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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

ARGUIÇÃO DO SR. RAFAEL ANTÔNIO CREN BENINI 

01.12.2015 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Boa tarde a todos. 

Havendo o número regimental, declaro aberta a 12ª Reunião Ordinária da Comissão de 

Transportes e Comunicações da 1ª sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Registro a 

presença dos Srs. Deputados Aldo Demarchi, Roberto Morais, Rogério Nogueira, Luiz 

Fernando, Marcos Neves e companheiro da minha bancada, Roberto Engler. Solicito ao 

secretário a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS – Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra o 

deputado Roberto Morais. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Solicito a dispensa da leitura da ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É regimental o 

pedido de Vossa Excelência. Estando todos os Srs. Deputados de acordo, está 

dispensada a leitura da ata. Apreciação da ordem do dia. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra o 

deputado Roberto Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Eu pedi as vistas dos seguintes itens, Sr. 

Presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Só peço, por 

gentileza, para ir marcando. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Três, quatro, cinco, 12, 25 e 28. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É regimental o 

pedido de Vossa Excelência. Está concedido o pedido de vistas.  

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Com a palavra, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra o 

deputado Luiz Fernando. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Eu gostaria de pedir vistas do quatro, 

conjuntamente, e também do oito. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Quatro e oito. O 

oito não é conjunto? É só as vistas de Vossa Excelência. Mais algum senhor deputado 

que tenha pedido de vistas?  

Item número um. Projeto de lei nº 1122, de 2009, de autoria da deputada Célia 

Leão. Este deputado pede vistas ao item número um.  

Item número 2. Projeto de lei nº 445, de 2013, de autoria do deputado Gerson 

Bittencourt. Torna obrigatória a suspensão de cobrança de pedágios e liberação de 

passagem de veículos, hipótese de atraso no atendimento e fixa a quantidade máxima de 

cabines de arrecadação eletrônica nas praças de pedágio nas rodovias do Estado. O 

relator foi deputado Chico Sardelli. Contrário com voto em separado, o deputado Luiz 

Fernando. O projeto está em discussão. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Peço a palavra, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra o 

deputado Luiz Fernando. 
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O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Sr. Presidente, nobres pares. É um projeto do 

deputado Gerson Bittencourt, que procura sistematizar e dar a responsabilidade das 

concessionárias para trabalhar a agilidade nas passagens pelos pedágios. Quem, assim 

como eu, frequenta muito o interior sabe das grandes filas que hoje temos nas portas dos 

pedágios. As concessionárias que pensam somente na questão do lucro, muitas vezes até 

não cuidando das rodovias, hoje não têm feito absolutamente nada para diminuir essas 

filas, para aumentar o fluxo. O projeto do deputado Gerson Bittencourt vem, nesse 

sentido, responsabilizar as concessionárias, para dar maior agilidade nas cabines de 

arrecadação.  

Então eu gostaria de pedir aos nobres pares que pudessem pensar um pouco nesta 

lógica. A lógica é de que as concessionárias se preocupem um pouco com isso. A única 

preocupação delas é vender o Sem Parar, que hoje virou um selo, não é nem mais um 

aparelho. Virou um selo e não estão se preocupando com os usuários que estão ali, 

muitas vezes enfrentando muito tempo na fila. Eu gostaria de pedir aos nobres pares, 

que pudessem avaliar e que nós pudéssemos dar sequência no encaminhamento deste 

projeto. Que nós pudéssemos debatê-lo, discuti-lo no plenário. Eu acho que é um 

encargo a mais nas concessionárias que vivem nas melhores condições. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O projeto continua 

em discussão. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra o 

deputado Roberto Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Sr. Presidente. O projeto do deputado 

Gerson Bitencourt, que tramita nessa casa desde 2013, em que pese o voto separado do 

deputado Luiz Fernando, que tem as suas argumentações, a mim me parecem até 

razoáveis, digamos, quando se fixa a qualidade máxima de cabine de arrecadação 

eletrônica nas praças de pedágio. Muito bem. Quer se evitar aquela aglomeração de 

carros, aquela demora toda. Mas suspender a cobrança de pedágio e a liberação de 

passagem, não sei se está disciplinada esta questão no voto em separado do deputado 
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Luiz Fernando. Mas me parece uma coisa meio descabida, por isso é mais uma 

justificativa de que meu voto será com o parecer do deputado Chico Sardelli. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - O senhor me permite um aparte deputado? 

Pela ordem. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Perfeitamente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Só para organizar. 

Esse deputado ainda não pediu vistas. Eu estou requerendo vistas ao item número dois. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Deputado Engler, você me permite um aparte? 

Só para dizer o seguinte: nas concessões federais recentes, que acabaram de acontecer, 

existe essa previsão. A ideia é que os concessionários parem de vender esse selo. Porque 

agora não é mais nem um aparelho mais, o Sem Parar. É um selo, é um adesivo que 

você coloca no vidro do seu carro. E nas concessões, até posto o que o deputado 

Orlando Morando pediu vistas. Eu acho que vale a pena nós buscarmos conhecer o que 

está acontecendo. Até para que nós possamos analisar. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra o 

deputado Itamar Borges. O qual eu já registro a presença. Membro dessa comissão. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Para solicitar vistas do item seis, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É regimental o 

pedido de Vossa Excelência. Está concedido o pedido de vista. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra o Sr. 

Deputado Roberto Morais. 
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O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Vistas do item sete. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É regimental o 

pedido de Vossa Excelência. Está concedido o pedido de vista. Com a palavra o 

deputado Marcos Neves. 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Gostaria de aproveitar e pedir vista conjunta do 

item sete e também falar sobre essa questão do dois. Só para ajudar. Na verdade, eu 

acho que não há concessão, porque já está em andamento. Não poderia mudar o trâmite, 

mas nas futuras concessões seria um meio de, de repente, nós estudarmos essa nova 

fórmula. Para ajudar. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Agradeço as 

considerações.  

Item número nove. Projeto de lei nº 1190, de 2014, de autoria do deputado 

Roberto Tripoli. Da denominação de Armando Augusto Tricoli ao viaduto localizado no 

quilômetro 75 da rodovia Dom Pedro I, SP 065 em Atibaia. O relator foi o deputado 

Campos Machado, favorável ao projeto, na forma de substitutivo apresentado pela 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O projeto está em discussão. Não 

havendo oradores inscritos, o projeto está em votação. Os Srs. Deputados que forem 

favoráveis, permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado.  

Item número dez. Projeto de lei nº 1333, de 2014, de autoria do deputado Luiz 

Claudio Marcolino. Da denominação de Santa Cabrini para a estação da linha nove, 

Esmeralda, da Companhia Paulista de Transporte Metropolitano CTPM no Jardim São 

Bernardo, Vila Natal. Distrito do Grajaú, na Capital. O relator foi o deputado Ricardo 

Madalena, que foi contrário, com voto em separado do deputado Luiz Fernando. O 

projeto está em discussão. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Peço a palavra, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra, o 

deputado Luiz Fernando. 
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O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Um dos argumentos do eminente deputado 

Ricardo Madalena é em relação a interferência, que isso seria uma questão 

administrativa. Essa casa acabou de derrubar um veto, semana passada. O governador 

vetou. Um deputado tinha apresentado na agenda, na Estação da Mooca, se eu não me 

engano, passou a chamar Juventus. Até agora eu não entendi se era o deputado 

Fernando Capez o autor do projeto ou se era o líder do Governo, o Carlão Pignatari. 

Mas de qualquer forma, o argumento que o deputado Ricardo Madalena nos apresenta, é 

o fato de que isso seria dar nome. Seria uma interferência na questão administrativa.  

Se cortarmos isso também, todos os deputados da base aliada apresentam seus 

projetos, suas leis, suas sugestões e o Palácio tem vetado. E agora, se nós deputados, 

começarmos a vetar a possibilidade de outro deputado dar nome a algum próprio, eu 

acho que seria podar de vez a nossa função.  

Então gostaria de pedir aos nobres pares a possibilidade de dar sequência nisso. 

Ou que alguém pudesse pedir vistas, para dar uma olhada. Porque senão, fica esquisito. 

Todos nós derrubamos o veto da mesma situação e agora não permitimos um deputado 

nominar o próprio projeto. 

 

O SR. - Boa tarde Sr. Deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Boa tarde. 

 

O SR. - Já precedente da casa. Eu inclusive relatei um projeto com muita 

convicção. Acho que foi do próprio deputado, Sr. Presidente Orlando Morando, também 

denominando uma estação de nome Hélio Ribeiro. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O terminal do 

metrô, na linha 15 do monotrilho da Vila Prudente.  

 

O SR. - Que estaria na mesma condição desse. Então eu entendo que o deputado 

Luiz Fernando está coberto de razão. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Eu não vejo 

nenhum vício sobre a constitucionalidade. Na minha avaliação, nenhum vício. O que 

sempre foi discutido aqui, é a preocupação. A mudança de uma estação já em 
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funcionamento, pode gerar transtorno à população e à sinalização. Mas que não há vício 

sobre o princípio constitucional, nenhum. Até porque eu pretendo denominar na linha 

18, uma estação vai chamar Dario Rais, se sair uma, nosso secretario Clodoaldo 

Pelissioni. Então não vejo, mas o projeto está em discussão.  

 

O SR. - Sr. Presidente, eu gostaria de pedir votação nominal. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Será pedido por 

conta de existir voto em separado. Vamos proceder uma votação nominal. Como vota o 

deputado Luiz Fernando? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Eu voto contra o parecer do nobre deputado 

Ricardo Madalena. Favorável ao projeto.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Como vota o 

deputado Rogério Nogueira? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Voto contra e favorável ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Como vota o 

deputado Roberto Morais? 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Já declarei meu voto antecipadamente, na 

mesma condição dos dois deputados. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Favorável ao 

projeto ou contrário? 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Favorável ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - A votação tem que 

proceder com parecer ou com voto separado? 

 

O SR. - Pode ser separado. 



8 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Rogério Nogueira? 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Separado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O deputado Luiz 

Fernando é autor do voto separado. Vota com? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Eu voto separado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Aldo Demarchi? 

 

O SR. ALDO DEMARCHI - DEM - Com o voto separado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Roberto Engler? 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Com voto separado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Marcos Neves? 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Com voto separado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Itamar Borges? 

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Com voto separado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Este deputado, na 

presidência, também vota com o voto em separado. O que aprova o projeto e rejeita o 

parecer. Aprovado o voto em separado e rejeitado o parecer do relator. Item número 11. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra o 

deputado Itamar Borges. 
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O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Demorei um pouco para pedir pela ordem. 

Apenas para não perder o time, aqui. Para solicitar a vista do item 23. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É regimental. 

 

O SR. - Sr. Presidente. Eu gostaria de pedir vistas ao projeto que eu mesmo dei o 

parecer. O item 12. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - 12? 

 

O SR. - Na verdade, Sr. Presidente, é um projeto do deputado Mauro Bragato e os 

órgãos do Estado dizem que o DER já está nominado. Mas o Mauro Bragato diz que 

isso ainda não é certo. Eu acho que vale a pena darmos mais uma checada, para ver. Eu 

fui contrário por conta do documento do DER, mas hoje fui informado por ele que isso 

está errado esse documento do DER. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Estou concedendo 

vistas conjuntas. O deputado Ricardo Engle já havia solicitado também.  

Item número 11. Projeto de lei nº 148, de 2015, junto ao Projeto de lei nº 354, de 

2015, de autoria do deputado Chico Sardelli. Da denominação de José Ariovaldo Gava 

ao viaduto localizado no quilômetro 405, mais 600 metros da rodovia Miguel Jubran, 

SP 333, na cidade de Assis. O relator foi deputado Itamar Borges, favorável ao PL 

148/15 e contrário ao PL 354/15. Está em discussão. Não havendo oradores inscritos, 

vamos proceder em votação o PL 148/15. Os Srs. Deputados que forem favoráveis, 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado o PL 148/15. E prejudicado o PL 

354/15.  

Item número 13. Projeto de lei nº 275, de 2015, junto ao PLs 1364/14 e ao PL 

642/15, de autoria do deputado Aldo Demarchi. Da denominação de Marino Argentino 

ao viaduto localizado no quilometro 195 da rodovia Geraldo Pereira de Barros, SP 191, 

na cidade de São Manoel. O relator foi o deputado Rogério Nogueira, favorável ao PL 

275/15 e contrário ao PL 642/15. Está em discussão. Não havendo oradores inscritos 

está em votação o PL 275/15. Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado o PL 275/15. E rejeitado o PL 642/15.  



10 

 

Item número 14. Projeto de lei nº 493, de 2015, de autoria do deputado Edmir 

Chedid. Da denominação de Clóvis Rodrigues de Castro à passarela localizada no 

quilometro 76 da rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, SP-360, na cidade Itatiba. O 

relator foi o deputado Marcos Neves, favorável ao projeto, na forma do substitutivo 

apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Está em discussão. Não 

havendo oradores inscritos, está em votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Item número 15. Projeto de lei nº 518, de 2015, de autoria da deputada Marcia 

Lia. Da denominação de Trevo João Fernandes Egas ao dispositivo de acesso viário 

localizado entre os quilômetros 69 e 70 da Rodovia SP-257, em Américo Brasilense. O 

relator foi o deputado Rogério Nogueira e foi favorável ao projeto, na forma do 

substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Está em 

discussão. Não havendo oradores inscritos, está em votação. Os Srs. Deputados que 

forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Item número 16. Projeto de lei nº 828, de 2015, do deputado Edson Giriboni. Da 

denominação de Dr. Floreal Calvo Ramires ao viaduto férreo localizado no quilômetro 

373, mais 180 metros, da SP-270, Rodovia Raposo Tavares, no município de Ourinhos. 

O relator foi o deputado Marcos Neves, que foi favorável ao projeto. Encontra-se em 

discussão. Não havendo oradores inscritos, o projeto está em votação. Os Srs. 

Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Item número 17. Projeto de lei nº 908, de 2015, de autoria do deputado Cauê 

Macris. Da denominação de Vinicius Plastino ao viaduto localizado no quilometro 310, 

mais 300 metros da Rodovia SP-328, trecho entre Ribeirão Preto e Bonfim Paulista. O 

relator foi o deputado Campos Machado, favorável ao projeto. Com emenda 

apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto encontra-se em 

discussão. Não havendo oradores inscritos, está em votação. Os Srs. Deputados que 

forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Projeto de lei nº 1.076, de 2015, de autoria da deputada Vanessa Damo. Da 

denominação de Henrique Bertin, ao túnel localizado no quilometro 96, mais 500 

metros do Rodoanel Mário Covas, SP-021, em Ribeirão Pires. O relator foi o deputado 

Marcos Neves, com ciência do vencedor. Esse aqui já foi apreciado. É só para ciência. 

O projeto foi rejeitado.  

Projeto de lei nº 1.134, de 2015, passo a presidência ao vice-presidente Rogério 

Nogueira, como esse projeto é de minha autoria. 
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* * * 

 

- Assume a presidência o Sr. Rogério Nogueira. 

 

* * *  

 

O SR. PRESIDENTE - ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Item 19. Projeto de 

lei nº 1134, de 2015, de autoria do deputado Orlando Morando. Da denominação de 

Antônio Astolfo ao acesso que liga a Tupi Paulista à Rodovia João Ribeiro de Barros, 

SP-294, naquele município. O relator foi o deputado Aldo Demarchi, favorável ao 

projeto na forma substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, projeto está em votação. Os 

Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. Devolvo a presidência ao presidente. 

 

* * * 

 

- Assume a presidência o Sr. Orlando Morando. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Agradeço o Sr. 

Deputado Rogério Nogueira.  

Item número 20. Projeto de lei nº 1.165, de 2015, de autoria do deputado Roque 

Barbieri. Da denominação de Daniel Hernandes, ao trevo de acesso ao município de 

Avanhandava, localizado na Rodovia Marechal Rondon, SP-300. O relator foi o 

deputado Itamar Borges, que foi favorável. O projeto encontra-se em discussão. Não 

havendo oradores inscritos, projeto está em votação. Os Srs. Deputados que forem 

favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Item número 21. Moção nº 118, de 2015, de autoria do deputado Marcos Neves. 

Apela aos senhores membros do Conselho Nacional de Trânsito para imediata 

revogação ou alternativa a suspenção dos efeitos da resolução nº 556, de 2015. 
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Mantendo-se obrigatório o uso de extintor, conforme resolução nº 157, de 2004, até que 

seja julgado o mérito das ações que tramitam como esse mesmo objetivo na Justiça 

Federal. O relator foi o deputado Luiz Fernando, que foi favorável. A moção está em 

discussão. Não havendo oradores inscritos, está em votação. Os Srs. Deputados que 

forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Está aprovada. Parabenizo 

o deputado Marcos Neves pela iniciativa. Entendo ser extremamente necessário este 

equipamento nos veículos automotores. 

Item número 22. Requerimento do deputado Aldo Demarchi que requer a 

convocação do Sr. Marco Antônio Assalve, diretor de gestão operacional geral da MTU. 

Com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre as licitações das linhas intermunicipais 

e gratuidade. Está em discussão. Não havendo oradores inscritos, está em votação. Este 

presidente requer uma votação nominal do item 22. Como vota o deputado Luiz 

Fernando? 

 

O SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO - PT - Sou favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Como vota o 

deputado Rogério Nogueira? 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Como vota o 

deputado Roberto Morais? 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Como vota 

deputado Aldo Demarchi? 

 

O SR. DEPUTADO ALDO DEMARCHI - DEM - Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Como vota o 

deputado Roberto Engler? 
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O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Como vota o 

deputado Marcos Neves? 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Como vota o 

deputado Itamar Borges? 

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Esse deputado 

também vota contra, o que rejeita o requerimento de autoria do deputado Aldo 

Demarchi.  

Item número 24. Requerimento do deputado Roberto Morais que requer a 

convocação do Sr. Emerson Bittar, diretor presidente da concessionária Rodovias do 

Tietê. Com o objetivo de prestar esclarecimento sobre os seguintes itens: cronograma de 

obra do entorno de Piracicaba, cronograma de obras da duplicação da Rodovia do 

Açúcar no trecho entre Capivari e Salto. Requerimento está em discussão. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Pela ordem, o 

deputado Roberto Morais. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - A título de esclarecimento. Houve a troca 

da presidência dessa concessionária que está duplicando a Rodovia do Açúcar, a 101 e 

também fazendo o nosso entorno, que todos conhecem. Ficou parado dois anos, em 

função de um acidente, matando cinco trabalhadores. Agora as obras já foram 

retomadas. Quando eu fiz o requerimento, não tinha tido, até então, o contato com o 

presidente da empresa. Mas imediatamente após, houve a reunião com todos os 

prefeitos: Piracicaba, Rio das Pedras, Capivari, Salto e também de Elias Fausto. Diante 



14 

 

dessa reunião que aconteceu, eu sugiro aqui que nós possamos votar contra esse 

requerimento. Porque na verdade é matéria vencida. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Encerrada a 

discussão. O requerimento está em votação. Essa presidência requer uma votação 

nominal do item número 24. Como vota o deputado Luiz Fernando? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Sou favorável ao requerimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Como vota o 

deputado Rogério Nogueira? 

 

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Voto contra. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Como vota o 

deputado Roberto Morais? 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Pelas razões, eu mesmo voto contra. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Como vota o 

deputado Aldo Demarchi? 

 

O SR. DEPUTADO ALDO DEMARCHI - DEM - Contra. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Como vota o 

deputado Roberto Engler? 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Contrário. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Como vota o 

deputado Itamar Borges? 

 

O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Contrário. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Esse deputado 

também vota contra, o que rejeita o item número 24.  

Item número 26. Requerimento do deputado Luiz Fernando, que requer que seja 

convidado o diretor geral, Sr. Giovani, bem como representante legal da SPMar. A fim 

de que preste esclarecimento acerca do trecho Leste do Rodoanel Mário Covas. 

Especialmente sobre o cronograma de previsão de compensações e recuperação de áreas 

impactadas. Problemas nas vias pelas quais o Rodoanel sobrepôs, as quais abrangem 

distribuição do pavimento, áreas alagadas, áreas que ficaram sem iluminação pública. 

Acesso às áreas que passarão a servir de esconderijo para práticas ilícitas e sujeitas a 

invasão. Mesmos problemas enfrentados pelos municípios de Poá e Itaquaquecetuba. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra, o 

deputado Roberto Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PDB - Solicito as vistas desse item. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Só considerando 

que de toda forma, o Sr. Giovani estará aqui, quinta-feira. E ele vai ser sabatinado. Nada 

impedirá que esses questionamentos sejam feitos por ele. Como é um convite, eu vou 

pedir, caso ele entenda, que traga um representante da SPMar. Nós ganharíamos 

brevidade e podemos esclarecer, mas a título de um convite. Razão pela qual eu apelaria 

ao deputado Roberto Engler. Porque se tornaria só um pedido e não um convite da 

Comissão no caso do representante da SPMar. O Giovani virá já na próxima quinta-

feira. Se o deputado assim entender, nós aprovaríamos o convite para o representante da 

SPMar. 

 

O SR. - O senhor me permite a palavra, Sr. Presidente? Eu acho que ele é 

anterior, efetivamente, a termos aqui na Comissão. Eu acho que seria interessante, quero 

até aditar esse nosso requerimento. Que fosse convidado o Marcos Fonseca. Até para 

que nós pudéssemos ouvi-lo. São muitos os problemas. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Quem é o Marcos 

Fonseca? 

 

 O SR. - O Marcos Fonseca é o diretor da SPMar. O diretor executivo da SPMar, 

da concessionária. Que nós pudéssemos conhecer, saber dele, dos problemas que nós 

discutimos com o representante da Artesp. Peço ao deputado Roberto Engler, é um 

convite ao concessionário. Em relação à Artesp, eu retiro. Inclusive até, porque eu já 

estou contemplado pelas falas dele, aqui. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra o Sr. 

Deputado Roberto Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Tendo em vista que o Dr. Giovani já 

estará entre nós, o deputado entendeu que se tornaria desnecessário um convite, quando 

ele já estará aqui. Mas considerando que tem outros diretores, onde há um interesse que 

eles venham, então eu retiro o meu pedido de vistas. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O requerimento 

está em discussão. Não havendo oradores inscritos, o requerimento está em votação. Os 

Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Está 

aprovado.  

Pediria já ao Mauriti, que possa certificar ao representante, ao presidente em 

especial da SPMar, se ele entendeu o convite. Que possa comparecer aqui na quinta-

feira, quando será novamente sabatinado o diretor geral da Artesp. Ele possa colaborar e 

esclarecer dúvidas dos deputados dessa Comissão.  

Item número 27. Passo a presidência ao deputado Rogério Nogueira. 

 

* * *  

 

- Assume a presidência o Sr. Rogério Nogueira. 

 

* * * 
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O SR. PRESIDENTE - ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Item 27. 

Requerimento do deputado Orlando Morando, que requer aprovação de convite para 

realização de reunião com o Exmo. Sr. Ministro de Estado da Fazenda Joaquim Levi. 

Com a finalidade de tratar da liberação de recursos para mobilidade urbana no estado de 

São Paulo. O requerimento está em discussão. Não havendo oradores inscritos, o 

requerimento está em votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao 

Orlando Morando. 

 

* * * 

 

- Assume a presidência o Sr. Orlando Morando. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Agradeço ao 

deputado Rogério Nogueira. E já torno público, que havia feito uma conversa 

importante com o deputado Luiz Fernando e naturalmente, como é um convite, não tem 

imposição. Até porque não teríamos que convocar ministro. Mas contando com o 

prestígio dele, com o Palácio do Planalto.  

Em seguida, nós vamos previamente convidar todos os deputados para participar 

desta Comissão. Porque são muitos temas que envolve financiamentos, tanto do 

BNDES internacionais. Isso foi fruto de uma reunião que nós tivemos semana passada 

com o Secretário Executivo de Mobilidade Urbana. Bem como o Sr. Secretário 

Clodoaldo Pelissioni. Vamos convidar também o Clodoaldo, caso ele queira participar. 

Saindo esta agenda com o ministro da Fazenda, para que possamos exaurir. Contando 

com o prestígio do deputado Luiz Fernando, membro dessa Comissão, para que possa 

ajudar nesta interlocução. E no menor prazo possamos ser recebidos pelo ministro 

Joaquim Levi.  

Quero registrar com prazer, a alegria do deputado Ricardo Madalena que veio nos 

prestigiar pelo último item, mas está presente. Obrigado deputado Ricardo Madalena. 

Para ciência, o item 29, item 30, item 31 e item 32. O 28 foi pedido vista.  
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Comunico aos Srs. Deputados, que essa reunião está encerrada. Agradecendo a 

presença de todos. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Audiência 

Extraordinária, a realizar-se exatamente agora. Porque são 15 horas e 44 minutos e essa 

estava marcada para 15 horas e 45 minutos. Com a finalidade de efetuar a arguição do 

Sr. Rafael Antônio Cren Benini. Nos termos do Art. 1º, da Lei complementar nº 918, de 

2002, alterado pelo Art. 1º da Lei complementar nº 1.176, de 2012. Tendo em vista sua 

indicação para integrar o conselho diretor da Artesp, de serviços públicos delegados e 

transporte do estado de São Paulo. No cargo de controle econômico financeiro, para 

exercer mandato de quatro anos. Convido para que tome assento ao meu lado direito o 

Sr. Rafael Antônio Cren Benini.  

Mais uma vez, registrando a presença dos deputados Luiz Fernando, Rogério 

Nogueira, Roberto Morais, Aldo Demarchi, Roberto Engler, Ricardo Madalena e o 

deputado Itamar Borges.  

De antemão, comunicando V. Exas. que na próxima quinta-feira, às 14 horas, nós 

teremos uma reunião extraordinária, com a finalidade de fazer, novamente, a arguição 

do Sr. Giovanni, diretor geral da Artesp. Ele que foi reindicado pelo governador para 

cumprir mais um mandato. Também vamos expedir novamente a convocação, para que 

o diretor da DBTrans, que está convocado por esta Comissão, diretor-presidente, possa 

comparecer para prestar esclarecimentos.  

Lembrando formalmente que serão duas reuniões na próxima quinta-feira. Uma 

será a primeira, do Giovanni. Terminando a arguição, imediatamente nós vamos fazer a 

oitiva do presidente da empresa convocada.  

O Sr. Rafael, por favor tome assento ao meu lado.  

Agradeço a presença do Mauriti, assessor parlamentar da Artesp, que se encontra 

aqui.  

Eu vi há pouco, a Eneida, que durante muitos anos nos acompanhou como 

assessora parlamentar da Secretária de Transportes. Não sei se está lá ainda. Estou 

fazendo uma saudação a você. Você está mais jovial. Um bom botox, não é, Eneida? 

 

A SRA. ENEIDA - Não, senhor. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Não, senhor. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Sr. Presidente, antes de iniciar a sessão. 

Apenas para nos familiarizarmos mais com o Sr. Rafael. Ele joga basquete em algum 

clube daqui de São Paulo? 

 

O SR. RAFAEL ANTÔNIO CREN BENINI - Boa tarde, deputado. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - É brincadeira. Pode ficar à vontade. 

 

O SR. RAFAEL ANTÔNIO CREN BENINI - Não. Eu jogava vôlei quando era 

mais novo. Não basquete. E eu sou de Campinas, então eu jogava em Campinas. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Você pode depor 

contra. 

 

O SR. RAFAEL ANTÔNIO CREN BENINI - Já que estamos falando disso. Eu 

tenho um irmão que é jogador de futebol. Paulo André que jogou no Corinthians e agora 

está no Cruzeiro.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra o 

deputado Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Antes de começarmos o questionamento 

ao Sr. Rafael. Os valores de desapropriação do trecho leste, já há tempo nós pedimos 

para a Artesp, não obtivemos resposta até o momento. Se isso puder ser reiterado, seria 

importante. Porque nós vamos ter uma reunião aqui dentro, em breve, com outras 

pessoas do Governo e isso está fazendo uma falta muita grande para conhecimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O deputado Ricardo 

Madalena, o senhor terá toda oportunidade, além do formal requerimento já aprovado. 
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Na próxima quinta-feira, o diretor geral da Artesp, Giovanni, será sabatinado na sua 

arguição. E gostaria de pedir à assessoria, que prepare ele, que traga essas informações 

para responder na arguição e esclarecer dúvidas que consideramos muito pertinentes. 

Razão pela qual o requerimento de V. Exa. foi aprovado. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Agradeço Sr. Presidente. Parabéns pela 

condução, de sempre, desta Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Quero reiterar 

publicamente, que conste em ata. Essa presidência e esta Comissão pautaram e foi 

aprovada a alteração do nome do deputado Alencar Santana, que estava integrando o 

Conselho Construtivo da Artesp pelo deputado Luiz Fernando. Esta Comissão já 

encaminhou isso ao Palácio dos Bandeirantes, à Secretaria de Governo, que tem hoje a 

Artesp subordinada a ela. E eu exijo que seja publicado, não é um pedido, porque é 

regimental e eles tem que cumprir.  

Então já pedi ao assessor parlamentar da Secretaria e pediria também ao Mauriti. 

Eu pessoalmente vou ligar para o assessor parlamentar, o Leandro, para que se cumpra 

isso imediatamente. Eu vou abrir a palavra agora, durante 15 minutos para que o Sr. 

Rafael possa fazer sua apresentação. Apresentação pessoal, a biografia da sua história, 

do seu trabalho e as razões pelas quais ele se coloca preparado para assumir essa 

importante diretoria da Artesp.  

Passado isso, nós passaremos a inscrição para que os deputados possam fazer seus 

questionamentos. Seja muito bem-vindo Sr. Rafael. 

 

O SR. RAFAEL ANTÔNIO CREN BENINI - Boa tarde, caros deputados. Eu 

agradeço a oportunidade de vir aqui falar sobre mim e sobre a diretoria de controle 

econômico. É uma área muito técnica e muitas vezes não tem coisas visíveis para 

mostrar.  

Falo um pouco sobre mim, sou formado em Administração de Empresas. Tenho 

mestrado em Economia pela Esalq, estou terminando o doutorado em Economia na 

FEA/USP. Tudo na área de regulação econômica.  

Primeiro, eu vou fazer uma pequena apresentação falando sobre o que a DCE faz 

e depois de alguns projetos que eu participei dentro da DCE como superintendente de 

área. Eu estou na DCE desde março de 2013.  
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A Artesp foi criada pela Lei complementar nº 914, de 14 de janeiro de 2002. Para 

fiscalizar o transporte intermunicipal de passageiros e o programa de Concessão 

Rodoviária do Estado. Entre as atribuições da Artesp está: implementar a política 

estadual de transporte, exercer poder regulador, elaborar modelos de concessão, 

permissões e autorizações, garantir a prestação de serviços adequados, zelar pela 

preservação do equilíbrio econômico e financeiro dos contratos e estimular melhoria da 

prestação de serviço público de transporte. Essa é a estrutura e organização na Artesp. 

Temos o diretor-geral, diretor de assuntos institucionais, diretor de via de controle 

econômico financeiro, diretor de investimentos, diretor de operação e diretor de 

procedimento logístico. Agradeço a presença dos diretores aqui, para me prestigiar. 

Pelo artigo quatro, da lei de criação da Artesp. Dentre as principais atribuições da 

Agência, que também são da área de controle econômico: encaminhar ao secretário de 

Estado de Logística e Transportes dos planos de outorga, instruídos por estudos 

específicos. De viabilidade técnica e econômica para exploração da infraestrutura e a 

prestação de serviços de transporte municipal. Avaliar permanentemente a política 

tarifaria, propor revisões ditadas pelo interesse público e zelar pela preservação do 

equilíbrio econômico e financeiro dos contratos.  

Além disso, pelo Art. 28 do regimento interno compete a essa diretoria: o 

acompanhamento de arrecadação e tráfico, quinzenalmente, fiscalização contábil e 

financeira através de auditorias contábeis, execução de estudos de recomposição de 

equação econômica financeira dos contratos, analisar as composições de alterações de 

controle acionário, propor acompanhar o plano de contas e de formações gerenciais das 

concessionárias permissionárias e autorizativas e acompanhamento da gestão de 

garantias contratuais e seguros.  

Hoje, a DCE, diretoria de controle econômico e financeiro é composta por sete 

funcionários. E suas principais atividades de 2014, que nós até reportamos para o 

tribunal de contas, foram 456 de controles, de valores arrecadados pelos entes 

fiscalizados. Então entra junto as receitas quinzenais das 20 concessões.  

Controle dos aportes financeiros realizados pelos entes fiscalizados, 228; 

verificação da estrutura controle e acionária e alteração de estatuto social dos entes 

fiscalizados, 33; acompanhamento dos aportes financeiros realizados pelos entes 

fiscalizados, 228; acompanhamento e verificação da distribuição de dividendos pelos 

entes fiscalizados, 39; acompanhamento de contratos de financiamento firmados pelos 

entes fiscalizados, 38; verificação de tributos recolhidos pelos entes fiscalizados, 3.108. 
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Nesse caso, nós fiscalizamos o ISS recolhido por todas as prefeituras por onde passam 

estradas de rodagem das 20 concessões. Por isso é um número bem alto. 

Acompanhamento de recolhimento pelos entes fiscalizados de outorgas fixas e 

variadas, 228. Então tanto o ônus fixo, quanto ônus variável. Todo mês é medido pela 

DCE. Análise e acompanhamento dos dados contábeis e financeiros dos entes 

fiscalizados, 26. Então nós fazemos auditorias duas vezes por ano em todas as 

concessões rodoviárias. Acompanhamento e fiscalização das publicações das 

demonstrações financeiras dos entes fiscalizados, 38. Acompanhamento das projeções 

financeiras apresentadas pelos entes fiscalizados, 38. São as duas vezes por ano que nós 

fiscalizamos 19 concessões, agora temos 20 e com os novos quatro lotes seriam 48. 

Estudos de acompanhamento de ajuste de pedágio pelos entes fiscalizados, 20. Os 

estudos de reajuste de pedágio, 20 por ano. Análise e conferência da fiscalização da 

alteração da base tarifária e entrada de operação de novas praças de pedágio dos entes 

fiscalizados. Nisso entra instalação de novas praças, classificação tarifária por 

duplicação de pista, entre outras coisas. Fiscalização e geração dos seguros e garantias 

ofertadas pelos entes fiscalizados, 183.  

Então nós analisamos quatro tipos de seguro, mais dois tipos de garantia para 

garantir que sempre o serviço seja prestado independente da concessionária. Equilíbrios 

econômicos e financeiros dos entes fiscalizados, três. Nesse caso, são os três casos de 

fluxo marginal que nós realizamos ano passado, que foram Ecovias, Autovias e da Via 

Norte. Fiscalização e conferência do requerimento das penalidades pecuniárias pelos 

entes fiscalizados. Então a diretoria de controle econômico, não emite a multa. Ela 

atualiza a multa pela inflação, ela recebe a multa dos órgãos técnicos com a diretoria de 

investimentos e a diretoria de operação. E nós fiscalizamos se houve o pagamento por 

parte da concessionária. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Rafael, você poderia nos explicar um pouco 

essa questão dos reequilíbrios econômicos financeiros dos entes fiscalizados? Onde se 

deu esse equilíbrio. Até porque eu percebi que você é muito bom de planilha. Eu vi nas 

repactuações que você fez a respeito, com as concessionárias. Diga-se de passagem, elas 

estão muito brabas com o senhor. Esperamos que o senhor tenha acertado. Nós temos 

preocupação com a qualidade. Mas em relação a esses reequilíbrios... 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Deputado Luiz 

Fernando. Por gentileza. Como eu concedi 15 minutos, que ele possa terminar. Vossa 

Excelência vai marcando as perguntas e pode voltar sobre qualquer tema que foi 

perguntado a ele. Só para concluir e na sequência nós abrimos as inscrições. 

 

O SR. RAFAEL ANTÔNIO CREN BENINI - Só para esclarecer o ponto. 

Nesse caso foi o fluxo-caixa marginal. Acho que se você passar um pouco para a frente. 

Mas é só para mostrar. Estudos de cenários pré composição e adequação econômicos e 

financeiros dos contratos de concessão. Nesse caso, nesses 175, que são os casos de 

reequilíbrio contratual. Aqueles três, foram somente de fluxo de caixa marginal. Então 

dos 175 casos que nós fizemos equilíbrio, eu não vou conseguir lembrar de cabeça 

todos. Dos três de fluxo de caixa marginal eu consigo lembrar e eu posso falar isso 

depois.  

Subsídios para procuradoria geral do Estado, cinco. Pedido de informações para 

auditor independente, que são alguns auditores que nos ajudam a fiscalizar as 

concessionárias, 38. Esclarecimentos ao tribunal de contas, 68. Estudos econômicos e 

indagações digitais, um, que é o caso da Tamoios. Recomposição de equação 

econômica financeira dos contratos de concessão, que são os reequilíbrios contratuais, 

são 175 e sistema de formação ao cidadão, 56.  

Falo um pouco do Programa de Concessão Rodoviária. Nós tivemos a primeira 

etapa entre 1998 e 2000 que são 170 municípios atendidos, 12 concessionárias. São 

nove em 1998, três em 2000. 4.200 quilômetros em extensão. A segunda etapa, entre 

2008 e 2011, 101 municípios atendidos, sete concessionárias, 2.700 quilômetros de 

extensão. Aqui a Artesp já existia, já começou a fazer os estudos, a participar dos 

estudos para novas concessões.  

Tamoios 2014, que eu tive o prazer de participar dos estudos de concessão e de 

fazer parte da Comissão de Licitação da Tamoios. Então uma ideia do que nós 

enfrentamos no dia-a-dia. São empresas com uma receita total de 8,9 bilhões em 2014. 

Em 2015 nós esperamos uma pequena queda. Mas investimentos de 3,6 bilhões, 

despesas da pré-sondagem de 3,4 bilhões. Tributos diretos e indiretos, 2,4 bilhões. É 

importante falar que esse direto e indireto, geralmente vão para o município, no caso do 

ISS ou para o governo federal. Que é o Cofins, imposto de renda, PIS e contribuição 

social sobre o lucro líquido. E a parte que, teoricamente viria para o governo estadual, 

que é ônus fixo e o ônus variável fica em 700 milhões. É interessante perceber o 
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acumulado até 2015. Os desembolsos feitos pela concessionária são maiores do que as 

receitas que elas tiveram. Então até agora elas estão pagando mais do que estão 

recebendo pelas concessões de rodovia. 

A Tamoios, que eu tive o prazer de participar dos estudos econômicos e também 

participar da comissão de licitação. Duplicação de trecho de serra, investimento total de 

3,9 bilhões. Assinatura do contrato foi em dezembro de 2014. A transferência inicial foi 

em abril de 2015. Agora nós já encontramos em 0,75% das obras executadas. Acabou 

de sair a licença instalação ambiental. As obras devem começar a partir de agora, 

realmente a de duplicação da Tamoios. Uma ideia do que aconteceu, do projeto que nós 

tínhamos. Por exemplo, nós prevíamos uma contraprestação total. Vou sempre falar em 

VPL que é um número que economicamente faz mais sentido. Nós prevíamos que o 

Estado ia pagar em contraprestação para a Tamoios, um bilhão e 200 milhões e pela 

proposta apresentada vai acabar recebendo 164 milhões. O aporte de recursos públicos 

continua igual. A receita tarifária que eles previram é um pouco superior do que nós 

prevíamos. Aqui entra o caso do Porto de São Sebastião, nós não previmos que o Porto 

São Sebastião funcionaria. Por isso nós criamos uma regra de banda de demanda, para 

absorver caso o Porto de São Sebastião entre em atuação e por isso o privado previu 

uma contraprestação em favor do Estado. 

O Opex, Capex de dois bilhões e meio é o total que eles pretendem investir 

durante os 30 anos de concessão. Nos novos projetos, que estou tendo prazer de 

participar junto com a Secretaria de Governo, junto com a CT de logística e transportes, 

de apoiar eles. Na questão de cinco aeroportos, convocação de aviação executiva, 

Campinas Amarais, Bragança Paulista, Jundiaí, Itanhaém em Ubatuba. Esse é o número 

de decolagens por ano que eles têm. Isso não considera toque arremetida, que é um de 

treino. Esses aeroportos, por serem executivos, têm muito aeroclubes e muito treino. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Só um minuto. Eu 

gostaria de fazer um apelo para que os deputados possam permanecer, porque após a 

arguição, um minuto após, nós temos que votar o Projeto de lei, que aprova, o PDL. E 

nós estamos de quórum. Então gostaria de fazer um apelo para que nós possamos 

mantermos o quórum mínimo necessário.  

 

O SR. RAFAEL ANTÔNIO CREN BENINI - O cronograma disso é, a 

assinatura do decreto que foi feito em 19 de novembro pelo governador. No dia sete, 
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audiência pública, início do período de consulta pública. Em março de 2016, a 

publicação do edital. E o benefício esperado não é tanto a questão da outorga, da 

oneração dos cofres públicos em relação a manutenção dos aeroportos. Dos novos lotes 

de rodovia, o Estado já possui 6.600 quilômetros e a ideia são os 2.017 a mais. O 

primeiro seria o lote Miracatu-Peruíbe no litoral. O segundo seria o que nós chamamos 

internamente de Macroanel, que pegaria do Paraná e levaria até a Dom Pedro, onde teria 

uma ligação com a Fernão Dias para dar um contorno maior em volta de São Paulo. O 

terceiro trecho incorporaria alguns trechos perto da divisa com o Paraná, perto de Barra 

Bonita, perto do Tietê de Piracicaba e iria até Minas Gerais. E o último trecho, também 

na divisa do Paraná e São Paulo, em Tarumã, passaria por Marília e Assis, iria até a 

divisa de Minas lá em Delta.  

No dia 17 de dezembro, nós vamos ter alguma metodologia de estudo da Artesp. 

Com informações maiores, como tarifa quilométrica, ainda estamos estudando essas 

coisas. A apresentação seria no dia 17 de dezembro para uma audiência pública de 12 a 

15 de janeiro e a publicação do edital em abril de 2016.  

Também, uns estudos que eu pude participar dentro da Artesp. O primeiro deles 

seria o fluxo de caixa marginal, modelo de projeção de demanda, modelo de projeção de 

custos, modelo de concorrência entre concessionárias e modelo de projeção de inflação. 

A nota técnica um, da Artesp, fala sobre o fluxo de caixa marginal. São aqueles três 

projetos que eu estava citando. A ideia é de que novos projetos não precisem remeter as 

condições macroeconômicas vigentes no início do contrato. Nós podemos considerar as 

condições macroeconômicas atuais para remunerar esse investimento executado agora 

pela concessionária. Nós fazemos isso através do custo médio ponderado de capital, 

onde eu pego o custo capital de terceiros. O custo próprio, tem uma metodologia para 

isso, que está bem explicado na nota técnica. 

Através dessa metodologia, eu consigo estimar qual é o custo de capital para 

concessionária executar esses investimentos e remunerar ela por esses investimentos. A 

taxa atual vigente para a Artesp é 9,65% ao ano. É abaixo da NTT, para taxa comparada 

que é 9,98% ao ano. Projeção de tráfego. Outra coisa que nós deixamos bem claro no 

fluxo de caixa marginal, é que o reequilíbrio vai ser sempre feito pelo tráfego real. Mas 

embora o reequilíbrio seja feito pelo tráfego real, se tratando de fluxo de caixa marginal. 

É necessário que nós façamos uma previsão agora para ter uma ideia desse prazo que 

vai ser estendido durante a execução do fluxo de caixa marginal. Nós temos um modelo 

muito avançado, que é requisitado tanto por mercado financeiro, como pelas 
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concessionárias. Nosso erro absoluto médio é de 3%, então geralmente nós estamos em 

uma linha 1,5% para baixo ou para cima.  

Alguns fatos engraçados são que nós fomos os primeiros a prever uma queda de 

tráfego no final de 2014, começo de 2015, no qual as concessionárias não conseguiam 

ver isso. É um modelo que é muito vantajoso para nós e além disso é um modelo bem 

estatístico, que mede toda a interferência possível no tráfego. Este é um modelo bem 

interessante, que nós trabalhamos dentro.  

No gráfico, a linha azul é o tráfego realizado e a linha verde é o tráfego estimado. 

Existem variações de tráfego ao longo do tempo e nós conseguimos ter uma previsão 

bem próxima do real. Está certo que nós não acertamos todo o tempo, mas é uma 

previsão bem próxima do real. Também tem um modelo de prestação de custos. Hoje, 

como está escrita a nossa nota técnica da Artesp, nós dependemos da classificação 

contábil dos custos para estimar. Hoje o custo fixo se mantém e o custo variado é a 

média dos últimos cinco anos. O que é acontece é que essa classificação de custo fixo e 

contábil, dá margem para alterações.  

Nós temos um modelo de projeção de custos, que nós estamos trabalhando e ainda 

não está finalizado. A ideia é finalizar isso nas próximas revisões de fluxo de caixa 

marginal. Modelo de competição entre as concessionárias. Aqui a questão é que temos, 

hoje, um modelo de concessão, de tarifa teto, que incentiva as concessões a reduzir os 

custos. Porque quanto mais ela reduz o custo, maior o lucro dela, ela consegue, no 

começo da concessão, prever mais ou menos quanto de custo ela vai reduzir. 

Principalmente nos primeiros anos. E essa redução de custo já passa na primeira fase 

com um aumento de outorga. Na segunda fase com uma redução de tarifa. Mas a 

previsão dela, de grande eficiência não é o que ocorre realmente.  

Nós conseguimos montar um modelo que consegue captar esses ganhos de 

eficiência ao longo da concessão e que esses ganhos de eficiência sejam repassados para 

tarifa. Nós estamos estudando este modelo e no dia 17 nós vamos apresentar mais ou 

menos como ele deve ser incorporado nas novas concessões.  

E por último, o modelo de previsão de inflação. Porque o problema é que quando 

o mercado divulga a previsão de inflação, ele divulga para o ano fiscal. Então 2015 e 

2015. O nosso ano de reajuste segue um período diferente que é de junho a maio dos 

anos. Nós temos muita dificuldade em conseguir prever como essa inflação vai se 

comportar durante esses anos. Nós fizemos um modelo bem interessante de previsão de 

inflação. Comparado com focos, que é do mercado financeiro, ele chega próximo e se 
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nós considerarmos nossas regras de arredondamento de tarifa, qualquer coisa abaixo de 

2% é absoluto. Então 1% para cima e 1% para baixo. Qualquer coisa abaixo de 2% já 

nos dá previsibilidade de quanto vai dar a tarifa.  

Hoje eu até peguei o número para falar, mas dado o resultado do PIB desse 

trimestre, as revisões dos PIBs anteriores, nós vamos ter que refazer o modelo. Mas nós 

conseguimos, com certa certeza, ter a previsão de qual vai ser o IPCA entre maio e 

junho do ano que vem. E também do GPM com um pouquinho mais de erro, mas 

também com seis meses de antecedência nós conseguimos trazer o resultado desse 

GPM. É isso. Muito obrigado.  

 

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Pela ordem, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Antes, porém, 

gostaria de registrar a presença do Teodoro de Almeida Pupo, conhecido desta 

Comissão, diretor de Investimentos da Artesp. Dr. Rodrigo Campos, diretor de Assuntos 

Institucionais. Dr. Nelson Raposo, diretor de logística. Dr. Coronel Alberto Silveira 

Rodrigues, diretor de Operações. Nós estamos quase igualando ao número de coronéis 

da gestão do Kassab no Governo. Todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença de 

todos. Estava inscrito o deputado Roberto Morais, porém antes dou a palavra ao 

deputado Rogério Nogueira. 

 

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Não. Eu passo a palavra 

para o Roberto. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Ele já está inscrito. 

Tem a palavra o deputado Roberto Morais. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Obrigado, Sr. Presidente Orlando. Gostaria 

de saudar o Rafael Antônio Cren Benini. Durante três anos morou lá em Piracicaba, 

estudou na Esalq. Parabéns pela escolha. Eu tenho algumas perguntas aqui, não sei se eu 

faço todas, Sr. Presidente. Porque é apenas um lote de concessão ou faço uma para ele 

responde-los? Quero saudar todos os representantes da Artesp, presidente da comissão e 

todos os deputados.  
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A 191, que é da nossa região, inclusive do deputado Aldo. Saindo de Rio Claro. 

Pelo que eu entendi, quando o governador anunciou, ela sairia de Rio Claro, passaria 

por Ipuiuna, por Charqueada, que é o nosso município, São Pedro, Santa Maria da 

Serra. Iria até Anhembi e Botucatu, terminando na Marechal Rondon. Mas pelo gráfico, 

eu só consegui ver a hora que o senhor mostrou, São Pedro e Charqueada. Somente esse 

trecho que será duplicado? Bem no meio do mapa, a duplicação SP-191, São Pedro-

Charqueada, extensão de 15 quilômetros. É só esse trecho? 

 

O SR. RAFAEL ANTÔNIO CREN BENINI - O que acontece nesse modelo 

novo que nós estamos estudando? As condições macroeconômicas atuais vão abalizar 

somente os investimentos que serão feitos no começo da concessão. Então assim que a 

concessão for andando, nós vamos ter revisões periódicas para determinar novas 

condições macroeconômicas e novos custos de investimentos e determinar quais 

investimentos são necessários para cada região. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Ela não sairá de Rio Claro, então? A 

duplicação? 

 

O SR. RAFAEL ANTÔNIO CREN BENINI - Não sairá de Rio Claro. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Só o trecho São Pedro-Charqueada, São 

Pedro-Santa Maria não será duplicado? 

 

O SR. RAFAEL ANTÔNIO CREN BENINI - Nesse primeiro momento, não. 

Neste primeiro momento não foi visto a necessidade. Os estudos não mostraram a 

necessidade de duplicação. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - E será colocado pedágio nesse ponto? 

 

O SR. RAFAEL ANTÔNIO CREN BENINI - Ainda não tenho essa 

informação. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Porque, Rafael, final do ano passado, 

quando o secretário ainda era o Clodoaldo Pelissioni, o governador esteve lá em 
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Charqueada inaugurando o entorno de Charqueada. Ele anunciou a recuperação de São 

Pedro, até Santa Maria da Serra, subindo a serra. Uma recuperação que seria feita. Seria 

uma duplicação. Passando pelo município de São Pedro, depois terceira faixa, 

recuperação total. Porque a condição dessa rodovia é muito ruim. Será que está 

mantido? Porque não seria uma obra concessionária. É uma obra do DER. Talvez o 

senhor não vai conseguir responder. Será que estaria mantida essa obra por ele? E só 

seria concedido esse trecho? É uma dúvida que paira agora, aqui. 

 

O SR. RAFAEL ANTÔNIO CREN BENINI - Nós até tivemos uma reunião 

com o DER recentemente e nós estamos levantando esta lista de obras que o DER tem 

para fazer para incorporar o modelo. Eu posso, em um próximo momento, passar essa 

informação para o senhor. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Inclusive que fosse colocado também, já 

que o DER está duplicando, concluindo a duplicação de áreas que fica em Piracicaba, 

até São Pedro são dez quilômetros. E existe também, um projeto executivo pronto do 

entorno de São Pedro. Sai da SP-304, Rodovia Geraldo Barros, são 18 quilômetros 

terminando na 191. Esse entorno é fundamental para tirar o trânsito pesado dentro de 

Águas de São Pedro, já que Águas é um município que só faz divisa com São Pedro, 

que antes era uma fazenda. 

Se fizer a duplicação e não fizer o entorno, como já foi anunciado pelo 

governador, vai sufocar de vez a cidade de águas. Talvez, uma sugestão, que fosse 

incluído no projeto de concessões esse entorno. É o entorno do projeto inicial, ele não é 

duplicado, entorno de pista simples. Mas o DER já tem esse projeto pronto, que são 18 

quilômetros. Qual é o modelo de concessão Rafael? 

 

O SR. RAFAEL ANTÔNIO CREN BENINI - O modelo ainda não está 

definido. Nós estamos analisando ainda. Nós estamos calculando uma tarifa bem 

próxima para não ter outorga. Mas nós ainda não definimos qual o modelo, se vai ser 

menor tarifa ou maior outorga. Nós vamos noticiar no dia 17 de dezembro. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Para não apanharmos muito, é muito bom 

que se duplique. O governador, no dia 28 de julho, estava no Grupo Raízen em 

Piracicaba. E de lá nós fomos e carro até Santa Maria da Serra e fiz exatamente esse 
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trecho. Quando ele entrou na Charqueada-São Pedro, imediatamente ligou para o 

deputado Eduardo Nogueira, falando para ele que não dá para andar nessa rodovia, 

porque está toda esburacada. Ali passa caminhão de cana. Agora está terminando a 

safra. Mas o trânsito ali, o tráfego é muito pesado, muitos acidentes, então ia sugerir 

para duplicar. Mas nesse trecho de 15 quilômetros, no meio de dois municípios 

pequenos, a instalação de uma praça de pedágio sufocaria, mesmo que seja o preço mais 

barato possível, mas seria realmente complicado para os moradores da região. Por 

enquanto estou satisfeito Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Registro a presença 

do membro substituto dessa comissão, o Coronel Telhada. Agradecendo a sua presença. 

Dia dos coronéis aqui.  

Aliás, saudando, hoje é aniversário de 124 anos da Rota, Batalhão Tobias Aguiar, 

que já esteve em dos seus melhores quadros, hoje prestigia a Assembleia, que é o 

Coronel Telhada. Ele comandou a Rota de São Paulo. Que com certeza deixou muita 

saudade lá. Está inscrito o deputado Luiz Fernando. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Gostaria de saudar o Rafael, nobres deputados, 

diretores da Artesp aqui presentes. Antes de assumir esta posição, o senhor estava em 

que posição na Artesp? 

 

O SR. RAFAEL ANTÔNIO CREN BENINI - Era superintendente de área da 

diretoria de controle econômico da Artesp. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Certo. Retomando um pouco aquela conversa 

que estávamos fazendo quando o Sr. Presidente nos proibiu de continuá-la. Gostaria de 

saber do senhor o seguinte, eu ouvi de vários concessionários um profundo 

descontentamento em virtude daquele trabalho das planilhas que o senhor fez. E eu 

tenho uma preocupação muito grande com o seguinte: eu tenho visto o Governo do 

Estado, especialmente muitos burocratas do Governo do Estado, trabalharem de forma a 

arrochar os fornecedores e depois sobra sucatear o trabalho. Eu tenho muita 

preocupação com as rodovias do Estado, óbvio que nós temos que controlar, 

efetivamente pagar o valor justo para termos uma contrapartida justa. Não vou discutir 
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ideologicamente o que pensamos disto ou daquilo, mas eu vi muitas críticas em relação 

ao trabalho.  

O senhor falou que eles realmente estão bravos com o senhor. O que o senhor 

entende disso? Onde há essas divergências? Essas discrepâncias? Eu já ouvi um lado, 

mas gostaria de ouvir o senhor. 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Eu não diria que eles estão bravos comigo, 

mas quando eles vêm falar comigo, eles não parecem bravos. Então eu não sei. Eu estou 

em vários grupos de discussão com eles, sobre várias medidas recentes tomadas. E eu 

tento agir do modo mais imparcial possível, porque a Agência é um órgão do Estado. 

Independe de qualquer outra coisa. Agora, eu tenho o mestrado, estou terminando meu 

doutorado na área de regulação econômica e acredito que eu consigo implementar todo 

esse conhecimento que eu adquiri nisso e na minha curta experiência dentro da Artesp. 

Mas uma experiência muito boa.  

Para ser o mais justo possível, nunca destratei nenhuma concessionária, nunca 

considerei fatos que não fossem depois, juridicamente provados pela Procuradoria Geral 

do Estado. Eu não consigo entender porque eles estariam muito bravos comigo. Só que 

sim, nós temos algumas discussões e nós sempre tentamos chegar em concordância 

nessas discussões, e até agora nós sempre conseguimos chegar. Nós sempre 

caminhamos. Às vezes demora um pouco mais do que deveria caminhar, mas todas as 

vezes nós chegamos em acordo. Eu acho que talvez eles não gostem tanto de negociar e 

eles estão mais acostumados a chegar e levar. Mas comigo, eu sempre tento usar minha 

capacidade técnica para chegar no que é mais justo, tanto para a concessionária quanto 

para o Estado. Pensando sempre no usuário. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - O senhor entende que, nós, o Estado, não 

abusamos na relação das planilhas que fizemos. Isso não pode trazer nenhum problema 

de qualidade nos serviços prestados, porque o particular não vai assumir esse prejuízo. 

Vai repassar para o consumidor. Eu tenho um pouco de preocupação com isso. Até 

estou trabalhando a possibilidade de fazer uma visita a vocês, como eu fui alçado a 

conselheiro da Artesp, iria fazer essas intervenções pessoalmente, mas o Palácio do 

Planalto, acho que é porque eu sou do PT, não pública.  

Eu vou ter que esperar que o nosso Sr. Presidente pressione, de fato, o Edson 

Aparecido para tanto. Essa é uma preocupação. E eu queria ouvir do senhor o seguinte: 
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o senhor falou da queda de tráfego. É uma dúvida minha. Quando há uma queda de 

tráfego, o senhor me disse que a Artesp tem um mecanismo que detecta até antes das 

concessionárias nessa queda de tráfego. A queda de tráfego, ela implica em 

reequilíbrio? Primeiro.  

Segundo, porque não é em cima do tráfego real que é calculado, planilha, 

investimentos, isso não é dessa forma? Outra questão é o seguinte, eu estou requerendo 

formalmente as peças dos reequilíbrios. Até para que nós possamos dar uma estudada 

desses 100 e tantos reequilíbrios feitos. Mas eles se deram em virtude do que? Era o que 

eu tinha que perguntar. Eu quero agradecer a resposta. 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Vamos lá. A queda do tráfego não incide em 

reequilíbrio. Porque o risco do tráfego é da concessionária. O contrato prevê que a 

concessionária vai ser remunerada pela quantidade efetiva de veículos, de eixos, que 

passaram naquela praça de pedágio. Por isso que ela não incide em reequilíbrio.  

Para a segunda pergunta, a maior parte dos reequilíbrios, tirando aquela parte do 

fluxo-caixa marginal, que daí são inclusões de obras, somente inclusão de obras. A 

maior parte dos reequilíbrios que nós fazemos é de atraso de obra. Adequações de 

cronograma, que seriam atrasos, postergações, antecipações, essas coisas. Mas eu acho 

podendo consultar, e dentro da requisição posso tratar com mais detalhes isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Está inscrito o 

deputado Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Gostaria de cumprimentar o Sr. 

Presidente, nossos pares presentes, os diretores da Artesp, o Sr. Rafael. O senhor 

ocupava qual cargo até então? 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Superintendente de área. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Superintendente de área? 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Isso. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Certo. Sua formação é em 

Administração de Empresas. E agora já fez, está fazendo, mestrado e doutorado. 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Isso. Estou terminando o doutorado. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Certo. Qual a sua experiência 

profissional antes da Artesp? 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Eu comecei a trabalhar em 2003, em uma 

empresa chamada Perfetti Van Melle, reconhecida por fazer Mentos, Frutella, balas e 

doces. Eu trabalhei lá como coordenador de planejamento e controle de produção de 

2003 a 2005. Depois disso eu fui convidado para trabalhar na Nestlé, também na área de 

confeitaria. Confeitaria é uma área que inclui balas, doces, chicletes, goma de mascar e 

chocolate. Fui trabalhar na Nestlé, primeiramente em Caçapava em melhoria de projetos 

logísticos internos, era formação de equações para otimizar dentro das concessões, 

dentro das empresas, dentro do processo logístico dela. Trabalhei em Caçapava. 

Trabalhei em várias fábricas da Nestlé. Entre elas Marília, São José do Rio Pardo, 

Itabuna na Bahia, Camaquã no Rio Grande do Sul, Rialma, Goiânia. Depois disso eu 

tive uma breve experiência no Banco Real, também com otimização de, principalmente, 

carro forte entre agências de transporte. Otimização de transporte entre agências.  

Depois, fui para a Panarella, que é uma distribuidora de remédios que fica em 

Goiânia. Também trabalhei em diversos centros de distribuição, em todas as capitais do 

Brasil, praticamente. Fui para o Itaú e depois para a Garoto. Mesma coisa.  

Então o que acontecia? Como é um projeto de otimização, é um projeto que tem 

começo, meio e fim. Eu ia, implantava e como terminava quase sempre com o cliente 

satisfeito, ele me indicava para outro cliente e eu iria atender outro cliente. E meu ciclo 

terminou quando eu fui para a Garoto, que é da Nestlé, então eu voltei para a Nestlé, 

mediante ao meu serviço prestado. Em seguida implementei no Espírito Santo, também 

em centros de distribuição aqui em Guarulhos, em Pinhais, em Novo Hamburgo. 

Logo após, fui fazer mestrado na Esalq. Quando eu fui fazer mestrado na Esalq eu 

escolhi a área de regulação econômica para trabalhar, porque eu queria entender melhor, 

principalmente, porque nós tínhamos ferrovias passando perto de fábricas e porque nós 

não usávamos essas ferrovias. A minha tese, minha hipótese inicial era que as 

concessões ferroviárias, por serem muito concentradas, exerciam poder de mercado. Na 
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verdade, o que eu acebei descobrindo é que isso não é verdade e que na realidade, elas 

não tinham estímulo para aumentar a capacidade.  

As ferrovias têm um problema, que a malha ferroviária existente é só ida. Se você 

tem um trem indo e um voltando, o que está voltando tem que esperar o trem ir, então 

fui estudar essa área. Quando eu defendi a minha dissertação, eu tive a sorte, não sei o 

que aconteceu. Minha dissertação foi publicada na capa da USP, isso abriu alguns 

canais de trabalhar junto com as concessionárias de ferrovia. Junto com a MTP, para por 

mecanismos para fazer novos investimentos. Uma coisa muito parecida com o fluxo de 

caixa marginal. 

 Quando eu vim para São Paulo, entrei no doutorado e lá em Piracicaba eu 

trabalhava em uma fundação de pesquisa que chamava EsalqLog, que exercia essas 

pesquisas para MTP, para Confederação de Transporte e para as próprias 

concessionárias. Nessa mesma época, o Dr. Valnei, que era o diretor de controle 

econômico. Nosso último diretor de controle econômico. Ele leu meu material, porque 

como foi publicado na capa da USP, teve uma visibilidade. Ele saiu em revistas como 

Exame, dei entrevistas, por exemplo, na Globo para falar sobre ferrovias. Isso que acho 

que atraiu a atenção dele.  

Ele leu minha dissertação, achou interessantes os mecanismos que eu propus para 

reequilíbrio de contrato e para inserção de novas obras e me chamou para trabalhar na 

Artesp. Como eu estava começando o meu doutorado, eu não tinha disponibilidade 

horária para trabalhar na Artesp. Então a primeira ação dele foi me contratar Fipe, para 

me contratar como consultor externo, porque que não conseguiria trabalhar 40 horas. Eu 

trabalhava 20 horas por semana como consultor externo contratado pela Fipe, para a 

Artesp dentro daquele contrato que a Fipe tinha com a Artesp. Quando minhas aulas 

acabaram e eu tinha disponibilidade total, o Dr. Valnei me contratou como 

superintendente de área da Artesp para ajudar a executar todo esse trabalho. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor se julga apto a ocupar essa 

diretoria de controle econômico e financeiro? 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Sim. Tanto pela minha experiência 

profissional, quanto pela minha experiência acadêmica no tema. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Certo. Só isso Sr. Presidente. Muito 

obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Agradeço o 

deputado Ricardo Madalena. Está inscrito o deputado Aldo Demarchi. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI - DEM - Gostaria de cumprimentar o Sr. Rafael. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Antes, eu gostaria 

de registrar a presença do deputado Chico Sardelli, membro desta Comissão, que se 

encontra presente entre nós. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI - DEM - Gostaria de cumprimentar o Sr. Rafael 

Benini pelos esclarecimentos e principalmente pelo seu currículo. Tenho uma pergunta 

que necessitaria de dois esclarecimentos. Primeiro, nós sabemos que o crescimento das 

cidades interfere nas rodovias e as rodovias interferem no crescimento das cidades. 

Porque quase todas cortam territórios municipais, principalmente da minha região. Nós 

temos quatro concessionárias, e todas elas passando pelo território de Rio Claro. A 

minha pergunta é a seguinte: todas essas concessionárias que ganharam, participaram de 

uma licitação, têm um contrato assinado. Tem duas questões: primeiro, como eu disse 

que o crescimento das cidades, muitas vezes, exige que se faça marginais, passagens 

aéreas, que não estão no contrato assinado inicialmente. É evidente que quem faz o 

primeiro estudo técnico são as concessionárias, depois vem para a Artesp para ser 

aprovado.  

A minha pergunta: essa aprovação, apesar das necessidades, principalmente de 

segurança, de vidas, que muitas vezes são ceifadas. É levada em consideração a parte 

financeira? A capacidade desse, como não está no contrato, tem que ter um equilíbrio, 

tem que ter um encontro de contas da concessionária e do Estado. Qual é o critério que é 

utilizado pela Artesp?  

E segundo lugar, aqueles contratos assinados, que muitas vezes, você tem três 

etapas iniciais. Aquela que se dá primeiro um tapa buraco. Segundo, um reforço dos 

acostamentos nos pontos críticos. E o terceiro, que é a duplicação assim que atingir o 

VDM nos trechos da estrada. E muitas vezes você percebe que o VDM já foi atingido a 

mais de anos e isso não é cumprido no contrato. Como a Artesp trata esse assunto? 
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Porque na minha opinião, é um desrespeito contratual. Como a Artesp trata esse tipo de 

assunto? É isso que eu tinha para questionar. 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Acho que é uma ótima pergunta, deputado. 

Quanto à primeira pergunta, eu nunca participei dessa decisão. Eu nunca tive um cargo 

no qual eu poderia participar dessa decisão. A diretoria de controle econômico e 

financeiro só calcula o valor do desequilíbrio depois da obra aprovada. Não acredito que 

o valor financeiro pese tanto em um momento de decisão. Agora, como eu nunca 

participei, eu não posso afirmar com 100% de certeza. 

Quanto à segunda pergunta, concordo também que essa relação de obra, por nível 

de serviço é bem complicada. Nós temos casos bem complicados de serviço, porque a 

concessionária usa de vários argumentos para justificar o porquê o nível de serviço está 

ruim. E que não é por causa do aumento do tráfego.  

Quanto aos contratos passados, eu não posso falar muito. Mas o que eu posso, o 

que nós estamos pesquisando, o que nós vamos propor para as outras novas concessões, 

é de que as obras sejam revistas. Primeiro, eu não vou pegar mais aquele custo de 

capital de início de contrato. Aquele 19% de 1998 para eliminar agora. Eu vou sempre 

rever esse custo de capital, de acordo com as condições macroeconômicas vigentes. Eu 

vou rever esses investimentos e vou remunerar esses investimentos de acordo com o que 

eles forem sendo feitos. E não ter essa previsão no contrato, no qual você não sabe até 

quando ela joga, até quando ela pode ter uma remuneração maior pelo contrato. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI - DEM - Com respeito. Eu não fiquei satisfeito com 

a resposta da primeira pergunta. Porque foi feito um estudo pela concessionária da 

Centro Vias nos seis quilômetros que cortam, literalmente o território do município em 

Rio Claro. E ela fez o estudo e mandou para a Artesp. Com a autorização da Artesp ela 

fez o estudo. Inclusive quantificado. Está na Artesp para a Artesp decidir se ela autoriza 

eles a fazerem o projeto executivo. Executivo é, topografia, porque são várias passagens 

aéreas, várias marginais, até ciclovias. Porque passa dentro da cidade. E Rio Claro é 

uma das cidades que tem mais locomoção por meio de bicicleta.  

Eu vi que o valor realmente, para resolver o problema definitivo de segurança, é 

alto. Gostaria de saber o que pesa na área financeira isso? Para a decisão da autorização 

da execução do projeto executivo. Isso não está no contrato. É algo que será feito. 
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O SR. RAFAEL CREN BENINI - Sim. O que pesa na parte financeira. Quando 

nós pedimos para concessionária inserir uma nova obra no contrato, nós ganhamos um 

desconto de 34% em cima dessa obra. Que é o desconto do imposto de renda. Na 

verdade, o valor da obra total é reduzido pelos efeitos tributários que existem sobre ela. 

Agora realmente eu não sei responder qual o impacto no momento de decisão porque eu 

nunca participei dessa decisão. Eu estaria chutando, de falar que teria um impacto ou 

não. Mas eu nunca participei de uma decisão dessas. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI - DEM - Assim que o senhor sentar lá, eu tenho 

certeza absoluta que o senhor vai nos dar a resposta. 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Prometo. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Este deputado 

gostaria de passar a presidência para o deputado Aldo Demarchi. Vou precisar me 

ausentar por três minutos. E está inscrito na sequência o deputado Marcos Neves. Vossa 

Excelência pode assumir a presidência por três minutos? 

 

* * *  

 

- Assume a presidência o Sr. Aldo Demarchi. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - ALDO DEMARCHI - DEM - Com a palavra o nobre 

deputado Marcos Neves. 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Obrigado deputado. Primeiro eu gostaria de 

parabenizar o Sr. Rafael Benini pela responsabilidade, o qual vai assumir daqui alguns 

dias. Primeiro eu gostaria de fazer três questionamentos. Nós temos ouvido falar, até foi 

discutido agora na primeira reunião, do seu conhecimento, do tempo que você está lá. 

Você pode citar três pontos que você acha que essas novas concessões que poderão ser 

feitas ou renovações que poderão ser feitas daqui para frente? O que poderia mudar, 

diferente do que está hoje? Foi citado até aqui que, se eu não me engano, na concessão 
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federal as concessionárias são obrigadas a colocar número de pessoas trabalhando nos 

pedágios para não haver filas. Porque se houver filas, tem uma punição para a 

concessionária. Gostaria que o senhor pudesse citar, de repente, com experiência que o 

senhor tem, três pontos que o senhor acha que poderiam mudar com as inovações, com 

a ampliação das concessões e as renovações.  

Outro, como é que está o investimento dos pedágios por quilômetro? O Governo, 

primeiramente, uns dois anos atrás, quando foi lançado, colocou dinheiro, investiu, 

disse que ele estava querendo fazer esse modelo para não passar para quem explorava a 

questão do Sem Parar. Gostaria de saber como é que está isso. Porque eu percebi que 

isso parece que parou. O Governo fez em algumas estradas e não deu encaminhamento 

sobre isso. 

E o outro questionamento sobre os aditamentos que foram feitos naqueles 

contratos de 2006. O senhor acha que aqueles aditamentos que foram feitos, se é do seu 

conhecimento, se foram feitos de maneira errada e quais as providencias que o Governo 

está tomando correspondente a isso. 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Desculpa deputado. Eu não consegui 

compreender direito a segunda pergunta. 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Sobre os pedágios por quilômetro. 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Sim. 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Porque, na verdade, hoje tem um sistema ponto 

a ponto. Que é por quilômetro. E o Governo fez esse modelo, investiu dinheiro, ele 

mesmo investiu naquele momento para inaugurar em algumas rodovias, em algumas 

estradas que ligavam alguns municípios. E depois isso, parece que não deu 

continuidade. Não sei se é por falta de investimento, se foi por conta da tecnologia que 

não está se pagando. Não sei se o senhor tem conhecimento sobre isso. Mas é uma coisa 

que interessaria. Porque eu acho que seria o mais justo para todas as estradas. E também 

faria uma conexão com a primeira pergunta na qual eu fiz. 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Sobre a primeira pergunta, eu poderia falar 

sobre três pontos que eu gostaria de ver incluídos que eu não sei se vão ser incluídos. 
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Experiência internacional, mesmo o conhecimento que eu tenho, econômico, 

funcionaria. A primeira coisa seria, ao invés se nós regularmos pela tarifa máxima, nos 

regularmos pela tarifa média. Possibilitar variações de tarifas entre formas de 

pagamento e sobre os horários que a população passa. Principalmente veículo 

comercial. Isso é uma coisa bastante comum na Europa. Nós temos um exemplo bem 

ruim. Tem uma variação de valor por horário. De manhã um valor, a tarde outro. 

Principalmente para regular veículo comercial. 

Hoje o que nós fazemos, por exemplo, na Castelo Branco e na Bandeirantes. Nós 

proibimos domingo à tarde, veículo comercial de circular. Nós poderíamos falar, por 

exemplo, que se você quer andar no domingo à tarde. 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Tem que pagar mais caro. 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Exatamente. Entendeu? Então esse seria um 

ponto. Que é uma proposta minha. Não sei se vai ser aprovada. Espero que sim.  

O segundo ponto, que seria uma proposta minha. Que é essa questão da 

concorrência entre as concessionárias. Eu até peço desculpas por falar um termo em 

inglês, yardstick competition, que funciona muito bem no Chile, na Inglaterra. Você 

controla todas as características da concessionária e consegue ver o quanto elas são 

eficientes nessa comparação entre elas. Como cada uma é um monopólio por si, eu 

consigo fazer elas competirem entre si e ditar o preço delas. As mais ineficientes teriam 

um preço menor do que as mais eficientes. É uma coisa que funciona muito bem no 

Chile, no Japão e na Inglaterra.  

E o terceiro ponto, que até teve um seminário com o pessoal e regulação da 

Inglaterra. Onde nós adotamos o modelo Francês. O que é o modelo Francês? Você tem 

os investimentos por nível de serviço. Se atinge o nível de serviço, eles são feitos. E se 

não é atingido o nível de serviço eles não são feitos. Mas você não sabe se você 

remunerou eles, dentro ou não do contrato. Porque eles não estão claros dentro do 

contrato. E o modelo inglês seria mais assim: todos os modelos de nível de serviço, eu 

vou prever dentro do contrato, eu vou remunerar dentro do contrato e eles vão ser feitos 

mesmo que o serviço não seja atendido. Eu acho que isso entra dentro das revisões 

ordinárias do contrato para fazer novos investimentos. 
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O SR. MARCOS NEVES - PV - O tipo de serviço que você fala, que tipo de 

serviço? 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - A nível de serviço. 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - A nível de serviço. Entendi. 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Quanto ao ponto a ponto, ele já começou na 

Tamoios, onde já foi previsto no contrato a implementação do ponto a ponto. Dentro 

dos novos contratos, também serão previstos ponto a ponto. Se for aprovada essa 

questão da tarifa média, não teria nem a necessidade de dizer. Nem geraria desequilíbrio 

de receita pela implementação do ponto a ponto. Agora porque é que não está tendo 

investimentos ponto a ponto? Na verdade, eu tenho uma lista aqui. Não é minha área de 

estudos. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO - PSDB - Pela ordem Sr. Presidente. Seria 

possível suspender a seção? 15 a 20 minutos. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALDO DEMARCHI - DEM - Como são cinco minutos 

nós vamos suspender para os Srs. Deputados. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO - PSDB - Estão chamando no plenário. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALDO DEMARCHI - DEM - Não sei quantas 

perguntas faltam ainda. 

 

O SR. - Não é para apressar. Se quiser terminar. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO - PSDB - Não. Nós não temos pressa nenhuma. 

Aqui é um dia de arguição. É importante. 

 

O SR. PRESIDENTE - ALDO DEMARCHI - DEM - Sr. Presidente. Devolvo a 

presidência à V. Exa. para votação de aprovação ou não. E vamos para o Plenário. 

Porque o Plenário daqui para frente é depois das 4 horas e 30 minutos. 
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O SR. ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas é que eu também tenho 

perguntas. Então eu vou suspender por 15 minutos a sessão. Vou pedir para o Sr. Rafael 

continuar aqui. Os deputados, vão ao Plenário para fazer a votação e nós retornamos 

aqui para a Comissão. Está suspenso nossos trabalhos. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Estão abertos os 

nossos trabalhos. Está inscrito o deputado Coronel Telhada. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Sr. Presidente, eu já conversei 

informalmente com o Rafael. Eu abro mão das minhas perguntas e desejo sucesso a 

todos. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Deputado Aldo já 

falou. Deputado Roberto já falou. Tenho alguns pequenos questionamentos que eu acho 

que se fazem necessários. Tem muita reclamação, e acho que muitas delas providas de 

que a remuneração não é a altura do nível dos profissionais que ocupam a Artesp. Qual 

o salário dos diretores da Artesp hoje? 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Eu acredito que com a aprovação da lei, é 17 

mil e 500. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Indiferente. O 

senhor está no cargo. O senhor deve saber. O senhor não aceita ser contratado sem saber 

quanto vai ganhar. 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Eu sei que o cargo de superintendente da área 

é 12 mil e 250. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Menos mal. O 

senhor já sabe quanto o senhor ganha. 
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O SR. RAFAEL CREN BENINI - Exatamente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Está bom. Para 

quem é diretor financeiro já não está tão ruim. Está razoável. Quanto é o salário de 

diretor? Eu não aceitaria ser contratado sem saber quanto eu vou ganhar. O senhor me 

preocupa. 

 

 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Eu realmente não tenho essa informação. 

Acredito que seja 17 mil e 500, de acordo com a aprovação da nova lei. Mas eu não 

tenho essa informação. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O senhor acha uma 

boa remuneração? Para o nível de importância que tem o cargo? 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Para o nível de responsabilidade eu acho que 

não.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - E por que o senhor 

está aceitando? 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Porque é uma oportunidade única para 

implementar tudo que eu estudei na vida inteira. Eu tenho essa oportunidade. Desses 

novos lotes, de concessões vincendas. Mais pela experiência, pela oportunidade de 

poder trabalhar com isso do que a remuneração e a responsabilidade por trabalhar com 

isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Então é possível 

que o senhor renuncie ao cargo depois que conseguir uma remuneração, um emprego 

melhor? 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Não. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Eu tenho algumas 

dúvidas. Eu fiz perguntas muito simples. Corriqueiras. Porque nós já tivemos renuncias 

de diretores da Artesp. E eu ainda fui coerente. Eu perguntei, porque dizem que ganha 

mal. Porque essa questão de ganhar bem ou ganhar mal é relativo. O povo acha nós 

ganhamos extremamente bem. Não dá para dizer que não, não é, Coronel Telhada? 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Não só ganhamos bem, como também 

gastamos muito. Não é, Sr. Presidente? 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O mercado de 

trabalho de um profissional da sua envergadura. Até porque o senhor passou pela 

iniciativa privada em várias empresas. Minha pergunta é objetiva. O que faz o senhor 

está aqui? O senhor diz que é o desafio. As concessões. Mas na nossa vida a 

remuneração é. Até porque todos que estão aqui, além de trabalhar porque gostam, é 

porque precisam. Não sei se alguém aqui trabalha apenas por hobbie. Me preocupa. 

Porque se o senhor acha que vai ganhar mal, fico preocupado. Será que nós estamos 

indicando um diretor que vai ficar um período transitório, assim que tiver uma proposta 

pode deixar. Porque os senhores são indicados por mandato. O senhor acha que a 

remuneração não é boa? 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Dado o nível de responsabilidade, não 

equivale. Mas eu não estou pensando nisso para aceitar esse cargo. O desafio é muito 

grande e eu estou em busca disso. Eu sou solteiro, sem filhos.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Qual sua idade? 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Tenho 33. Eu acho que para me manter é 

mais do que suficiente. Eu me comprometo a ficar os quatro anos até o fim do mandato. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O senhor se 

compromete então? 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Me comprometo com a Casa. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É natural que, no 

posto que o senhor chegou, primeiro o senhor passou e já esteve lá. Aliás, foi convidado 

por uma pessoa que eu tive a oportunidade de estar em sua arguição, que foi o seu 

antecessor. Ele veio do setor de supermercados e muito bem referendado. A biografia 

do Abílio Diniz conta com a passagem dele. O nome dele é Valnei.  

O que me chama bastante atenção é que normalmente as pessoas não tem coragem 

de admitir quem as convidou. Parece que é do acaso. O senhor recebeu o convite para 

ocupar essa importante diretoria, de quem? 

 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - O convite para ocupar a diretoria? Foi do 

próprio Giovanni. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Ninguém mais? 

Porque hoje nós sabemos que a Artesp está subordinada à Secretaria de Governo. O 

secretário não falou com o senhor? Nem o adjunto dele? Nem a Karla? 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Não. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O senhor não teve 

nenhum contato com a Karla, agora? Para ser indicado para cá? 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Para ser indicado não. Depois que o Giovanni 

me falou, eu procurei ela. Para conversar com ela. Mas quem me indicou, quem me 

comunicou da indicação foi o próprio Giovanni. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Somente o 

Giovanni? 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Somente o Giovani. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - E depois da 

indicação o senhor esteve com ela? 
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O SR. RAFAEL CREN BENINI - Estive. Porque nós estamos trabalhando 

nesses novos lotes juntos. E eu perguntei para ela o que ela achava, se ela achava que eu 

teria capacidade para assumir um cargo desse tamanho. Para saber a experiência dela. A 

experiência que ela teve com o cargo. E ela falou que acha que eu sou mais do que 

capacitado, que ela tem muitas expectativas comigo lá. Mas só uma questão informal. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O senhor acha que 

se não tivesse passado na sabatina dela, ela demoveria o Giovanni da ideia? 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Desculpa. Não entendi a pergunta. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Quando o senhor 

passou pela entrevista com a Karla Bertocco. O senhor acha que se ela não tivesse 

aprovado, ela demoveria o Giovanni da ideia? 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Não sei. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Quem esteve com 

ela foi o senhor. Eu também não sei. Nós vimos recentemente, a última concessão 

verdadeira. Porque tem algumas que estão sendo feitas, não aqui em São Paulo, mas 

pelo Brasil afora, que foi uma nova concessão da ponte Rio-Niterói. E um deságio 

muito oportuno para a sociedade. O desconto foi de 60% aproximadamente, do preço 

praticado para o preço que será praticado com o novo valor da tarifa, e com alguns 

encargos para a concessionária. Aliás, a ganhadora foi a EcoRodovias, que explora o 

sistema Anchieta-Imigrantes. O rapaz me desconcentra profundamente.  

O que eu lhe pergunto, nós vimos agora e eu acho que é muito importante, passa 

direto pela área do senhor. Tem uma ação judicial em andamento. Uma decisão já foi 

tomada em juiz de primeira instância, cancelando os aditivos que foram dados em 2008 

para 2009, se não me falha a memória. Final da gestão do Claudio Lembo, 2006 para 

2007. Isso tem um impacto importante. Porém, isso pode favorecer diretamente, se os 

prazos das concessões forem antecipados de seus vencimentos. O Estado 

consequentemente vai licitar, novamente essas concessões. O senhor teria uma 
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estimativa de quanto seria a baixa do valor do pedágio, se essas concessões fossem 

feitas agora? 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Nós ainda não realizamos esse tipo de estudo. 

Mas eu acho que só de considerar a diferença da taxa de retorno exigida, a diferença 

seria bem grande. Acho que só considerando a admissão da taxa de retorno, já estaria 

entre 20% e 25% a tarifa de pedágio. Em condições iguais de contrato. Mas você tem 

que imaginar que vai reduzir investimentos, a despesa operacional é um pouco maior. 

Mas nós não temos nenhum estudo. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Ao mesmo tempo, 

decisões como essa, com total imparcialidade. Você não acha que gera uma 

instabilidade no investidor? Hoje, no Brasil, um dos maiores problemas é a 

credibilidade. Infelizmente, com a crise tomada, banco não empresta dinheiro para 

construtora. O País não tem credibilidade. Eu não vou entrar em mérito de partido, de 

pessoas, mas nós percebemos que não existe dinheiro e o que existe é muito caro. Seja 

ele para a iniciativa privada e especialmente o serviço público. Uma decisão como essa, 

não é contraditória? Não afugenta o investimento de São Paulo? Porque cria uma 

instabilidade jurídica. Onde eu quero chegar? Por isso eu te perguntei o tamanho da 

vantagem ao consumidor, que é o que nós temos que zelar.  

A minha postura em relação às concessionárias que são muito bem-vindas. Eu 

acho que o dinheiro privado, contribuindo com o serviço público é fantástico. Defendo 

isso. Agora, as regras têm que ser claras quando o Estado entra com uma decisão contra 

essa. Não cria uma instabilidade para o investidor privado? Foi feito um aditivo 

assinado por um governador, troca o Governo. Uma equipe técnica entra com uma ação 

para cancelar a decisão que foi tomada pelo governo anterior. O senhor não acha que 

isto gera instabilidade? Não sei se eu fui didático. Para interpretar.  

Minha preocupação é a seguinte: o dinheiro sumiu do Brasil. Capital privado não 

quer mais investir nos serviços públicos por várias razões. Economia em baixa me 

preocupa, porque nós vimos que uma decisão assinada por um governo é ajuizada. Não 

foi cancelada, é ajuizada. Vamos fazer justiça. Mas isso cria preocupação. Tanto que, no 

dia que teve essa decisão de primeira instância, as ações da concessionária 

despencaram. Despencou. Foi um prejuízo. Eu não estou preocupado. Nem conheço os 

donos, muito menos investidores. Minha preocupação é a seguinte: nós temos PPPs em 
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andamento, o Governo do Estado acabou de anunciar um megapacote de parcerias 

públicos-privados, concessões. O senhor acha que medidas como essa não abalam a 

segurança do investidor privado? 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Não diria que abala a segurança do investidor 

privado. O que aconteceu foi por uma decisão judicial. Nós pressionamos várias vezes a 

concessionária a informar o mercado que ela estava acontecendo, que nós estávamos 

fazendo uma comissão administrativa. Esta comissão durou três anos de análise e 

conversa com a concessionária. Nós pedimos para eles fazerem uma nota de rodapé, 

pelo menos um balanço para avisar o mercado que isso poderia acontecer. Porque ele 

sabia da instabilidade que isso poderia causar no mercado. E foi uma decisão própria da 

concessionária, causar isso, não publicar isso.  

Mas fora isso, o que nós estamos prevendo para os novos contratos é exatamente 

isso que o senhor ressaltou. Deu muita ênfase. Regras bem claras de como vai ser feito 

o reequilíbrio. Tamoios já é um exemplo disso.  

As regras já estão bem mais claras que os contratos anteriores. Quer dizer, acho 

que a Agência, é um processo evolutivo. Nós estamos sempre tentando desenvolver 

novas coisas que melhoram para o usuário, que atraem mais investimentos para São 

Paulo. E sejam benéficas também para o poder concedente. Acho que a evolução que 

nós estamos tendo do contrato de Tamoios em relação a segunda fase, e em relação a 

primeira fase, já mostra que nós estamos sempre evoluindo e tentando deixar cada vez 

mais as regras mais claras. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O senhor é 

terminantemente contra aditivos nos contratos vigentes ou depende? 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Acho que depende muito da questão de 

segurança. Para mim a morte de uma pessoa é incalculável. Então se uma obra evitar a 

morte de uma pessoa, eu acho que ela deve ser feita. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas diminuir o 

congestionamento não é uma prioridade? 
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O SR. RAFAEL CREN BENINI - Isso precisa ser feito, mas em qualquer obra. 

Não quis fazer degradação, mas para mim uma obra que evite a morte de uma pessoa 

deve ser feita a qualquer momento. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Só nesses casos? 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Não. Nesses casos também. Mas questão de 

congestionamento, tem nível de serviço. Mas, de novo, para os novos contratos qual é a 

nossa proposta? São revisões periódicas de investimentos. Justamente para prever os 

investimentos necessários para um curto período e para colocar esses investimentos no 

contrato. Porque um contrato de concessão, por ser um período muito grande, muitas 

vezes você não consegue ter a visibilidade do que pode acontecer 10, 15 anos para 

frente. Então muitas obras ficam necessárias. Como nós conversamos muito aqui, sobre 

cidades crescendo em volta da cidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Uma obra que 

ajude no desenvolvimento de uma cidade, não é prioridade para o senhor? Para receber 

um mega investimento. Americana precisa de um novo acesso. Prestigiando o deputado 

Chico Sardelli que me atura em várias comissões. Vem uma demanda. Naturalmente 

tem uma concessão vigente, na concessão só pode ser feita a obra pelo concessionário e 

é um fator determinante. Faz o trevo, recebe uma fábrica que vai gerar dois mil 

empregos. Se não fizer empregos, essa fábrica não vai para Americana. O senhor acha 

que, neste caso, cabe um aditivo? 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - É uma boa pergunta. Mas a questão do 

aditivo é questão do poder concedente. Uma decisão própria do poder concedente, se 

incorpora a obra ou não. Não é uma decisão da Artesp. A Artesp só calcula qual é o 

custo dessa obra para o poder concedente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Eu gostaria de 

saber qual é o seu parecer. Vai passar pelo senhor isso aí. O que o senhor falou eu sei. 

Eu quero saber a sua opinião. Nós estamos aqui para saber um pouco do que o senhor 

pensa. Por isso que nós vamos fazer a sua arguição. 
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O SR. RAFAEL CREN BENINI - Minha opinião, como economista, é que a 

obra se paga para o desenvolvimento de uma cidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Como a obra se 

paga? 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - O desenvolvimento que ela gera e o retorno 

que ela gera, em tributos e impostos para o poder concedente, paga o custo da obra. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas quem vai ter 

que fazer a obra é o concessionário.  

 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Sim. Mas quem vai pagar pela obra, vai ser o 

poder concedente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - E não a concessão? 

Você não faria o aditivo no contrato? 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Faria o aditivo no contrato, para inserir a 

nova obra. Mas a nova obra vai gerar renda suficiente para pagar ela mesa. Pensando 

como economista. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Só deixando um 

pedido, que não é nem um questionamento. Eu venho insistindo há muito tempo que os 

TAGs, hoje, as operações deles estão centralizadas. Do serviço dele, em uma ou outra 

cidade. O carro que paga em um TAG em São Bernardo do Campo. O ISS da atestada 

que está na cidade, vai para São Bernardo. Agora, o serviço que foi cobrado, por 

exemplo, pela Sem Parar, quem está ficando com esse ISS é Barueri. São Bernardo não 

pega sua parcela. Vou insistir para que essa distribuição seja feita paritariamente aos 

municípios.  

A minha cidade é penalizada por isso. Porque a operação está em Barueri. E eu 

insisto, não é sobre o valor do pedágio. É sobre o valor do serviço que o TAG opera. 
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Que possa ser feito um estudo. E hoje tem tecnologia para distribuir, que reverta isso 

proporcional a cada município. Se o senhor puder se dedicar. 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Acho que é uma questão mais jurídica do que 

econômica. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Sim. Mas Artesp 

pode cuidar disso. Nós estamos tendo aqui, uma injustiça fiscal com os municípios. 

 

O SR. RAFAEL CREN BENINI - Uma injustiça econômica. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - E o que é pior. Nós 

sabemos que alguns municípios conseguiram benefícios lá atrás por meio de decisão 

judicial. Santana do Parnaíba, Barueri, nada contra eles, pelo contrário. Mas eles se 

servem de uma alíquota de ISS que nenhum outro município consegue praticar. 

Alíquota mínima nos municípios é 2%. E essas empresas se instalam lá e pior, não 

pagam absolutamente nada para as cidades. Eu acho que fazer um princípio de justiça 

fiscal para um dinheiro que é do município, hoje não está chegando. Com a palavra o 

deputado Marcos Neves. 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Apenas em cima do que V. Exa. falou, se eu 

não me engano o Sem Parar está em Osasco. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Não está em São 

Bernardo. Eu tenho certeza. 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Nem em Carapicuíba. Eu gostaria que estivesse 

Carapicuíba. Agora a informação que o V. Exa. está dando, é que na verdade a pessoa 

pagaria, a partir do momento que ela passa no pedágio São Bernardo, mas ela é de 

Carapicuíba. Ela pagaria para São Bernardo. É isso? 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Não. Hoje como é 

que funciona? O valor de R$22,00, que é o pedágio da Imigrantes, tem o valor do ISS. 

Sobre este valor, o ISS vai para a cidade porque é proporcional atestada. Então fica um 
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pedaço para São Vicente, um pedaço para Santos, um pedaço para São Bernardo, um 

pedaço para São Paulo. Que é atestada. Mas o TAG é uma operadora, ele presta um 

serviço. Ele é tributado sobre o lucro que ele tem desse serviço. O ISS deste lucro está 

ficando só para a cidade sede dele. E deveria ser distribuído proporcional aos demais. 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Proporcional de quem usa? 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Não. Da mesma 

atestada. 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Da mesma atestada? Entendi. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É um problema 

assim: a empresa não está sendo inidônea. Mas nós podemos dar mais eficiência e 

distribuir na mesma proporção. Isso vai valer para Bandeirantes, isso vai valer para 

todas as concessões que arrecadam. E vai vir um recurso para o município, que hoje não 

vem. 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Verdade, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Está concluída a 

arguição. Agradeço ao Sr. Rafael. Agradeço às respostas para as minhas perguntas e de 

todos os deputados que responderam.  

Está encerrada está reunião. E eu convoco V. Exas. para uma reunião. 

 

O SR. - Pela ordem Sr. Presidente. Posso fazer uma pergunta? 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Está encerrada Sr. 

Deputado. Eu acabei de concluir. Precisamos pegar na próxima reunião.  

Convoco V. Exas. para uma reunião extraordinária a realizar-se um minuto após o 

término da presente reunião. Com a finalidade de apresentar o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 17, de 2015, de autoria da Mesa, que aprova a indicação de membro do 

conselho diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegados de transportes 

do estado de São Paulo, A Artesp.  
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Agradeço a reunião e peço que os senhores permaneçam aqui um minuto. Para 

que possamos reabrir e apreciar o PDL. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Havendo número 

regimental, declaro aberta a 4ª Reunião Extraordinária da Comissão de Transportes e 

Comunicações da 1ª sessão Legislativa da 18ª Legislatura.  

Agradeço a presença dos deputados Itamar Borges, Roberto Morais, Aldo 

Demarchi, Roberto Engler, Marcos Neves, Chico Sardelli e Coronel Telhada, membro 

substitutivo desta Comissão. Agradeço também ao deputado Luiz Fernando, membro da 

Comissão. O deputado Luiz Fernando Machado e o recém-chegado na Assembleia 

Legislativa no lugar do deputado Camarinha, Airton. Me permita, ainda não tive a 

oportunidade de conhecê-lo. Seja muito bem-vindo. 

Solicito a leitura da ata da reunião anterior. 

O SR. DEPUTADO ROBERTO MORAIS - PPS - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra o 

deputado Roberto Morais. 

 

O SR. DEPUTADO ROBERTO MORAIS - PPS - Solicito a dispensa da leitura 

da ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - É regimental o 

pedido de V. Exa. Estando todos os Srs. Deputados de acordo, está dispensada a leitura 

da pauta. PDL 17/15, de autoria da Mesa, pela qual o relator foi o deputado Roberto 

Morais. Pediria que ele fizesse a leitura do seu parecer. 

 

O SR. DEPUTADO ROBERTO MORAIS - PPS - Realizada a referida 

arguição pública, fomos designados relatores para opinar sobre o nome indicado e 

emitir o parecer. Passamos a seguir a apreciação do nome indicado. Pela análise do seu 

currículo constata-se que o Sr. Rafael Antônio Cren Benini é detentor de sólida 

formação acadêmica e vasta experiência profissional. Tendo prestado consultoria a 

diversas empresas nas áreas de negócios e planejamento logístico. Demonstrou, 
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também, experiência em pesquisas e análises econômicas nas áreas de concessões de 

rodovias, infraestrutura logística e parceiras público-privadas. O que o habilita a ocupar 

o cargo de diretor de controle econômico financeiro da Artesp. Do exposto, opinamos 

pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 17, de 2015. Sala das Comissões, 

primeiro de dezembro de 2015. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O projeto está em 

discussão.  

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Peço a palavra, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Com a palavra o 

deputado Luiz Fernando. 

 

 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Me salta a atenção o deputado Roberto 

Massafera em um minuto. Roberto Morais, perdão. Em um minuto ter redigido todo 

esse voto. Quero parabenizar V. Exa. Vou começar a trabalhar nesse sentido. Quero ser 

tão eficiente como Vossa Excelência.  

Quero pedir permissão, Sr. Presidente, para emitir o meu voto. Eu tenho que me 

ausentar do Plenário, mas gostaria de deixar registrado que sou favorável. Esperamos 

que V. Exa. possa prestar o melhor trabalho para o Estado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Continua em 

discussão. Não havendo oradores inscritos, está em votação. Os Srs. Deputados que 

forem favoráveis, permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado o PDL 17/2015, 

de autoria da Mesa. Aprovado, inclusive com o parecer do voto do relator. 

Agradeço a presença de todos. Nada mais a se tratar. 

Está encerrada a reunião. Desejo boa sorte ao Sr. Rafael e que ele possa exercer o 

melhor em prol das rodovias e pontos do estado de São Paulo. 

Muito obrigado a todos. 

 

* * * 


