federais, então nós voltamos atrás e alteramos o nosso 

comportamento. Se o deputado Davi Zaia concordar também com isso, não é?  

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Deixar claro aqui secretário Bruno e aí nós 

precisamos tomar cuidado com as questões jurídicas. É requisitar, é uma formalidade de 

solicitação, eu entendo que não é uma obrigação. Acho que tem que ficar claro qual é o 

termo de solicitação de informações. 

Você pode solicitar ou você pode determinar que seja fornecido. Acho que 

requisitado ficou, eu acho que nós temos que deixar claro se nós estamos obrigando a 

ARTESP e a ANTT fornecer as informações ou estamos solicitando que forneça. 

Aí fica a prerrogativa de eles fornecerem ou não. Então acho que ao aprovar nós 

temos que deixar claro qual é o objeto do que nós estamos aprovando. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Então nós vamos também 

checar essa questão deputado Giriboni porque é entendimento preliminar contrário do 

que V.Exa. coloca, que está requisitando, portanto eles teriam obrigação de enviar esses 

documentos. Também vamos checar, verificar e responder de forma apropriada 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Para que não fiquem dúvidas. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – A questão que V.Exa. 

coloca. Com a palavra, desculpe, estamos discutindo o pedido do deputado Cauê Macris 

de adiamento de todos os requerimentos. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Com a decisão do deputado Antonio Mentor 

eu também retiro o meu pedido de adiamento. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Perfeito. Então voltamos a 

discutir o item um da nossa pauta que é o requerimento quatro de autoria do deputado 

Davi Zaia e com a palavra o deputado Davi Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Só para dizer que estamos de acordo, acho que 

fazer uma consulta posterior à Procuradoria é sempre bom porque nós vamos conduzir 

aqui os nossos trabalhos dentro da legalidade, nenhum de nós têm o interesse em que a 

gente faça nada de maneira ilegal e para esclarecer que o fato de ter já adiantado aqui 

alguns requerimentos, não significa que alteramos o roteiro de trabalho. 

Nós temos e vamos ter seguramente tempo para fazer essas convocações. Então 

embora os requerimentos estejam em ordem não cronológica, mas não há uma previsão 

de convocação na ordem dos requerimentos apresentados. 
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Então nós apresentamos aqui um nome que é um professor especialista em 

direito administrativo para dentro da nossa previsão justamente cumprir aquilo que era o 

item um do nosso roteiro de trabalho que é poder fazer uma exposição sobre a 

legislação e o que suporta essas concessões. 

Esse é o requerimento que está de número 12, mas dentro do nosso roteiro o 

convite seria feito em primeiro lugar e poderíamos ainda ouvir mais pessoas dentro 

desse primeiro item do roteiro com novos requerimentos que possam entrar. 

Então esse requerimento foi apresentado já hoje para que a gente pudesse em ele 

sendo aprovado já na próxima semana iniciar no roteiro previsto e os demais 

requerimentos foram apresentados para que a secretaria da Comissão e a própria 

presidência da Comissão tenha tempo hábil para ir organizando o roteiro. 

Se a gente deixar para fazer os requerimentos todos em um único momento, 

pode ser que depois a gente não tenha condições de organizar o roteiro. Então os 

requerimentos estão apresentados dentro daquilo que o roteiro previa para que a 

secretaria e a presidência da Comissão possam organizar justamente o que o roteiro 

prevê. 

 

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

 

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

Gerson Bittencourt com a palavra.  

 

O SR. GERSON BITTENCOURT - PT – Olha, o que nós aprovamos aqui no 

roteiro de trabalho eu acho que a colocação do Davi Zaia vale perfeitamente pelo item 

13, só o item 13 que é o especialista que bate exatamente com a fase, o roteiro de 

trabalho, fases da CPI.  



28 

 

“Fase I, diagnóstico, efetivar convites a especialistas, B- realizar levantamentos 

de estudos, C- requisitar junto á ARTESP documentos, cópias, D- requisitar junto à 

ARTESP também notificações e assim por diante”. 

“Fase II, oitivas, realizar audiências e oitivas com autoridades do poder público 

estadual ligadas ao tema investigado, bem como dirigentes das empresas 

concessionárias e demais entidades ou associações representativas de classe a partir dos 

diagnósticos efetuados por essa CPI e depois a elaboração do relatório propriamente 

dito”. 

Então não tem da nossa parte qualquer restrição aos nomes colocados aqui, mas 

nós procuramos como disse o deputado Mentor, seguir e respeitar o que aqui for 

aprovado. Então nos sentimos então se for esse o encaminhamento, ou seja, que o 

roteiro aprovado aqui vai ter alguns ajustes no trabalho, então nos sentimos também no 

mesmo direito, vamos dizer assim, e com ação não desrespeitando o comando do 

presidente e do relator apresentando esses requerimentos porque eu também entendo 

que o que nós aprovamos não foi o seguido pelos requerimentos quatro, cinco e seis 

apresentados e o treze tem acordo que está de acordo com o roteiro. 

Então eu queria fazer uma solicitação para o presidente que pronunciasse qual é 

o encaminhamento que a gente vai dar em comum acordo aqui com os membros dessa 

Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Só antes de passar para o 

deputado Cauê Macris o próximo inscrito para discutir, queria responder aqui ao 

deputado Gerson Bittencourt. Nós entendemos que a etapa como V.Exa. mesmo disse, 

etapa posterior a documentos é a realização da oitiva, não a discussão das oitivas. 

Discussão nós estamos fazendo agora, nós já vamos deixar quem serão os 

convidados. Claro que para pautar aqui a nossa ordem de reuniões, a presidência vai sim 

observar aquilo que foi aprovado por esse Plenário o que não impede nesse momento os 

deputados apresentarem os requerimentos que acharem oportunos que claro, nortearão 

as reuniões que serão marcadas pela presidência. 
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Então a meu ver o requerimento do deputado Davi Zaia não contradiz o que foi 

aprovado na reunião anterior. Nós aprovamos um roteiro de realização de trabalho, a 

presidência ver seguir esse roteiro, foi aprovado por unanimidade aqui por todos os 

deputados e isso não impede da gente discutir quem lá na terceira fase, na quarta fase ou 

na quinta fase vai aparecer para vir depor já nesse momento. 

Então uma coisa é a terceira etapa de realizar as oitivas, não significa que nesse 

momento a gente já possa discutir quem na terceira fase vai vir realizar essas oitivas. 

Perfeito? 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT - PT – Fica claro para que todos, não tem 

problema. 

 

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

Cauê Macris. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Vossa Excelência já fez as ponderações e 

acho que não há mais necessidade, mas é exatamente isso, o roteiro foi inclusive para 

nortear o trabalho da presidência, mas isso não impede da gente aprovando já os 

requerimentos, que V.Exa. dentro do cronograma já vá combinando com as lideranças 

ou melhor, com as pessoas que estão sendo convidadas as datas de realização disso. 

 

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

Edson Giriboni. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Para ficar claro eu acho que o cronograma 

de oitiva deveria voltar a ser discutido aqui com os membros da CPI. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Perfeito. Fica registrada a 

solicitação de V.Exa. Continua em discussão o item um. Não havendo mais oradores 

inscritos está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis 

permaneçam como se encontram. Aprovado. 

Item dois. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT - PT – Pela ordem. Só para ficar claro e 

registrado que nós estamos aprovando condicionado à consulta que será feita por V.Exa.  

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Fica registrada a 

manifestação de V.Exa. que entendo a mesma o deputado Antonio Mentor.  

Item número dois, requerimento número cinco de autoria do deputado Davi Zaia. 

Requer com base no paragrafo II artigo 34-B do regimento interno, seja submetida à 

deliberação dos nobres membros da Comissão a convocação de reuniões dessa CPI 

durante o recesso parlamentar no mês de julho próximo.  Em discussão. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT - PT – Queria pedir vistas. 

 

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

três. Requerimento seis de autoria do deputado Davi Zaia. 

Requer que seja requisitado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

o envio de cópias de todo os processos TC referentes aos editais de licitação, 

procedimentos licitatórios, contratos e respectivos aditivos firmados entre o governo do 

Estado de São Paulo e as empresas concessionárias de rodovias estaduais. Em 

discussão. 

 

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

Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Gostaria de submeter à presidência e aos 

demais membros evidentemente com a autorização do nobre relator um aditamento ao 

requerimento formulado com o seguinte conteúdo, 

“Requeremos nos termos regimentais que seja submetida à liberação desse órgão 

técnico o aditamento ao item número três da pauta para incluir na requisição e envio 

para essa CPI pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo o relatório detalhado das 

análises, pareceres e julgamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado 

acompanhado de cópias dos processos de acompanhamento da execução contratual de 

cada uma das concessões ano a ano”. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Com a palavra o autor do 

requerimento. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Não, eu acho que sem nenhum problema. Então 

podemos incorporar essa sugestão do deputado Mentor. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Deputado Mentor pode 

trazer por escrito por favor? Hoje é dia? Então só para mais uma vez ler aqui para todos 

os senhores deputados, senhora deputada. 

“Requeremos nos termos regimentais que seja submetida à liberação desse órgão 

técnico o aditamento ao item número três da pauta para incluir na requisição o envio 

para essa CPI pelo Tribunal de Contas o relatório detalhado das análises, pareceres e 

julgamentos realizados pelo TCE acompanhado de cópias dos processos de 

acompanhamento da execução contratual de cada uma das concessões ano a ano”. 
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O SR. DAVI ZAIA - PPS – Só uma observação. Na verdade nós achamos que é 

uma especificação porque quando nós nos referimos ao relatório, aos processos TC, 

todos esses elementos compõem o processo, mas por isso então nada contra o 

requerimento. 

 

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

Não havendo mais oradores inscritos está encerrada a discussão. Passamos à votação do 

item três com o aditamento proposto pelos deputados Antonio Mentor e Gerson 

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

Aprovado. 

Item número quatro, requerimento número sete de autoria do deputado Davi 

Zaia. Requer que seja formulado convite a todos os presidentes de empresas 

concessionárias de rodovias que atuam sob contrato rodovias estaduais e federais dentro 

do Estado de São Paulo com o objetivo de prestar a essa Comissão Parlamentar de 

Inquérito informações relativas ao o objeto da temática investigada em data a ser 

oportunamente a ser agendada. 

 

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

 

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

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT - PT – Duas observações também, uma 

sugestão e uma observação. A primeira delas também se tiver concordância do deputado 

Davi Zaia, o relator, que seja substituído no caso das concessionárias o convite por 

convocação. 
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Vou fazer essa observação e já me antecipo que não vou fazer a mesma 

solicitação para o item cinco e seis por se tratar de duas autoridades públicas. Então não 

tem qualquer tipo de objeção em relação à forma de chamar como convite. Então já me 

antecipo em relação a isso. 

Então especificamente nos itens das concessionárias se tiver acordo, transformar 

em convocação e a segunda observação vale para o mesmo item número um a consulta 

à Procuradoria desta Casa em relação ao escopo do objeto. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Com a palavra o autor do 

requerimento. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Olha, nós fizemos a solicitação de um convite 

porque achamos que o convite é um procedimento que se as pessoas se forem atendidos 

atende ao nosso interesse que é ouvir as concessionárias. 

Em não sendo atendidos os convites acredito que eventualmente a CPI conforme 

o seu desenrolar poderia transformar isso em convocação. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Perfeito. Então continua 

aqui em discussão o requerimento original apresentado pelo deputado Davi Zaia. Em 

discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em votação. Os 

deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. 

 

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 – Também para registrar a nossa solicitação 

ao requerimento anterior dar condicionante à consulta à Procuradoria da Casa também 

neste requerimento. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Não se colocou em votação 

a questão da convocação. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não da convocação, a consulta que foi 

solicitada ao item um, também estendida a esse requerimento número quatro no que diz 

respeito às concessionárias federais. 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Perfeito, fica registrada a 

manifestação do deputado Antonio Mentor e deputado Gerson Bittencourt no mesmo 

sentido. 

 

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

 

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

Gerson Bittencourt. 

 

O SR. GERSON BITTENCOURT - PT – Não tem problema então a esse 

sentido do convite. As nossas formulações vão ser convocação, então é importante 

deixar claro essa situação. 

Agora o que nós não podemos é ficar fazendo os convites e não receber a 

presença das concessionárias. O que nós não podemos é formular o convite para o 

presidente e receber aqui como muitas vezes nós recebemos uma pessoa, um diretor, 

uma pessoa que não tem a responsabilidade, que não tenha a competência, que não tem 

autoridade para responder às questões levantadas pelos deputados. 
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Então tem concordância nesse sentido, agora eu gostaria que a gente 

estabelecesse um entendimento em não acatando o convite, que a gente transforme na 

primeira tentativa de desrespeito ao nosso convite ou de não atendimento ao nosso 

convite, que nós todos transformemos imediatamente em convocação. 

Porque senão nós vamos votar contra aqui. Então é o convite? Não veio? Então o 

entendimento é o compromisso dessa Casa que transforme em convocação. Se tiver esse 

entendimento não tem qualquer objeção. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Mesmo com entendimento 

queria aqui colocar a necessidade de um requerimento escrito formal para que também 

seja deliberado porque o requerimento deliberado fala sobre convite. Não podemos 

deliberar aqui oralmente esse tipo de solicitação. 

 

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

 

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

Antonio Mentor. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Mais do que isso, eu penso senhor 

presidente que nós podemos assumir aqui esse compromisso. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Perfeito. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Um compromisso entre todos nós. Não 

atendeu ao convite, o convite se transforma em convocação imediatamente e 

automaticamente até sem a necessidade de nova votação aqui. 
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O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Deputado Antonio Mentor, 

a presidência se compromete a ter qualquer tipo de negativa recebida comunicar a essa 

CPI e a CPI tomará as medidas que entender necessárias como a solicitação do deputado 

Gerson Bittencourt referendado por V.Exa. senão a CPI pode nem ficar sabendo que 

determinado presidente não está querendo agendar. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Perfeito, nenhuma objeção a isso, mas eu 

estou propondo é aqui um compromisso interno da CPI, de todos nós membros da CPI e 

de que não atendeu ao convite, automaticamente ele se transforme em convocação. É 

um compromisso político aqui como tantos outros que nós fazemos aqui na Casa 

verbalmente, é uma praxe parlamentar assumir compromissos dessa natureza. 

 

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

Cauê Macris. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Perfeita ponderação do deputado Bittencourt 

com o deputado Mentor, até porque nós estamos aqui a trabalho, nós não podemos 

convidar a pessoa por uma gentileza da própria CPI na verdade não haveria essa 

necessidade, poderia já de cara fazer o convite, mas partindo do princípio que o convite 

foi aprovado por essa CPI e não foi atendido pela autoridade ou quem quer que seja, aí 

sim eu acho que não tem problema nenhum pelo menos por nossa parte de fazer 

qualquer tipo de convocação desde que o pedido tenha sido aprovado, o convite tenha 

sido aprovado por essa CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE BRUNO COVAS - PSDB – Item número cinco do 

requerimento número oito de autoria do deputado Davi Zaia. 
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Requer que seja formulado o convite ao senhor Saulo de Castro Abreu, 

secretário do Estado de Logística e Transporte com o objetivo de prestar a essa CPI 

informações relativas ao objeto da temática investigada em data a ser oportunamente 

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

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

Aprovado o item cinco. 

Item número seis. Requerimento número nove de autoria do deputado Davi Zaia. 

Requer que seja formulado o convite à senhora Karla Bertocco Trindade, diretora geral 

da ARTESP com o objetivo de prestar a essa CPI informações relativas ao objeto da 

temática investigada em data a ser oportunamente agendada. Em discussão. Não 

havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que 

forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o item seis. 

Item número sete. Requerimento número dez de autoria do deputado Antonio 

Mentor e Gerson Bittencourt. Requer que seja submetida à deliberação desse órgão 

técnico o envio de requisição à ARTESP para que encaminhe a essa CPI em caráter de 

urgência a metodologia utilizada e respectivos estudos elaborados pela FGV, MPP 

Consultoria, KPMG Structured Finance e pela própria ARTESP e outros existentes que 

por ventura tenham embasado a decisão do governo em prorrogar em 2006 os prazos 

dos contratos das concessões de rodovias firmados em 98. Em discussão. Não havendo 

oradores inscritos está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que forem 

favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o item sete. 

Item número oito. Requerimento número onze de autoria dos deputados Antonio 

Mentor e Gerson Bittencourt. Requer que seja submetido à deliberação desse órgão 

técnico o envio de aquisição à Secretaria de Transportes para encaminhe a essa CPI 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 primeiro lote das concessões de rodovias de 98, baseada na outorga onerosa 

da concessão e que gerou valores elevados de tarifas. Em discussão. Não havendo 

oradores inscritos está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que forem 

favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. 
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Item número nove. Requerimento número doze de autoria dos deputados 

Antonio Mentor e Gerson Bittencourt. Já consolidei. Requer que seja submetido à 

deliberação desse órgão técnico o envio de 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 dos contratos das concessões de rodovias. Em discussão. Não 

havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que 

forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o item nove. 

Item número dez. requerimento número treze de autoria dos deputados Antonio 

Mentor e Gerson Bittencourt. Requer que seja submetido à deliberação desse órgão 

técnico o envio de requisição à ARTESP para que informe;  

Um. Qual a periodicidade para realização de revisão dos contratos de concessão 

com vistas à apuração de eventual desequilíbrio econômico e financeiro.  

Dois. Quantas revisões foram realizadas pela ARTESP para apuração de 

eventual desequilíbrio econômico e financeiro nos contratos de concessão de rodovias? 

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

eventuais revisões realizadas. 

Três. Passados mais de 16 anos de vigência desses contratos de concessão, 

houve algum contrato de concessão de rodovias no qual se apurou a necessidade de 

reequilíbrio econômico e financeiro a favor dos usuários com a consequente redução da 

tarifa cobrada dos mesmos? Em caso afirmativo encaminhar cópias dos documentos. 

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

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

Aprovado o requerimento. 

Item número onze. Requerimento número 14 de autoria dos deputados Antonio 

Mentor e Gerson Bittencourt. Requer que seja submetido à deliberação desse órgão 

técnico o envio de aquisição à ARTESP para que encaminhe a essa CPI em caráter de 

urgência toda a metodologia aplicada que embasou a definição dos ajustes e reajustes 

das tarifas de pedágios das concessionarias paulistas assim como os atos regulatórios 
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aprovados por essa agência em relação ao assunto. A documentação deverá vir 

acompanhada de estudos, pareceres e relatórios de auditoria produzidos para este fim. 

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

Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o 

requerimento. 

Item número 12. Requerimento número 15 de autoria dos deputados Antonio 

Mentor e Gerson Bittencourt.  

Requer nos termos do artigo 34-B incisos dois e cinco do regimento interno 

informações e documentos abaixo relacionados da senhora Karla Bertocco, diretora 

geral da ARTESP relacionados à concessão da SP-340 que liga Campinas à Mococa 

administrada pela concessionária Renovias tendo em vista notícias de descumprimento 

de licitação e posterior ingresso de ação judicial por parte da Procuradoria do Estado de 

São Paulo. 

Um. Cópia da petição inicial acompanhada dos documentos apresentados, 

proposta pela PGE em face da concessionária Renovias em que pedia anulação do 

contrato de concessão por vícios na fase de licitação. 

Dois. Cópia de eventual acordo firmado entre a concessionária Renovias e a 

PGE neste mesmo processo. 

Três. Atual situação do referido processo judicial. 

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

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

Aprovado o item doze. 

Item 13. Requerimento de número 16 de autoria do deputado Davi Zaia. Requer 

que seja formulado convite ao Dr. Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto, 

professor titular do departamento de direito público condicional da Faculdade de Direito 

da USP com o objetivo de prestar informações a essa CPI relativo ao objeto da temática 

investigada em data a ser oportunamente agendada. 
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Em discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em 

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

Aprovado o item 13. 

Antes de dar por encerrados os trabalhos, a presidência gostaria de informar para 

todos os senhores membros que já foi realizado o desarquivamento da CPI de 99/2000 

solicitado e aprovado por esse Plenário na reunião anterior e os documentos se 

encontram na secretaria à disposição dos senhores deputados e que a solicitação 

aprovada na última reunião em relação a documentos da ARTESP, foi enviada à 

ARTESP no dia 16 de maio, na quinta-feira passada e aguardamos o recebimento da 

documentação. 

Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente reunião.  

 

*      *      * 

 


