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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 

29.03.2016 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Legislativa da 18ª 

Legislatura. Gostaria de registrar a presença dos Srs. Deputados: Roberto Engler, 

Roberto Massafera, Luiz Fernando, Chico Safelli, Roberto Morais, Ricardo Madalena e 

também ouvir o deputado Fernando Cury, que não é membro dessa Comissão, mas nos 

abrilhanta com a sua presença. 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 - Eu 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, a ata será 

considerada como lida. 

Item nº 1 da nossa pauta: Projeto de lei 1.334, de 2015, de autoria do deputado 

Igor Soares, autoriza as concessionárias de pedágio do estado a não cobrarem taxa de 

pedágio às pessoas maiores de 60 anos de idade portadores de deficiência física nas 

rodovias estaduais. O relator foi o deputado Marcos Neves, que foi favorável ao projeto, 

com emenda. O projeto encontra-se em discussão. Não havendo oradores inscritos, o 

projeto está em votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se 

encontram. Aprovado. 

Item nº 2: Projeto de lei 1.560, de 2015, de autoria do deputado Teonílio Barba, 

autoriza o Poder Executivo a conceder desconto de 10% do IPVA, bem como o 

licenciamento, aos motoristas que especifica. O relator foi o deputado Aldo Demarchi, 

que foi favorável. O projeto encontra-se em discussão. Não havendo oradores inscritos, 

o projeto encontra-se em votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis, 

permaneçam como se encontram. Aprovado. 
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Item nº3. 

 

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

 

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

deputado Roberto Massafera. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Solicito a vista nesse item. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Item 3. Está 

concedido o pedido de vista ao deputado Roberto Massafera. 

 

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 - Solicito vistas do item 4, 5 e 7. 

 

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

pedido de Vossa Excelência. 4, 5 e 7. 

Item nº 6: requerimento dos deputados José Zico Prado e Itamar Borges, que 

requerem à Comissão de Transportes e Comunicação que encaminhe requerimento de 

informação ao secretário de Logística e Transporte e ao superintendente do DR 

requisitando-lhes qual o estado de conservação da ponte sobre a barragem Água 

Vermelha, que liga Ouroeste a Iturama, divisa de São Paulo com Minas. As 

previdências que serão tomadas e qual a previsão para a sua recuperação. O 

requerimento encontra-se em discussão. Não havendo oradores inscritos, o projeto 

encontra-se em votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se 

encontram. Aprovado. 

Quero registrar a presença do deputado Aldo Demarchi. 

Para ciência, já foi publicado e distribuído aos senhores o item nº 8, o item nº 9 e 

também o item nº 10. Esta reunião ainda tem a finalidade de ouvir, por convite, o senhor 

Alberto Silveira Rodrigues, coronel Alberto, diretor de operações da Artesp, acerca de 
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informações e esclarecimentos sobre a gestão, administração e operação do sistema de 

cobrança automática nas rodovias estaduais, bem como o respeito à segurança oferecido 

aos usuários do sistema. Convido, então, o coronel Alberto para que possa tomar 

assento aqui, ao meu lado, e também disponibilizá-lo, caso queira chamar algum 

assessor para compor a sua companhia aqui, para que possamos ter o melhor êxito nas 

dúvidas e esclarecimentos aos Srs. Deputados. 

Antes das perguntas, já é de praxe, coronel Alberto. O senhor terá 15 minutos para 

fazer uma apresentação. O senhor está ciente do convite, de quais são os problemas que 

hoje incomodam os usuários, em especial o não levantamento da cancela pelo sistema 

de cobrança eletrônica, bem como outros decorrentes problemas que esse serviço vem 

apresentando nas nossas rodovias, no estado de São Paulo. 

O senhor tem a palavra por 15 minutos. 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Agradeço aos Srs. Deputados 

pelo convite para que possamos tentar esclarecer acerca do sistema automático de 

arrecadação de pedágio. Face ao tempo que V. Exa. está nos concedendo, eu solicito 

autorização para que eu pule uma parte da minha apresentação, que se vincula ao 

aspecto histórico apenas, e aborde o aspecto do cenário atual, do momento atual. 

 

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

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Deixaria de lado, então, essa 

parte histórica. No entanto, deixaria a apresentação como um todo. 

Gostaria apenas de ressaltar que nós iremos falar sobre o programa de concessões 

rodoviárias, iremos falar sobre 20 concessionárias. Isto envolve 148 praças de pedágio e 

1.496 cabines de cobrança, sendo que 899 delas são manuais, há uma cobrança efetiva 

em espécie, 404 são eletrônicas e temos 196 mistas. 

Apenas um resumo da atuação da Artesp nesse sistema de arrecadação: tem o seu 

papel de fiscalizar, de autorizar as operadoras, de fiscalizar os serviços das operadoras, 

de exercer o papel regulador e de prestar esclarecimentos para os usuários através dos 

canais de atendimento da própria agência. 

Eu irei pular, agora, essa parte de histórico. Na verdade, é um sistema que 

começou em 1997, mas estou tomando a liberdade de salteá-lo, para que cheguemos, 

então, até o cenário atual, de 2015 a 2016, aonde se reporta claramente a indagação feita 
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por esta Comissão. Exatamente a partir daqui, Sr. Presidente, nós iremos, então, nos ater 

e esclarecer os Srs. Deputados da Comissão. 

Na verdade, nós temos aqui um cenário dos sistemas hoje de arrecadação. Dá para 

percebermos nas colunas verdes o fluxo de veículos, o crescimento de veículos que 

aderiram ao sistema automático. Ali representa o seu crescimento ano a ano do sistema 

manual, que é o vermelho, e o azul, que é o automático. O que importa é que, hoje, de 

cada 100 veículos que transitam, que ultrapassam as cabines de pedágio, 60% deles 

utilizam o sistema automático, e os outros 40% utilizam o sistema manual. 

Ainda dentro desse cenário, hoje nós temos quatro operadoras que operam, que 

atuam junto às concessionárias na arrecadação do pedágio. Então, para que os senhores 

consigam mensurar o tamanho dos participantes envolvendo o Sem Parar, a ConectCar, 

a DBTRANS e a Move Mais, nós temos um total de 3,2 milhões clientes, o que importa 

em 4,125 milhões de TAGs. Ou seja, é realmente um universo grande deste contexto em 

que atuamos dentro do estado de São Paulo, não só regulando, mas também 

fiscalizando. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Posso interromper? 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Ele vai ter 15 

minutos, aí vamos marcando as perguntas. 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Aqui, nós procuramos 

demonstrar a situação em termos de equipamentos da disponibilidade que tínhamos até 

o ano de 2011. Apenas quatro fabricantes com três equipamentos de TAGs 

homologados, com três leitores homologados, e hoje com os quatro fabricantes e sete 

equipamentos, sete TAGs homologados, antenas homologadas e assim por diante. E 

surge um sistema novo, o Sticker, que é o TAG adesivo que funciona sem bateria, que 

hoje também está sendo encaminhado aos seus usuários sem custo. É algo 

extremamente recente, extremamente novo, onde se percebe que, em rápidas palavras, 

até porque é muito recente, não temos recebido reclamações de falhas de 

funcionamento. 

É evidente que dentro desse sistema, todos possuem responsabilidades, tanto os 

usuários do sistema de arrecadação, desde aqueles que se utilizam do sistema manual, 

quanto daqueles que se utilizam do sistema automático. Nós fizemos o lançamento, as 
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anotações de algumas delas. As responsabilidades, também, da concessionária diante de 

seus usuários, da concessionária com as operadoras. As responsabilidades das 

operadoras com os usuários e com as concessionárias. Ou seja, existe uma triangulação 

de responsabilidade de um para com o outro; e a qualquer ação que possa desequilibrar, 

certamente teremos dificuldade na operação de todo esse sistema. 

Falhas nas pistas automáticas, evasão de pedágios e acidentes. Nós temos vários 

motivos da não abertura da cancela. Nós temos o problema do TAG sem crédito ou 

inadimplente; o TAG instalado de forma incorreta; o TAG não instalado e que está na 

mão do condutor; o TAG de outro veículo - que é cadastrado num outro veículo e está 

sendo utilizado num outro momento –; o erro do cadastro de placa associado ao TAG; 

sistema de leitura de transmissor que pode estar com defeito, com problema; a 

configuração dos equipamentos de pista não estão eficientes; a passagem do veículo 

acima de 40 quilômetros por hora; o próprio TAG apresentando defeito; o TAG violado, 

que eles chamam de tamperizado; problemas com equipamentos de pista; não respeitar a 

distância do veículo da frente. Na realidade, nós temos uma série de fatores e faço 

questão até de citar o que ontem me chegou ao conhecimento em razão de uma reunião 

que fizemos com a concessionária ViaRondon acerca do uso deste TAG novo, o Sticker. 

Os usuários recebem, pegam o Sticker e colam sobre o TAG antigo no para-brisa do 

veículo. Chegou-se ao ponto de um deles, e nós pedimos a foto, colar o Sticker no 

volante do veículo. Uma outra pessoa utilizou o Sticker como se fosse uma pulseira para 

utilizá-lo com o braço para fora ao passar por uma praça de pedágio. Ou seja, existe 

uma série de motivos que fazem com que esses equipamentos apresentem falhas. São 

equipamentos eletrônicos dotados de extrema sensibilidade e a qualquer problema, fora 

de ângulo, fora do raio da radiofrequência, a sua leitura se tornará muito difícil. 

No nosso contexto, dentro da agência reguladora, no controle que nós fazemos 

efetivamente quase que diariamente com as concessionárias, nós apontamos uma falha 

real, hoje, em torno de 2%. Mas se nós levarmos em conta que temos 4,2 milhões de 

TAGs, esses 2% passa a ser um número significativo, que realmente gera dificuldades, 

problemas, e pode, sim, potencializar acidentes nas pistas AVIs. 

Mas o que nos chama a atenção também, que eu acho que os senhores devem 

levar em conta e que tem sido um problema preocupante para nós, da agência, refere-se 

à evasão de pedágio. Os números da evasão são muito grandes. Quando nós falamos em 

4 milhões e pouco de TAGs, representa realmente uma quantidade grande. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Coronel, eu vou 

pedir licença ao senhor. 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Pois não. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Para saudar aqui a 

presença dos membros dessa Comissão, deputados Marcos Neves e Itamar Borges, e o 

sempre presidente desta Comissão, deputado Edmir Chedid, que se encontram aqui 

presentes. 

Também chega aqui, com a sua beleza, a deputada Beth Sahão, a única mulher 

deputada da nossa sessão e que também é da Comissão. 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Pois não. Então, eu retorno para 

essa questão da evasão, o seu volume. Quando nós olhamos ali para o valor de 2014 e 

2015, a despeito de termos tido um decréscimo, as evasões são quase que 1,9 milhões. 

Então, é um número realmente muito grande e que nos possibilita aqui ver com mais 

clareza em termos de redução. Mas eu gostaria só de alertá-los e chamar a atenção para 

o perigo da evasão. Nós temos usuário que voluntariamente procuram escapar. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Coronel, só 

pedindo uma gentileza. A evasão não faz parte do convite de V. Exa. hoje. 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Mas é que eu vou relacionar 

com os acidentes. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Sim, mas a evasão 

não é a pauta do nosso problema hoje. É um problema também, mas hoje a nossa pauta 

é a cobrança eletrônica. Quem evadiu, não passou pela cobrança eletrônica. 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - É que eu iria vincular ao 

acidente. Então, quando eu citei, Sr. Presidente, com relação ao período da evasão, 

porque eu vou chegar a essa conclusão aqui mais à frente, com relação à fraude também 

da evasão de pedágio, onde vários motoristas se utilizam de um sistema automático 

adaptado em seu veículo para ludibriar a leitura nas passagens. E me reporto também a 
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algumas ações; irei pulá-las, claro, porque não fazem parte do tema, mas irei chegar à 

conclusão. 

Também, uma outra ação bastante importante para a evasão do pedágio. Aqui, nós 

temos um quadro muito significativo que está dentro do nosso tema, que se refere aos 

acidentes nas cabines de pedágio. Nós temos ali na cor vermelha os das cabines 

automáticas e nas azuis, os das cabines manuais. É um desenho muito interessante. Nas 

cabines automáticas, no ano de 2015, nós tivemos um acidente com mortes, com um 

usuário aqui na Castelo Branco. Ele não tinha o TAG, utilizou a pista automática, a 

cancela não abriu, ele parou porque não tinha o TAG, foi abordado pelo colaborador, o 

colaborador pediu para que ele não descesse do veículo, ele desceu do veículo e foi 

atropelado por um outro carro, vindo a falecer. Nas cabines manuais, tivemos um 

acidente também. Neste acidente, a pessoa estava pagando o pedágio, veio um veículo 

atrás, e um terceiro veículo, e nesse acidente faleceram três pessoas, em 2015. 

Ainda com relação aos acidentes, nós fazemos uma análise particularmente com 

relação aos choques. Nas nossas análises, detectamos que o choque contra a cancela do 

pedágio se refere a 37% dos acidentes. Quando os acidentes são registrados nas cabines, 

37% deles acontece contra a cancela. O gráfico que eu gostaria de mostrar aos senhores 

é exatamente este, fazendo uma referência à evasão, aos acidentes. Eu gostaria de 

chamar a atenção para os picos, de quando há o aumento de evasão para o aumento de 

acidentes. Ou seja, nós temos sérios indícios, quase que demonstrados 

matematicamente, que hoje, quanto mais evasão tivermos, certamente iremos ter mais 

acidentes. Então, o acidente hoje se reporta diretamente à evasão. Até porque nós temos 

praticamente a convicção de que a evasão não ocorre por uma distração; ocorre por uma 

intenção. E para esta intenção, ele assume todos os riscos, a despeito de se ter uma 

configuração das pistas automáticas, uma configuração que possa gerar segurança ao 

seu usuário. Ele mantendo a velocidade e a distância do carro da frente, até porque 

quando o veículo dele é lido, até a abertura da cancela são aproximadamente 40 metros, 

no que haveria tempo suficiente para a aberturada cancela. Então, com este gráfico, 

podemos afirmar que existe um vínculo muito forte da evasão com os acidentes que nos 

causam muitas preocupações. 

 

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

um acompanhamento aqui, nós estamos com dúvida. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Deputado Roberto 

Engler, para ser justo. O Luiz Fernando já havia pedido, eu disse que, ao concluir, nós 

vamos fazer inscrição. É que eu não posso usar. 

 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - É pela oportunidade, porque o gráfico 

está na nossa frente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O senhor marque e 

pergunte quando for aberta a inscrição aos deputados. Eu peço a gentileza. É a regra, 

para não tratar com medidas diferentes. Por gentileza. Aliás, coronel Alberto, seu tempo 

também já exauriu, os 15 minutos. Pediria que o senhor buscasse concluir. 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - OK. Após esta conclusão, eu só 

gostaria, então, Sr. Presidente, de me reportar às iniciativas que estamos adotando lá na 

agência. Nós temos um contrato com o IPT, que faz a verificação e a checagem 

eletrônica e tecnológica nas praças de pedágio. Nós temos um contrato também com o 

Instituto Von Braun, que faz visita técnica para conferência das configurações dos 

equipamentos.  

Nós realizamos workshops com as melhores práticas das concessionárias com os 

seus técnicos para que possamos difundir isto. Nós temos, ainda dentro dessas ações de 

melhoria, um acompanhamento diário via mensageria dos veículos que estão passando 

nas pistas automáticas, a quantidade de problemas que nós estamos tendo. Nós fazemos 

visitas funcionais às concessionárias mensalmente e depois nós temos uma devolutiva, 

como nós tivemos ontem o retorno da concessionária ViaRondon. Nós temos uma 

iniciativa de ações de melhoria, que é a sinalização nas praças de pedágio, reduzindo a 

largura das pistas e criando mecanismos que façam com que o motorista diminua a 

velocidade de seu veículo e obedeça, realmente, os 40 quilômetros por hora na sua 

ultrapassagem.  

Em razão deste projeto que nós mostramos agora há pouco, dá para perceber 

claramente neste gráfico a alteração da velocidade com que os motoristas passam pelas 

praças. O que antes estava grande, em quase 70% acima dos 40 por hora, após a 

aplicação deste novo sistema de metodologia, os resultados ficaram totalmente 
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invertidos; hoje nós temos os veículos já cumprindo melhor, obedecendo melhor a 

regulamentação no tocante à velocidade máxima. 

Também, uma iniciativa: nós temos feito um trabalho forte junto às operadoras 

para que produzam informativos de informações aos seus usuários. Dentro da estrutura 

de uma qualidade de serviço da própria Artesp, nós temos o Prêmio Concessionária do 

Ano; e um dos índices é o indicador de falhas de abertura de cancela, que também é 

pontuado para que possamos indicar a melhor concessionária. Uma portaria 

recentemente instaurada a pedido da própria presidência ao senhor diretor da agência, 

instalada agora no dia 29 de dezembro para que esta Comissão apresente novas 

propostas sobre as pistas automáticas e o serviço que está sendo concluído agora. 

Desta forma, Sr. Presidente, eu praticamente encerro tentando cumprir o prazo 

que o senhor me passou. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Agradeço, coronel 

Alberto Silveira. Pediria se o senhor tem impressos esses slides que foram projetados. 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Eu tenho impresso, mas eu 

também... 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Então, vou pedir 

para rapidamente providenciar cópia para todos os deputados aqui da Comissão 

imediatamente, para que possamos aqui aumentar a qualidade ainda e os deputados 

possam ter em mãos aquilo que foi disponibilizado. Tem aqui já, não precisa pegar do 

CD. Já providencie a cópia em conjunto, um jogo de cópias para cada um e um para 

mim também. 

Está inscrito como primeiro deputado a fazer os seus questionamentos o deputado 

Roberto Morais. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada, 

Srs. Deputados. Quero agradecer aqui ao coronel Alberto pela presença, Mauro 

(ininteligível), demais representantes da Artesp. 

Eu já tive problema, o senhor já sabe disso, falei aqui publicamente nessa 

Comissão, tanto no meu carro particular como também no carro da Assembleia, com as 

cancelas não abrindo. Acho que a maioria dos deputados aqui, talvez todos, porque no 
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caso todos viajam, deve ter tido problema ou no carro da Assembleia ou no carro 

particular. 

O senhor falava aqui dos Stickers. É isso? 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Stickers. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - As concessionárias estão trocando. Aqui, já 

colocaram os novos carros da Assembleia. No meu caso, não como deputado, meu carro 

particular eu até agora não troquei. Não é obrigação das concessionárias comunicar a 

todos os usuários do sistema para que eles façam a troca ou o usuário tem que ter o 

interesse de ir fazer essa troca? 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Não, nós estamos orientando a 

operadora para que ela procure o usuário e exija, sim, a troca do equipamento: troque o 

TAG pelo Sticker. Eu, particularmente, também sou usuário do sistema e não fui 

contatado para trocar o do meu veículo. Tenho certeza de que isso é iniciativa da própria 

operadora; ela tem que provocar o seu usuário. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - A Artesp chegou a questioná-los? 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Nós estamos em tratativa com 

eles. Nós fizemos uma reunião esta semana com o presidente do Sem Parar pedindo não 

só a substituição imediata como talvez um possível recall em cima dos TAGs, porque 

não é possível aceitarmos que o TAG não funcione porque a bateria está fraca. Isso é 

um problema que a loja deve ajustar para que faça a troca dessa bateria. O usuário não 

tem culpa se tem uma validade de cinco anos e só funcionou três. A operadora tem que 

trocar, é evidente. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Todos os motivos colocados aqui... 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Deputado Roberto 

Morais, você me permite só um aparte? Eu vou exaurindo dúvidas também. Coronel 

Alberto, o senhor é o diretor de operação. O senhor disse que estão em tratativa. 

Oficialmente, a Artesp fez alguma notificação às empresas? Porque o senhor confirma 
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que a obrigação é da empresa de cobrança, de notificar o usuário que ele precisa trocar o 

TAG pelo Sticker. O que tem de documentado? Porque eu também sou vítima e o 

senhor também. O que foi feito oficialmente? 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Formalmente, nada ainda. 

Talvez seja uma palavra muito pesada, mas o fato é que nós estávamos aguardando o 

lançamento do Sticker para saber se ele efetivamente funcionava, se iria dar certo, para 

que nós, então, buscássemos novas ações para a substituição dessa metodologia, dessa 

tecnologia passada que, aparentemente, não tem sido do agrado dos seus usuários. O 

Sticker me parece que sim, então, em razão disto, já 2 milhões de Stickers já foram 

trocados. Nós acreditamos que rapidamente consigamos superar essa dificuldade. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas isso é por 

conveniência, então, do operador? Não tem imposição nem exigência. 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Ainda não, mas nós temos a 

competência legal para essa exigência, claro. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O senhor tem? 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Eu penso que sim. Eu, como 

diretor de operações, penso que sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Esse “penso” é a 

nossa grande dúvida, porque vocês, na verdade, formalmente, não autorizam as 

empresas, não é? Porque elas estão penduradas no contrato das concessionárias. 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Sim. Aliás, não. Em razão de 

uma resolução da Secretaria dos Transportes, a autorização da OSA só opera com 

autorização da Artesp. Somos nós que temos o poder regularizador e fiscalizador com 

relação às OSAs e às concessionárias. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas é autorizativo, 

não é concessão. 
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O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Não é concessão, até porque, a 

despeito de não ser da minha diretoria, fui buscar mais informações: por se tratar de 

uma autorização, a concessão é contratual, há um prazo definido e na autorização, não 

há. Uma é regrada pelo direito pública e a outra é regrada pelo direito privado. São 

informações de uma outra diretoria, que penso que pudesse até responder melhor do que 

eu. E enquanto o trabalho da concessionária é um trabalho direto, o da OSA, da 

operadora, é um serviço meio, é uma prestação de serviço. Ou seja, se não houvesse 

operadora, a concessão continuaria existindo do mesmo jeito, não iria alterar 

absolutamente nada. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Ainda no aparte, aí 

é bom, porque eu mato, praticamente. Vocês foram comunicados antes da operação feita 

entre a DBTRANS e o Sem Parar? 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Nós recebemos na semana 

passada a visita do pessoal da DBTRANS, não vou me lembrar o nome agora. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Mas antes ou 

depois do anúncio? 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Foi praticamente no mesmo dia. 

Se não estou enganado, foi na terça-feira passada. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Colega, o senhor 

sabe que estamos tratando de um negócio de 4 bilhões. No mesmo dia, antes ou depois 

do anúncio, tem muita diferença. 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - É que parar nós lá, Sr. 

Presidente, é evidente que não entramos no aspecto comercial da concorrência que 

existe entre eles. Nós entramos no aspecto da operação, da operadora junto aos seus 

usuários. O que se pode afirmar grosso modo é que não seria possível nós termos duas 

operadoras. Nós tínhamos que ter apenas uma operadora. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Por que o senhor 

acha isso? 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Porque, no caso, nós temos a 

DBTRANS. Foi ela quem fez a aquisição de uma outra operadora, que é o Sem Parar. 

Então, em tese, seriam duas operadoras autorizadas, sendo que depois nós vamos 

analisar o plano de negócio de uma delas. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - OK. Depois eu 

continuo. Desculpe, deputado Roberto Morais, a parte era sua. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Apenas a última colocação. O senhor disse 

que um dos motivos é passar a cima de 40 nas cancelas. Eu estou sendo repetitivo aqui, 

viajo pelo menos 3 vezes por semana a São Paulo pela melhor rodovia do Brasil, que é a 

Rodovia dos Bandeirantes. E eu vejo carro passar a 70, 80, e a cancela abrir. E às vezes 

a 30 por hora, como já aconteceu com o meu carro, não abre. Por que isso ocorre? 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Pois é, o senhor veja que são 

circunstâncias de cada equipamento. O fato é que o risco, quando se coloca velocidade, 

não é apenas do aspecto da abertura, é para que haja tempo suficiente para que o 

equipamento leia a placa, vá até o banco de dados, certifique e valide aquele veículo e 

haja abertura. O aspecto que se explica é exatamente esse. 

Então, nós temos talvez uma tecnologia um pouco melhorada que consiga, mesmo 

a 70 por hora, o que está totalmente inadequado e inseguro, abrir a cancela a tempo, 

sendo que o ideal, o seguro recomendado, é que seja a 40 quilômetros por hora, para 

que haja tempo de todo o sistema funcionar e abrir a cancela. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Eu que agradeço, 

deputado Roberto Morais. Está inscrito o deputado Luiz Fernando Teixeira. 
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O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Queria cumprimentar todos os pares. Queria 

cumprimentar a Presidência. Coronel, queria agradecer ao senhor pela presteza de estar 

vindo aqui. 

Nós ainda estamos na democracia e eu ainda posso, mesmo me dirigindo a um 

coronel de forma respeitosa, fazer as perguntas com as quais estou. Digo isso porque eu 

nasci em época de ditadura e imagine um deputado falar com um coronel, mesmo ele 

aposentado, da forma como nós podemos inquiri-lo. Mas coronel, eu estive junto com o 

deputado Ricardo Madalena numa reunião na Artesp junto com Giovanni e o conselho 

da Artesp e uma das questões que eu coloquei começa pela legalidade, pela moralidade. 

A Constituição Federal e a Constituição Estadual vêm nos dizer que todas as 

contratações, toda a exploração de um bem, de um serviço público, todo fornecimento, 

toda prestação de serviço obrigatoriamente deve preceder de licitação. Começa, para 

mim, e nós já debatemos aqui na Comissão, a possibilidade - e eu pedi ao Giovanni: 

“Cheque com o teu jurídico” - porque no nosso entendimento há uma grande ilegalidade 

e imoralidade aí. A Artesp, eu não sei sob a direção de quem, parece que foi antecessor 

ao Giovanni, como se chamava? 

 

O SR. - Dra. Karla. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Dra. Karla. Ela é advogada? 

 

O SR. - Médica. 

 

O SR. - Não sei. 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Advogada. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Advogada. A Dra. Karla resolveu, junto com a 

diretoria da Artesp, não sei se o senhor participou à época, autorizar particulares a 

explorar o referido serviço e a primeira delas foi uma empresa chamada DBTRANS, 

que tem um outro nome; DBTRANS é um nome comercial. Ela foi autorizada de forma 

exclusiva a explorar a abertura automática de cancela. Segundo a resposta que eu recebi 

da Artesp, foi autoexpresso que a DBTRANS no dia 31 de maio e a Sem Parar, na 

mesma data. Então ambas foram autorizadas, as duas empresas, a explorar esse serviço 



15 
 

de vender, à época, aquele TAGzinho. À época, e eu comprei logo à época, eu pagava 

40 reais. Está omitido ali, ali está um preço que variava de 25. Não, eram 40 reais. É 

importante que tenhamos essa cópia até para questionar. 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - É dólar. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Dólar. 40 dólares, olha só o absurdo. 40 

dólares de um usuário que deveria ser protegido pela Artesp, porque uma das funções da 

Artesp é defender os interesses dos usuários, nossos interesses, da população do estado 

de São Paulo e quem possa estar utilizando esses equipamentos. E isso foi dado a 

alguém, o direito de explorar sem qualquer licitação. Seria mais ou menos dizer o 

seguinte: “Deputado Itamar, você pode, a partir de agora, explorar esse serviço”. E vão 

você e o deputado Demarchi, vocês dois em detrimento de todos os demais. 

Primeiro, isso fere a lei. Eu queria, Sr. Presidente, pedir ao senhor que consultasse 

o jurídico da Casa e que pudéssemos nos debruçar. No meu entender, isso é uma grande 

ilegalidade, um favorecimento de particulares multinacionais, alguns multinacionais. A 

DBTRANS é americana, se não me engano, não é? 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Ela vem do Grupo Fleetcor. 

Realmente, americano. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - É uma empresa americana autorizada, sem 

licitação, a explorar um serviço. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Só um esclarecimento. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Pois não. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Estou ouvindo atentamente o que V. 

Exa. está colocando. Tudo nasce de um contrato de concessão. Nós temos aí o poder 

concedente, o estado, e temos as concessionárias. A pergunta que (ininteligível) é se, 

nos contratos de concessões, existe já a autorização para a contratação de serviços de 

terceiros. 
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O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Não. Já já, o coronel vai te responder, mas a 

Artesp oficialmente... 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Me permita, Luiz 

Fernando. Deputado Engler, essa é a grande dúvida. Por isso, quando o coronel falou, 

ele falou: “Penso que não”. Existe uma lacuna na própria legislação. Me permita, 

deputado Luiz Fernando, porque eu também me dediquei um pouco ao tema. Essas 

empresas de cobrança eletrônica lembram muito aquele peixe que anda colado no 

tubarão, sabe? Que vai pendurado pegando a sobrinha do tubarão. Mas a sobra do 

tubarão hoje virou um peixe maior que o tubarão, tanto que eles fizeram um negócio de 

4 bilhões de reais. E sabe quanto o governo de São Paulo ganhou com isso? Nenhum 

centavo. 

E o que me assusta me causa uma profunda estranheza é, além de ter um péssimo 

serviço prestado, eu não ver no momento, com a crise que São Paulo e o Brasil 

atravessam, ninguém reclamar que se faz um negócio de 4 bilhões e o estado não 

arrecada nada com isso. Estou preocupado, coronel Alberto, de verdade. Estou aqui 

preocupado e vou inclusive apresentar a vocês um documento para que possamos levar 

ao Ministério Público em nome da Comissão, porque não é normal. Mais ou menos: 

entraram no seu quintal, venderam as fruteiras e você achou que era normal, Engler. São 

mais ou menos isso essas cobranças eletrônicas hoje. O contrato não existe, as 

concessões não falam; até porque quando foram feitas não rezavam sobre cobrança 

eletrônica. É mais assustador ainda porque hoje o coronel aqui confirma que 60% da 

cobrança é eletrônica, mais da metade, as concessionárias estão economizando com 

isso, porque tiraram o operador do pedágio, não baixam o valor do pedágio e continua 

tudo normal. Só para ajudar a esclarecer. Desculpe, deputado Luiz Fernando. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Foi elucidativo isso. Só para continuar, 

deputado Engler, para o senhor ter uma ideia. O poder concedente fez uma licitação e 

deu, em concessão, as rodovias a particulares. Esses particulares naturalmente reformam 

e ampliam as rodovias; e, na contrapartida, cobram o seu pedágio. Pasmem com o que 

acontece num segundo momento, sob a égide da Dra. Karla. Ela baixou uma portaria 

autorizando particulares a explorar, desde que eles atendessem alguma questão técnica. 

Eles não pagam absolutamente nada nem para os concessionários, nem para o poder 

concedente. 
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Primeiro: é ilegal essa contratação. Obrigatoriamente, se alguém vai explorar esse 

serviço, teria que ter uma licitação. Eu acho que o caso é de levar ao Ministério Público. 

Eu acho que o caso, deputado Engler, é de essa Comissão avaliar se não deveríamos 

estar pedindo uma CPI para apurar. Por quê? Primeiro, porque isso pode ser julgado 

nulo a qualquer momento. São dois os números que estão aqui. Eu não entendi, até ia 

interromper. O coronel dizia o seguinte, que são 3.207.446 clientes. E o número de 

TAGs é maior, eu não entendi. 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Tem pessoas que têm dois 

carros. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Perfeito. Então, são 4,125 milhões de pessoas 

usando esse TAG. Cada um desses cidadãos, que deveriam ser protegidos pela Artesp, 

paga a um particular escolhido pela Artesp sem qualquer licitação uma taxa de até 25 

dólares. Está ali, escrito. Ou seja, imagine o quanto, deputado Demarchi, esse particular 

ganhou ao longo desse tempo todo sem pagar um centavo ao estado. 

E quero dizer mais, Sr. Presidente. Num momento de crise, onde o governador 

começa a tirar impressoras de escolas e os jovens gritando aqui fora, e o ICMS da venda 

desses TAGs? Porque o primeiro eu comprei. Eu paguei o aparelhinho e depois eu 

pagava por um serviço. Primeiro, pagou-se ICSM disso para o estado? E eu acho que a 

nossa próxima pergunta, e vou fazer através dessa Comissão um requerimento 

perguntado à Secretaria da Fazenda do estado, é se essas quatro empresas pagaram 

ICSM. 

Outra coisa: eles cobram por um serviço de cobrança. E o ISS nas praças de 

pedágio? Porque é onde o serviço é prestado. Está sendo pago? 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Deputado, isso nós 

esclarecemos, é outra arbitrariedade. O ISS da operadora, o ISS do valor do pedágio é 

distribuído por testada proporcional a cada cidade. O ISS do operador hoje fica só para a 

cidade de Barueri, que é onde está a sede do Sem Parar. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - O que é ilegal, inclusive. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O que é ilegal 

também. Ele devia distribuir proporcional às prefeituras. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Porque já existem súmulas que dizem onde o 

serviço é prestado, e não na sede do prestador de serviço. Mas de qualquer forma, Sr. 

Presidente, eu quero dizer, senhor coronel, com todo o respeito que eu lhe devo, que eu 

discordo de tudo o que ouvi. Com todos carros da Assembleia, todos os deputados 

trouxeram aqui reclamação de que temos problemas nos pedágios. Nós não chegamos a 

mais de 60 por hora. Todos os carros. Não é o carro do Orlando Morando ou do Ricardo 

Madalena. É o carro de todos os 94 deputados que tem esse problema. Quem presta esse 

serviço? Uma empresa chamada DBTRANS, que agora está ficando quase sozinha no 

mercado, porque comprou a Sem Parar. E a Artesp, que deveria fiscalizar e nos 

defender, os usuários? Eu quero deixar a primeira pergunta ao senhor: quantas vezes a 

Artesp multou esses prestadores de serviço? Até porque eu acho que como são aliens, 

como disse o Presidente Orlando Morando, nem deveriam existir. São peças que não 

estão aí para o estado, não estão aí para a operadora, estão para cobrar e explorar o 

particular com uma péssima qualidade. A qualidade quem deveria cobrar não é o 

concessionário, até porque esse veículo passa em todas as concessões. É a Artesp que 

deu autorização para essa pessoa fazer. Eu queria saber do senhor quantas vezes foram 

autuadas essas empresas, em que pé está essa situação, se foram multadas, se alguma 

delas foi excluída de prestar o serviço. Porque essa Comissão, coronel, convocou 

semana passada o diretor presidente da DBTRANS para dizer o seguinte: “O serviço 

que o senhor presta é de péssima qualidade”. E o senhor sabe o que faltou ele dizer para 

nós? Culpa de vocês que não me fiscalizam. O estado tem uma empresa aqui, de via, e 

aí, na verdade, faltou ele dizer que o coronel não tem nos olhado. Por isso, talvez, é que 

nós tenhamos convidado o senhor para nos prestar esses esclarecimentos. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI - DEM - Deputado Luiz Fernando? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Pois não? 

 

O SR. ALDO DEMARCHI - DEM - O senhor me permite só um apartezinho? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Pois não. 
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O SR. ALDO DEMARCHI - DEM - Só para não ficar, também. Eu acho que 

talvez essa informação venha até a contribuir tecnicamente para o serviço, porque eu fui 

uma das pessoas que pediu vista. Eu estava registrando as praças de pedágio da minha 

região e não conseguia passar com o carro da Assembleia. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Verdade. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI - DEM - E na verdade agora eu tenho que constatar 

que foram trocados os Stickers e eu estou conseguindo passar nas praças que não 

abriram. Queria dizer que é só uma contribuição, que tecnicamente eu não sei qual é a 

diferença que aconteceu daquele TAG que tínhamos e isso aqui, acho que a Assembleia 

trocou de todos os deputados. Quero só deixar registrado que pelo menos os problemas 

que eu sempre trouxe aqui foram resolvidos com essa troca que os carros da Assembleia 

sofreram. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Deputado Aldo, 

acho que foram os 4 bilhões que a empresa faturou com a venda dela. Está pondo 

equipamento melhor, só pode. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Agora, de qualquer forma, coronel, eu digo 

isso com muita tranquilidade porque, pegando o testemunho do deputado Aldo 

Demarchi, o problema não está na velocidade, não está em evasão. O problema está na 

qualidade do serviço prestado. O problema estava no TAG. O TAG apresentava o 

problema. E pelas estimativas que escreveram no papel, são 2,5% de problemas 

técnicos. Só isso já nos chama a atenção. São 80 mil veículos que estão habilitados que 

vão apresentar problema. O número é muito alto e nós estamos falando de vidas. 

E eu queria saber do senhor, ainda nessa mesma pergunta, qual tem sido a ação da 

Artesp? Porque aumentar o tamanho, isso não vai resolver problema de vida. 

Sinalização não resolve problema de vida. O problema é o seguinte: eu estou a 40, o 

outro vem a 40. O que acontece? Um vai brecar porque o TAG não vai funcionar e o de 

trás vai bater. A 40 ou a 30, pode haver problema de vida ali. Pode haver morte. E o 

número é assustador, 80 mil hoje dentro desse grupo aí. Queria saber o que vocês têm 

feito em relação a isso. 
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E por último dizer ao senhor, coronel, que por mais que eu tenha entendido a sua 

explicação, não concordei com ela, especialmente pala colaboração do deputado Aldo 

Demarchi. Na Assembleia, 100% dos carros tem esse problema. E o prestador de 

serviço da Assembleia se chama DBTRANS, é a maior exploradora do Brasil, no Brasil. 

É uma americana que vem prestar um péssimo serviço e que tem a sorte de ter um órgão 

fiscalizador que não fiscaliza. Eu peço ao Presidente e aos nobres pares quanto à 

importância de nós tomarmos providências firmes para que: primeiro, por conta dessa 

ilegalidade que, ao meu entender, há em relação a ter sido uma autorização e não uma 

licitação, ferindo a Constituição do nosso estado e do nosso País; segundo, em relação a 

que nós pudéssemos pressionar a Artesp para que ela possa fazer aquilo para que ela foi 

criada, que é defender os interesses dos usuários, porque no meu entender, coronel, 

estamos a pé. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - O senhor quer 

responder já, coronel Alberto? 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Não, eu gostaria de continuar 

algumas coisas. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Então, melhor. Está 

inscrito o deputado Ricardo Madalena e depois é o senhor, deputado Engler. Madalena, 

pode ser acumulando com as perguntas do deputado Luiz Fernando? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pode.  

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Pois não. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Às vezes tem o mesmo contexto. 

Primeiro, quero agradecer a presença do senhor Alberto Rodrigues, diretor de 

operações. Só relembrando que está aqui para esclarecer informações a respeito de 

gestão e administração também, que é o que vou estar questionando aqui, neste 

momento. 

Senhor Alberto, o senhor tem conhecimento da Resolução 13, de 2011, não? 
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O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Sim, senhor. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor poderia me dizer qual artigo 

ou parágrafo da resolução diz que se pode cobrar mensalidade dos usuários do TAG? 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Não, senhor. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - OK. Qualquer cidadão pode constituir 

uma empresa e se enquadrar às normas da Artesp e seus pré-requisitos? 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Sim, senhor. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Receber autorização para explorar o 

sistema de TAG. O que o estado tem de vantagem nisso? Existe algum valor de 

outorga? 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Não, senhor. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Existe algum outro tipo de vantagem ao 

estado que eu desconheça? Nós, aqui, deputados. 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Financeiramente, não. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - OK. O art. nº 4 da Resolução 13/2011, § 

3º, diz: “As administradoras de rodovias deverão adequar e/ou substituir todos os 

equipamentos e subsistemas destinados à coleta eletrônica de pedágio para aqueles 

definidos no art. 3º desta resolução no prazo de 3 anos a contar da publicação desta 

resolução”. Esta resolução é de novembro de 2011, então venceu em 2014. Pergunta-se: 

foi cumprido este prazo até 2014? A Artesp tomou alguma providência perante as 

operadoras? 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Sim, senhor. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor pode discorrer? 
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O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Houve alteração do 5.8 pelo 

915, que foi uma nova tecnologia trazida. Havia, então, este prazo estipulado pela 

Resolução, sendo ele depois postergado até o dia 31 de outubro de 2015, para que fosse 

completamente feita a distribuição dos novos equipamentos, dos novos TAGs, com essa 

nova tecnologia, 915. Houve, foi cumprido rigorosamente, de maneira que hoje o 5.8, 

que é a tecnologia antiga, está praticamente em desuso. Hoje, não passam de 5 ou 6 mil 

equipamentos. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - OK. O senhor tem conhecimento da 

compra das quatro operadoras que hoje existem no mercado que o senhor acabou de 

apresentar aqui no slide. Sendo que uma delas, com capital inicial, em 2012 - ou seja, 

quatro anos atrás - de 500 reais e hoje está sendo vendida para um grupo, com o senhor 

acabou de dizer, americano, e esse grupo está pagando 4 bilhões. Há quatro anos, a 

empresa valia 500 reais; e hoje, 4 bilhões. Isso teve anuência da Artesp, essa aquisição? 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Não posso responder. Eu não 

estava na agência e não fiz pesquisa sobre este tema; não posso responder ao senhor. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor esteve na semana passada, na 

terça-feira, recebendo essa equipe que o senhor disse aqui. 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Duas a três pessoas. Sim, 

senhor. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - O que foi tratado era algo particular ou 

era a respeito da aquisição? 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Eles foram fazer uma visita ao 

senhor diretor geral e o senhor diretor geral me convidou para que eu participasse dessa 

reunião. Eles foram praticamente notificá-los; notificar o Dr. Giovanni, dar ciência a ele 

de que havia uma negociação, porque estava na imprensa. Não fomos nós que 

provocamos nada, foi iniciativa da própria DBTRANS, que foi lá dar a notícia, a 

despeito de estar na imprensa aquele dia. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - A Artesp não tem que dar anuência a 

esse feito? 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Para a ação comercial, não, 

senhor. O nosso ficaria na parte operacional, o da agência. O que eu citei agora há 

pouco, porque na realidade eles iriam ficar com duas operadoras, uma Sem Parar e uma 

DBTRANS, o que não é viável, é possível apenas uma. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Por que é possível apenas uma? 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Porque a Resolução SLT 03 de 

2011 define exatamente desta forma. Não dá a possibilidade, pelo menos pelo que eu 

entendo, de que mais de uma operadora de um mesmo grupo possa explorar o serviço. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Sim, do mesmo grupo. 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Sim. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Se for fora do grupo, pode. 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - A prova é que nós temos mais 

de uma. São grupos diferentes. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Mas vamos, a partir de agora, ter 

somente uma explorando? 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Penso que sim. Acho que 

quando entrar com todo esse processo dentro da Artesp, haverá uma manifestação 

formal e talvez mais bem fundamentada do que a com a qual estou respondendo ao 

senhor. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - E pode a Artesp não aceitar? 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Pode. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - Ela tem poder para isso? 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Tem. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - E na sua opinião? O que o senhor acha? 

Nós tendo somente uma operadora atendendo 4 milhões de usuários não vai ser 

prejudicial à nossa população, ao usuário da rodovia? 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Com certeza. Por isso, esse 

processo licitatório talvez não seja o mais adequado, porque numa licitação, nós vamos 

ter apenas um ganhador. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - OK. Porque aí ela pode ditar o preço de 

mercado, o senhor concorda comigo? 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Concordo. 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor vai levar a opinião do senhor 

quando for provocada esta reunião? 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - É bem provável que sim. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Porque isso está sendo gravado, essa 

audiência, o que o senhor disse agora. 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Sim, senhor. OK. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Qual a função do MIP - Módulo 

Informativo de Pedágio - cujo uso se faz hoje na Artesp? Existe alguma empresa 

contratada junto à Artesp para que dê parecer ao Módulo Informativo de Pedágio, dê 

subsídios à diretoria? 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Nós temos o próprio IPT, que 

nos dá apoio a esse Módulo, fazendo a checagem de todo o nosso sistema. Nós temos 
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também o Instituto Von Braun, que nos auxilia na conferência dos equipamentos de 

tecnologia; e temos recentemente uma nova organização de certificação que é a NCC. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor poderia repetir a última? 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - NCC. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - NCC. Não existe mais nenhum outro 

tipo de empresa contratada para prestar esse tipo de serviço do MIP hoje na Artesp? 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Não, senhor. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor disse que o TAG é sem custo 

para o usuário. 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Este novo, o Sticker. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Não há mensalidade, mas sim adquiri-

lo. 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Não, há mensalidade. O que 

não tem é o custo da compra do equipamento. O Sticker você recebe gratuitamente e 

paga uma mensalidade de manutenção do sistema. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor acha que é viável, lícito e 

constitucional essa cobrança mensal, na sua opinião como diretor de operações? 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Penso que sim. Sim, senhor. 

Vejo porque ele presta um serviço particular para particulares, ele tem o plano de 

negócios dele e age em razão disto. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor não acha que na cobrança do 

pedágio que já é feita, porque na hora que o veículo passa pelo pedágio, ele é cobrado 

R$4,80, R$8,40, R$11,20, isso já não estaria incluso na mensalidade? 



26 
 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Não, senhor. Esse recurso é 

para a concessionária, e não para a operadora. Esse recurso é da concessionária, que tem 

a concessão do estado. Ele tem um negócio, uma contrapartida durante um tempo 

definido, com obras a serem realizadas por ele. Então, não se misturam. 

O fato é que a operadora não recebe um centavo sequer do dinheiro da concessão. 

A concessão é um negócio e a operação é outro negócio. São situações diferentes. 

 

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

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pois não. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Fica claro, e quero alertar os novos pares e a 

posição em que a fita está, que o próprio coronel coloca o seguinte: a preocupação é 

com a operadora do TAG. Essa verba não é do TAG. Na verdade, é o seguinte, como 

você mesmo colocou, a estrutura, aquele funcionário, o carro-forte, o segurança que 

você tem no pedágio, ele não existe quando é no sistema automático. A rigor, conforme 

o Presidente mesmo vinha discorrendo, esse valor deveria ser diminuído. E essa 

cobrança que o coronel acaba de dizer, e está registrado, que ele não acha ilegal porque 

esse dinheiro fica para a operadora: deputado, há um grande esquema. É um grande 

esquema. Primeiro, concedido sem licitação; e segundo, defendido para que o particular 

não tenha prejuízo. Imagine uma operadora dessa ter prejuízo. Por isso é que eu, 

particularmente, entendo e acho que precisamos fazer um debate depois quanto à 

importância de nós levarmos isso ao Ministério Público ou abrirmos uma CPI; 

aprofundarmos essa investigação aqui dentro. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Agradeço as suas colocações, deputado 

Luiz Fernando. E só para o dizer para o senhor, coronel Alberto, que não sei se é de 

conhecimento do senhor, mas a maioria das empresas operadoras são proprietárias das 

concessões. Vou dar um exemplo aqui: a Odebrecht vendeu ao Banco Itaú 50% da 

ConectCar, que teve um capital inicial há 3 ou 4 anos de 500 reais por 170 milhões de 

reais. E o que o governo do estado arrecadou com isso? O senhor sabe me dizer? 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Não, senhor. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PR - OK. Então, eu sei dizer ao senhor, que o 

senhor respondeu ainda há pouco. 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Pois não. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Nada. Não tem outorga. O senhor não 

me disse isso ainda há pouco? 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Sim, não há outorga para a 

operadora. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Exatamente. Então, eu concordo com o 

deputado Luiz Fernando, Sr. Presidente, que isso tem que ser apurado o quanto antes. 

O senhor saberia me dizer se já houve a concretização da venda dessas quatro 

empresas para esse grupo americano? 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Pelo que eu tenho 

acompanhado pela imprensa, ainda não houve nada porque estava ainda em termos de 

proposta. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - E oficial? Na Artesp não chegou nada? 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Não, senhor. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Na data de hoje até as 16 horas e 12 

minutos? 

 

O SR.  ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Não, senhor. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - OK. Eu paro por aqui, obrigado, Sr. 

Presidente. Obrigado, Sr. Alberto. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Está inscrito o 

deputado Roberto Engler. O Engler estava antes. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Bom, cumprimento aqui os nobres 

colegas de Comissão, nosso Presidente e nosso amigo de muitos e muitos anos, coronel 

Alberto Rodrigues, um grande comandante da Polícia Militar do estado de São Paulo. 

Eu compreendi - não sou ainda muito da área, pela primeira vez estou 

participando da Comissão de Transportes - e tentei, de forma muito atenta, ouvir os 

colegas e suas colocações. Não sei se estou errado, deputado Luiz Fernando, mas acho 

que são duas direções. Imaginem os senhores. Na realidade, eu achava que o viés de 

saber das evasões, dos acidentes que estão ocorrendo e do mau trabalho feito pelos que 

administram, qual seria a interface com a Artesp em relação a esse trabalho de má 

qualidade exercido por aquelas que operam esse sistema? 

Achei que nós precisamos discutir um pouco isso. Inclusive, o nosso colega Luiz 

Fernando fez um questionamento a respeito do que a Artesp estaria fazendo nesse 

instante, por isso perguntado ao diretor de operações, no sentido de diminuir as evasões. 

Porque pelo que pudemos constatar pelo gráfico muito rapidamente, queria marcar um 

pouco mais, há uma relação matemática, conforme diz o coronel Beto, entre as evasões 

e os acidentes. Nós podemos perceber que quando um aumenta, o outro também 

aumenta e são paralelas, as curvas. Isso significa, evidentemente, que se nós 

combatemos aquilo que pode ser combatido, que são as evasões, vamos diminuir 

também os acidentes, que no fundo é o que mais nos interessa: salvar vidas humanas. E 

a pergunta ficou no ar. O coronel Beto, espero, vai responder tudo no final. Que possa 

dissertar um pouco sobre quais as providências que estão sendo feitas na direção de, 

realmente, diminuir as evasões e, por consequência, diminuir os acidentes. 

Mas, para a minha surpresa, voltando outra vez ao deputado Luiz Fernando, ele 

faz um questionamento mais histórico. Ele faz o seguinte, eu até perguntei: “Existe nos 

contratos de concessões o poder concedente permitindo que se faça a contratação de 

outras empresas?”. Parece que a resposta foi não; foi o Presidente que respondeu. 

Porque não tem, tudo nasce num contrato. É permitido que a concessionária contrate? 

Então, acabou. Por força de contrato, pode contratar. Não tem? Então, espera um 

pouquinho, tem a responsabilidade de alguém aí; concordo com Vossa Excelência. Só 

que a resposta histórica. A pergunta talvez não devesse ser feita diretamente ao coronel 
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Beto, porque tanto ele como os demais membros do conselho chegaram há pouco tempo 

na Artesp. Se eu não me engano, V. Exa. citou uma data? 

 

O SR. - Eu fiz um ofício à Artesp aprovado nessa Comissão, até de original de 

posse da própria Comissão, onde a Artesp responde a uma série de indagações nossas e 

nos disse que não existe. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Não diz. Diz que não existe. Então, eu 

acho, concordando com o Presidente, que devíamos fazer um esforço na Comissão e ir 

até o Ministério Público para ver o nascedouro disso. De onde veio isso, que não se 

previu essa autorização para a contratação de outras empresas particulares que começam 

com 500 reais e se vendem agora por 170 milhões? 

 

O SR. - 50%. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - 50%. Só a metade da laranja. 

Quer dizer, eu acho que nós temos que saber, e são legítimas as palavras de Vossa 

Excelência. Quanto ao direito do estado, o estado como aquele que abriga os cidadãos, o 

estado de São Paulo, que não recebe um tostão de ICMS, onde recursos dessas empresas 

que usufruem de maneira fantástica sem nenhuma previsão nos contratos e sem nenhum 

conserto, o que foi feito na direção de que algo errado fosse consertado? 

Eu entendo que esse seja um outro viés muito interessante. Gostei muito de ter 

participado dessa reunião, acho que devemos tocar isso para frente, mas a pergunta está 

mal formulada para o coronel Alberto, porque é uma questão histórica. Isso é uma 

questão que vem lá de bem anterior a ele, quem montou os contratos, não sei se se 

reportam à Plínio Assma,n, que foi aquele que iniciou o processo de concessões, não sei 

se à (ininteligível), não sei. Nós precisamos descobrir isso, averiguar isso. E gostaria 

que o coronel Alberto respondesse a sua questão, que é o outro viés. A que ele pode 

responder. O que é que efetivamente a Artesp está fazendo buscando a diminuição das 

evasões e, consequentemente, dos acidentes. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Peço um aparte ao senhor. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO MORANDO - PSDB - Deputado Engler, 

antes eu gostaria de pedir a gentileza de V. Exa. assumir a Presidência. Este Presidente 

tem uma consulta médica, eu vou precisar me ausentar. O nosso vice também não está. 

Eu pediria a gentileza que o senhor pudesse assumir por princípio de experiência. 

Vou pedir licença aos deputados e ao coronel também, da mesma forma. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Roberto Engler. 

 

* * * 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - O senhor me concede um aparte, Sr. 

Presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Aparte exclusivo a V. 

Exa., deputado Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Eu endosso as suas palavras. Quero 

agradecer ao coronel Alberto, que se dispôs a vir aqui, a responder, apesar do pouco 

tempo na agência. Que nós apuremos, sim, quem deu anuência lá no passado, 

levantemos desde o começo, para que isso tenha ocorrido hoje. Porque são empresas 

que entraram no mercado pela porta dos fundos, não houve uma licitação - concorda 

comigo, deputado Luiz Fernando? - e hoje estão sendo vendidas por 4 bilhões de reais. 

E torna muito fácil para qualquer cidadão paulista com seus impostos em dia abrir uma 

empresa com 500 reais e hoje estar vendendo a 250 milhões, 500 milhões. Quem não 

gostaria disso? Qualquer pessoa. Temos que apurar, sim. Obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Mais algum deputado? 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Pela ordem. Eu acho que meu nome está na 

sequência, aí, se não me engano. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Pois não. Desculpe. 
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O SR. MARCOS NEVES - PV - Está ou não? 

 

O SR. - Tem uma sequência? 

 

O SR. ORLANDO MORANDO - PSDB - Não, não. Mas eu preciso ir embora. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - A lista sumiu, mas 

então tem Vossa Excelência. 

 

O SR. MARCOS NEVES - PV - Obrigado, Presidente. Quero cumprimentar o 

coronel Alberto. Na verdade, são várias dúvidas aqui, mas o deputado Ricardo 

Madalena foi incisivo, parecia que estava numa CPI, e o coronel também foi 

respondendo, foi muito rápido. Mas está bem. 

Eu queria saber do coronel o seguinte. Como disse aqui o deputado Engler, ele 

realmente já pegou o carro andando; já tinha problemas do passado e está tentando 

resolver. Primeiro, que nós ouvimos aqui da Dra. Karla ano passado sobre a questão dos 

investimentos feitos pelo governo do estado naqueles pedágios por quilômetro 

colocados na região de Itatiba, também de Indaiatuba. Gostaria de saber como está esse 

processo, Ponto a Ponto, se isso está funcionando bem, e também se isso vai ser 

ampliado, porque três anos atrás falava-se que isso ia ser ampliada e que é, vamos dizer, 

a vontade de toda a população, o Ponto a Ponto: pagar aquilo que você anda. Então, 

queria saber sobre essa questão. Os investimentos que foram feitos foram altos, feitos 

pelo próprio governo; não foi investimento de concessionária. Gostaria de saber se isso 

está funcionando bem e se vai ser ampliado. 

A outra pergunta: já foi falado aqui sobre a venda da empresa, toda essa questão. 

Além do serviço - e a empresa já assumiu, sim, o Sem Parar, porque já está fazendo 

cortes. Foram mandados embora mais de 100 funcionários do Sem Parar, porque 

aparentemente diminuiu um pouco a arrecadação. Mas se ela foi vendida por 4 bilhões, 

numa crise dessas, imagine quanto não está valendo hoje no mercado num momento em 

que não se estiver em crise - saber por que o Sem Parar, as empresas que exploram esse 

serviço de pedágio, não usam a mesma tecnologia que se usa nos Estados Unidos? Lá 

não tem as cabines, o carro passa direto. Não há necessidade da leitura da placa. O 

coronel falou aqui que tem que ler a placa; eu acho que não lê a placa, na verdade, o que 
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acontece é que o TAG lê que você tem autorização para passar, mas a câmera é mais 

para o caso de o cara fugir do pedágio para gravar a placa. Eu acho que sistema não 

funciona dessa forma, senão não daria tempo de funcionar, de ler a placa e autorizar 

você a passar. Nos Estados Unidos, em rodovias americanas, você vê que são aquelas 

placas grandes, você passa por baixo e ali já sai contando do cartão de crédito. Então, 

queria saber por que o Sem Parar também não usa essas tecnologias? Facilitaria muito 

para as rodovias brasileiras, paulistas; reduziria o custo, porque seria muito menos 

danoso na questão de acidente de cabine; e, lógico, você tem que ter a cabine para quem 

não tem o Sem Parar. Esses dois questionamentos são os meus. 

O terceiro seria - nós perguntamos aqui, era mais para cobrar o deputado Orlando 

Morando - saber quais foram as concessionárias que foram notificadas e multadas pela 

Artesp. Eu fiz essa pergunta há uns dois meses e não obtive nenhum documento nem 

me mandaram nenhuma resposta sobre quais eram as concessionárias; especificamente 

na minha região, a CCR, que foi multada pelo tempo de congestionamento que há nas 

rodovias Castelo Branco. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Antes de passar a 

palavra ao coronel Alberto para as respectivas respostas, eu perguntaria ao deputado 

Edmir Chedid. Parece que houve uma inscrição sua, então, tem V. Exa. a palavra. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Boa tarde, nobre Presidente em exercício, 

deputado Roberto Engler. Senhores Deputados, colegas. É uma alegria poder participar 

aqui da sessão da Comissão de Transportes e Comunicações. Quero cumprimentar o 

coronel Alberto, é um prazer revê-lo aqui na Assembleia Legislativa, já nos conhecemos 

há um bom tempo; fez um grande trabalho na Polícia Militar do estado e agora lá, na 

Artesp. 

Uma pergunta bem objetiva, coronel, se o senhor puder me responder: existe um 

contrato entre a concessionária e a prestadora de serviço do pedágio eletrônico? 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Sim. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - A Artesp tem conhecimento desse contrato? 

Ela tem posse? Ela fez a leitura disso, a apreciação? 
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O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Esse é o papel da Artesp, de 

fiscalizar exatamente esse vínculo. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - A Artesp, quando autoriza essas empresas a 

operarem, como vem autorizando ao longo do tempo até para ter concorrência, quem 

autoriza é ela: cabe a essa empresa persuadir a concessionária de que ela é uma boa 

empresa e vai prestar um bom serviço, desde que atendidos todos os preceitos da 

Artesp. 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Exatamente, a operadora se 

credencia junto à agência, que faz a checagem de toda a documentação formal. A partir 

daquele instante, ela está autorizada a operar. E quando ela faz isso, ela desembolsa 

também um grande investimento; ela tem que botar o equipamento dela nas 148 praças, 

é um investimento alto que ela também tem que fazer. Ou seja, não significa que com 

pouco recurso o senhor consiga se estabelecer em todas as praças de pedágio. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - A Artesp tem algum ganho com isso? Eles 

pagam uma taxa alguma coisa para a Artesp? 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Não, senhor. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Nada? 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Não, senhor. Na realidade, as 

operadoras sobrevivem exatamente da mensalidade do seu usuário, até porque todo o 

recurso proveniente das praças de pedágio é repassado à concessionária. Não se tira 

absolutamente nada deste recurso, é destinado exclusivamente para a concessionária. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Então, essas empresas que operam o sistema 

não remuneram o estado em nada? 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - No tocante a este recurso, não. 

Ou seja, exceto seus tributos normais, o que é uma outra situação. Mas em termos desta 

prestação de serviço, não, senhor. 
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Eu quero pedir autorização ao Srs. 

Deputados; acho que precisamos fazer um grande debate desse questionamento. Isso 

tudo começou em função de um projeto de lei nosso, que foi aprovado pela Assembleia, 

que era do deputado Rogério Nogueira e que nós reapresentamos para liberar, tirar as 

cancelas da praça de pedágio. Eu não sei se o coronel tem conhecimento disso; houve 

um acordo no Palácio dos Bandeirantes. Esse projeto ia ser sancionado e depois foi 

vetado, estranhamente. Nesse período de amadurecimento aqui, o deputado Ricardo 

Madalena participou comigo ativamente, até porque o ministro dos Transportes é do 

partido dele, do PR, ou pelo menos era até um tempo atrás - nós nem sabemos o que 

ainda deve acontecer; cada minuto é um minuto no dia a dia do país, tudo acontece 

muito rápido. 

O ministro esteve aqui no meu gabinete porque eu tive uma reunião com o 

Giovanni em meu gabinete junto com o ministro do estado para equacionar esse 

problema, coronel. Qual era o problema? A evasão. “Giovanni, qual o problema de 

aprovar esse projeto de lei e tirar as cancelas, que causam tantos acidentes para todos 

nós?”. “Deputado, o problema é econômico. Vai haver uma evasão tão grande de 

pedágio que o estado vai ter que remunerar essas concessionárias”. Eu falei: “Ótimo. 

Cada multa que o estado faz, são 127 reais pela evasão do pedágio, dá para pagar vários 

pedágios”. “Olha, mas tem 30% dos veículos do estado que não pagam IPVA”. Ora, 

falta de o governo do estado fazer uma parceria com as prefeituras e passar a fiscalizar 

melhor o seu trânsito; todos estão precisando de recurso. Mas esses 30% desses recursos 

que não pagam IPVA não circulam nas nossas estradas estaduais; eles ficam circulando 

dentro do município, porque sabem que se sair para a estrada, é possível que sejam 

fiscalizados, que seus carros sejam apreendidos, o que é um outro ponto que precisamos 

debater aqui, Sr. Presidente: esses estacionamentos que o estado, o DR, licita e autoriza, 

fazendo a autorização meio no tapa e colocando essas empresas para receber esses 

carros apreendidos. Já é outra questão que precisamos ajudar o governador a acertar 

melhor; a arrecadar recurso para o estado. 

Ele me disse: “O problema é esse, deputado. Nós não temos autorização, pelo 

Denatran, para que se faça a cobrança automática de multa”. Isso quem me disse foi o 

Giovanni. Nós não podemos fazer a multa por quem faz a evasão do pedágio se não 

tiver um fiscal competente lá, um policial militar rodoviário, para autenticar aquela 

multa. Nós não temos policial militar para fazer isso; o contingente é pequeno mesmo, 
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nós não o vemos mais nem fazendo os exames do bafômetro nas estradas. Acabou, 

parou. Seu tempo era bom, coronel; nessa parte aí, era bom no seu tempo, eu lembro. E 

ele me falou: “Olha, nós precisamos equacionar isso”. Foi daí a reunião com o ministro 

no PR e ele fez um grande trabalho através do deputado Madalena. Correu para reunir lá 

o conselho para eles alterarem a resolução - que a Artesp já havia solicitado também lá - 

para autorizar fazer a multa eletrônica como faz qualquer sistema que tenhamos hoje 

aos milhares na Marginal, nas estradas, de multa. Quem passou acima da velocidade, é 

multado. Se passar lá sem a cancela abrir, também é multado. Se passar acima da 

velocidade, também é multado. “O problema é esse, Giovanni, o problema é esse”. O 

ministro resolveu essa questão, não foi, Madalena? Logo depois, o nosso projeto foi 

aprovado e o governo do estado o vetou alegando a mesma coisa, como se não soubesse 

que o Denatran já havia modificado tudo isso e autorizado a fazer toda essa fiscalização 

de forma eficiente. 

Eu, coronel, vou dizer para o senhor: eu ando muito nas estradas; todo dia estou 

nas estradas com vários deputados aqui. Só esse final de semana, eu fiz várias visitas 

políticas e por três vezes a cancela quase bateu no meu nariz. O motorista é bom, para o 

carro, ainda tem freio - haja vista que os nossos carros aqui andam caindo aos pedaços 

porque o Presidente tem medo de investir, trocar o carro e apanhar da imprensa; mas faz 

parte. A pergunta para o senhor é a seguinte: passaram 1 bilhão de veículos na praça de 

pedágio, pelo que vimos aqui, não é isso? 60% deles, pedágio eletrônico. 100 mil 

problemas nós tivemos, pelo que vi no seu relatório. 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - 2%. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - 2%. 2% não é nada. Se tirar a cancela, aí é 

que não tem acidente mesmo, coronel. Como disse o deputado que acabou de deixar 

aqui o Plenário, nos Estados Unidos você passa a 80 por hora com o carro e o sistema 

marca se você está pagando pedágio, se não está pagando, se está autorizado no 

pedágio, se não está. Nossa tecnologia aqui tem que melhorar. É abrir. 

Agora, se 60% dos pedágios passam lá na cancela eletrônica, por que nós só 

temos duas ou três cabines para passar? E ainda vemos uma fila naquelas que são 

cobradas manualmente. 

Às vezes a deputada do PT fala e o pessoal acha ruim, que é porque é do PT. Mas 

tem razão: nós não fizemos licitação; nós temos que fazer licitação. Se está dando tanto 
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dinheiro assim para essas empresas que começaram do nada e estão vendendo metade 

da empresa por 4 bilhões, é bom que esse dinheiro venha para o estado. É o que nós 

estamos defendendo aqui. Eu queria pedir para o senhor se o senhor não poderia 

encaminhar para essa Comissão até amanhã - e eu sei que o senhor pode, é só querer; o 

senhor tem uma equipe supercompetente lá - o parecer da Procuradoria do estado que 

autorizou a fazer esses contratos, essas autorizações, desde a primeira até a última. Qual 

foi o parecer lá de cada advogado do estado, da Artesp, que autorizou fazer, para que 

tenhamos conhecimento do que eles falaram, de que arcabouço jurídico eles se 

utilizaram, para vermos aqui o que aconteceu; porque eles são tão zelosos que muitas 

vezes o estado não consegue fazer nada. Na Assembleia aqui, os procuradores da Casa 

são tão zelosos que o processo licitatório, quando a Mesa tem boa vontade, leva oito 

meses para acontecer porque a procuradoria jurídica vai, vem, vai, volta, não sei o quê, 

quer ver tudo. Agora, também, como é que se deixou passar uma coisa dessa? Eu aqui 

não quero culpar ninguém, acho que tudo temos que levantar; todo mundo está à busca 

aqui, ninguém quer crucificar ninguém, muito pelo contrário, coronel. Ninguém da 

Artesp, ninguém do governo. Estamos tentando achar aqui: se tem um negócio desses 

que está sendo vendido por 4, 5, 6, 8 bilhões, não é porque é simplesmente um negócio 

de passar lá na cancela eletrônica. É que ele tem o dado de todos nós. Quanto vale o 

dado de 4 milhões de pessoas, de empresas? Quanto vale isso no mercado de tecnologia 

e informação? Você já começa a ter um mailing para fazer contato. Eu, com os meus 

eleitores, 4 milhões de pessoas. Quanto vale? Quanto eu pago por isso no mercado aí 

fora? 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Deputado. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Nobre deputado, desculpe, mas insisti muito. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Eu estou com uma 

preocupação com o tempo. Eu gostaria de ouvir o coronel Alberto responder. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Só para encerrar, então, coronel. O senhor 

pode encaminhar todos esses pareceres até amanhã para nós? Será que o senhor 

consegue? 
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O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Sim, senhor, deputado. Eu penso 

que sim. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Para encaminhar para a Comissão. A 

Comissão distribui. 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Eu vou buscar junto à nossa 

consultoria jurídica, eles devem ter os pareceres lá. Pessoalmente, na diretoria de 

operações, eu não os tenho. Mas eu tentarei buscar junto ao quem de direito lá, junto à 

Artesp. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - E quero saber do senhor: o senhor tinha 

conhecimento de que o Denatran modificou tudo e autorizou fazer a multa eletrônica? 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Sim, senhor. Tenho 

conhecimento através da portaria 179 da Resolução 461. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - E com isso, coronel, só para encerrar: não 

podem ser retiradas, as cancelas? O problema é o que nós, que estamos na estrada, 

vemos: se deixa passar, vai embora. Se ele passou acima da velocidade, quem vai 

passar, vai passar mesmo. Você vê moto a 300 por hora ao nosso lado, nas pistas. 

E uma outra pergunta, coronel. Nas praças de pedágio que não são de 

concessionárias, que são do DR, porque o DR ainda cobra pedágio. 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Tem uma praça. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Tem uma praça. São os senhores que 

autorizam também essa empresa a fazer a cobrança eletrônica? 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Sim, até porque está sendo 

atualizado agora. Esta é uma praça de pedágio aqui na região de Itupeva e o 

equipamento que eles têm lá ainda não está adaptado para essa nova frequência, para a 

915. Eles estão com a 5.8, que está sendo agora totalmente reformada para o novo 

equipamento. 



38 
 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - E a última pergunta para o senhor. Nesse 

pedágio pré-pago - desculpe, nobre Engler, mas nós, quando temos o coronel aqui, 

ficamos... 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Não, tem que 

aproveitar o coronel. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Se alguém puder se inscrever e me dar a 

palavra, então, é um minuto mais. Ou o senhor me concede mais, por gentileza. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Pode concluir, 

deputado, tranquilamente. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Coronel, nessas praças que foram instaladas 

pela Dra. Karla Bertocco num projeto que, ao meu ver, ela vendeu ao senhor 

governador como uma solução e eu acho que é um grande problema, mais um tiro no pé 

que o governo do estado vai dar: a cobrança por quilômetro rodado da forma com que 

ela entendeu fazer. Mas cada um entende de uma forma. Quero ver a hora que 

instalarmos ao redor de São Bernardo do Campo inteirinho as praças por quilômetro; 

todo aquele povo que não paga pedágio vai passar a pagar. Aqueles que estão lá ao 

redor de Campinas, na Anhanguera, na Bandeirantes, na Dom Pedro, vão passar a pagar 

o que não pagam hoje. Vai ser maravilhoso numa campanha eleitoral. Mas como o 

senhor governador às vezes enxerga de forma diferenciada, certo está ele que já é 

governador há tantas vezes e eu só seis vezes deputado. 

Quero perguntar ao senhor: por que nessas praças lá em Itatiba, onde eu ando, 

você passa com o pedágio pré-pago a 80 quilômetros por hora e não tem problema 

nenhum - é debitado em quem tem aquilo a 80 por hora, o sistema marca tranquilamente 

- e nessas praças onde há a cancela, só pode ser a 40 por hora? É a tecnologia que foi de 

5.8 para 9.15? O que é isso? 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Não, a tecnologia é a mesma. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - É a mesma? 
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O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - É a mesma. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Então, a oitentinha dá para passar lá. 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - É, mas o problema é a abertura 

da cancela à frente, ou seja, o espaço que o senhor tem da leitura para a abertura da 

cancela. Por isso se coloca a velocidade. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - É só botar um pórtico mas para cá que ele 

abre? 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Talvez. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Então dá para resolver? 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - É viável se se buscar novas 

tecnologias, evidentemente, e o trabalho da Artesp é exatamente este. Nas novas 

concessões que estão sendo discutidas, estão se colocando novas propostas de pedágio, 

de cobrança eletrônica. Ou por quilômetro, ou por entrada e saída, sem que haja 

obstáculo físico e sim todo ele através de pórticos, ou seja, há sempre uma evolução. O 

fato é que hoje nós vivemos sob contratos realizados anos atrás e qualquer alteração 

nesse contrato irá gerar desequilíbrios financeiros, evidentemente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Coronel. Deputado, 

nosso tempo aqui está meio curto. Gostaria de passar a palavra para V. Exa., para que 

pudesse responder aos questionamentos dos Srs. Deputados. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Deputado, Engler, só para complementar. 

 

O SR. - Peço a permissão. Eu vou ouvi-lo respondendo a minha questão e eu 

preciso sair urgentemente. 
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Deputado, Engler, só para entender, o coronel 

tomou conhecimento do superfaturamento que a DBTRANS tentou fazer aqui na 

licitação da Assembleia Legislativa? 

Coronel, o senhor tomou conhecimento de que a DBTRANS tentou fazer aqui um 

conluio com essas empresas e superfaturar o serviço dos TAGs aqui na Assembleia? O 

senhor tomou conhecimento disso? 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Se eu tomei conhecimento? Sim. 

Tomei conhecimento. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Porque foram três vezes mais, o que eles 

tentaram cobrar. Não sei se o deputado Engler está sabendo disso. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Sei, sei. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Com a palavra, então, 

o coronel Alberto. 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Talvez eu não tenha sido 

bastante claro, Sr. Deputado. Na verdade, eu não quis justificar a ação das OSAs, eu 

quis apenas espelhar um dado de realidade entre o papel da concessionária, seu vínculo 

com a operadora, ambos sob a ótica da própria agência. Então, na questão de proteger 

ou de não saber dar o devido encaminhamento, talvez eu não tenha sido feliz na minha 

expressão. 

Gostaria apenas de lembrar que além do Sem Parar, da DBTRANS, nós temos 

ainda a ConectCar e a Move Mais - nós temos quatro empresas no mercado - e também 

que algumas delas prestam serviços de abastecimento e de estacionamento fora de 

rodovias; então, isso tudo acaba gerando um custo para o próprio usuário, por este 

conforto, por esta comodidade. Acabei de receber, também, do pessoal que me 

acompanha, da minha equipe: “Recebemos hoje a comunicação da compra do Sem 

Parar de maneira oficial”. Ou seja, a DBTRANS nos comunicando que está iniciando 

uma negociação que está sob apreciação do CADE, o que me foi passado agora. 
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Com relação às indagações que me foram feitas, nós, vou utilizar a primeira 

pessoa: eu entendo como juridicamente perfeita a atitude que estamos adotando, que a 

agência está adotando face à existência das OSAs. Este modelo foi copiado pela MTT, 

pela Agepar, que age da mesma maneira; é um modelo muito semelhante ao que existe 

nas companhias de telefonia, onde as empresas se candidatam, se credenciam para 

prestar um serviço ao usuário. E existe uma agência reguladora, um órgão regulador, 

que faz não só a fiscalização como, usando a expressão militar, baixa normas, ou seja, 

estipula as regras do jogo para que o serviço seja prestado. 

Com relação a multas: na verdade, talvez aí seja uma das falhas que devam ser 

corrigidas nessas autorizações. Para a OSA, não há multa. Ou ela está ou não está 

credenciada; ou ela pode atuar ou tem a sua autorização cassada, são dois extremos. Isto 

talvez seja algo que tenha que ser corrigido, haver algo no meio para que o senhor 

possa, sim, aplicar multas, cobrar de uma forma mais veemente do que ficar num 

processo administrativo sancionatório que o senhor faz e depois, no final, conclui: “Eu 

já corrigi o erro”. Fica assim passando. Então, eu penso que uma das coisas importantes 

para nós será criar fases que possam, realmente, fazer com que a agência tenha um 

papel de compelir melhor, de exigir melhor das próprias operadoras. Ou seja, nenhuma 

multa foi aplicada. 

Eu fui anotando aqui. Com relação ao Ponto a Ponto, sobre o que perguntou o 

deputado Neves. Realmente, é uma situação nova para o estado. Nós temos aí quatro 

programas já instalados que têm surtido um efeito social muito grande. É 

impressionante a querência por esse sistema, por esse modelo. Em contrapartida, hoje, a 

cada vez que se aplica, que se instala o Ponto a Ponto, ocorre um desequilíbrio no 

próprio contrato. Isso está fazendo com que seja uma premissa para as novas 

concessões, ou seja, se instalar o Ponto a Ponto, se definir como se fará a medição e o 

pagamento da quilometragem percorrida nas nossas rodovias de uma forma mais justa, 

claro. É isso que busca, mas, infelizmente, nós nos vemos presos aos contratos de 

passado. 

Com relação às cancelas: senhor deputado Edmir, a despeito da amizade, da 

simpatia que eu nutro pelo senhor e pelo respeito de tempos, eu vejo o problema da 

cancela de uma maneira diferente. Eu acredito que agora, da forma como o senhor 

colocou, com esta portaria, a 179 - recente; ela é de outubro agora –, onde haverá a 

caracterização única e específica da evasão de pedágio com um sistema não 

metrológico, aí talvez nós consigamos mudar todo este panorama. Aí sim talvez 
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consigamos chegar nessa possibilidade da não existência mais das cancelas, de se retirar 

exatamente todo obstáculo físico que temos. Hoje, infelizmente, da forma como está, 

em razão até dos números que apresentamos, você percebe claramente o indício direto 

entre acidades e evasão; aliás, evasão para acidentes. Então, eu penso que com esta 

mudança, com esta portaria 179, vamos conseguir reduzir drasticamente a evasão, com 

bem menos acidentes, e vamos retirar os obstáculos físicos. Eu estou há pouco tempo na 

diretoria de operações lá, questão de oito ou nove meses, mas eu, particularmente, até 

pela inexperiência e pelo romantismo das coisas, sempre vi as praças de pedágio - e o 

deputado Madalena conhece bem, milita na área há muito tempo - como um porto 

seguro; um local onde eu me sentisse seguro e abrigado. E quando eu passo e começo a 

olhar, eu vejo que ele tem corpo e tem alma. Tem um corpo que todo mundo enxerga, 

que o usuário passa e enxerga, e tem uma alma que ninguém enxerga, que é a tecnologia 

que lá está: os túneis que existem sobre as praças de pedágio onde está a tecnologia, a 

inteligência da praça, o que ninguém enxerga. Então, nós temos que saber equilibrar 

isto: vale a pena só ter um corpo bonito ou tenho que ter as duas coisas? A praça é bem 

vistosa e iluminada? Eu me sinto confortável fazendo a minha viagem ao passá-la, 

ultrapassá-la, pago o que for justo e me sinto confortável e seguro? É isto que buscamos 

e é este o sentimento que eu estou tentando trazer do que eu aprendi na Polícia Militar, 

da convivência que tive lá, para esta nova atividade. E penso que com o apoio dos 

senhores aqui da Comissão - particularmente da Comissão - nestas, não digo cobranças, 

mas nestas exigências, nessas orientações, nós só temos a ganhar; nós, enquanto 

funcionários da agência, para que possamos prestar um serviço de confiança, de 

qualidade, de segurança, de conforto aos usuários das vias concedidas. Esse é o nosso 

papel. Procuramos fazê-lo da melhor forma possível. Claro que existem contratempos e 

entendimentos diferentes, não há a menor dúvida; mas o que eu renovo é esta vontade 

sempre de acertar e de aprender. Já passados dos meus 60 anos, mas ainda com vigor 

para estar aprendendo e trazendo coisas novas para a nossa população, do nosso estado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Tem muito vigor ainda 

o coronel Alberto, não tem? Tem muito vigor. Acho que estamos chegando ao final, 

coronel. Queremos agradecer a participação brilhante que V. Sª. teve aqui na Comissão 

respondendo a todas as questões, ficando aí em aberto a busca dessa questão histórica 

de o estado não receber nenhum valor por conta das explorações das operadores e 

ficando as expectativas do valoroso deputado Edmir Chedid, que quer acabar com os 
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obstáculos, e que V. Sª. respondeu que na Portaria 179 do Denatran, com as inovações 

tecnológicas que serão colocadas, certamente vamos conseguir chegar nesse objetivo. 

Mas, o trabalho de V. Sª., que é brilhante perante a Artesp, e o trabalho dos Srs. 

Deputados na Comissão de Transporte. Eu me permito, então, a encerrar a sessão 

agradecendo aos deputados que participaram. 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES - Muito obrigado. 

 

O SR. - Obrigado ao senhor. 

 

 

* * * 


