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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO 

07.06.2017 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – Havendo número 

regimental, declaro aberta a 4ª reunião ordinária da Comissão de Transportes e 

Comunicação da 3ª sessão legislativa, do segundo biênio, da 18ª legislatura. Registro 

com muito prazer a presença dos nobres deputados: Enio Tatto; José Zico Prado; Chico 

Sardelli; Léo Oliveira; Milton Vieira; Roberto Morais; Gileno Gomes; Cezinha da 

Madureira.  

Registro também a presença do deputado André do Prado que acaba de chegar. 

 

O SR. - O aniversariante do dia.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – É? Faz... É, parabéns.  

 

O SR. - André do Prado é o meu primo rico.  

 

O SR. - Mais tarde tem bolo, todo mundo ir lá. Fala mais tarde assim, porque 

não quer gastar o bolo.  

 

O SR. - Só tenho primo pobre, o único primo rico é esse aí.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – Parabéns André, que 

venha muita saúde, muita paz, muitas felicidades. Um grande deputado que nós temos 

aqui e nada melhor do que começar uma reunião se confraternizando, fala a verdade.  

Bom, dando continuidade, eu solicito ao secretário a leitura da Ata da reunião 

anterior.  

 

O SR. ROBERTO MORAIS – PPS - Pela ordem.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – Pela ordem, deputado 

Roberto Moraes.  
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O SR. ROBERTO MORAIS – PPS – Eu solicito a dispensa da leitura da Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – É regimental, está 

dispensada a leitura da Ata, pedido de Vossa Excelência. A presente reunião foi 

convocada com a finalidade de realizar a arguição do Sr. Alberto Silveira Rodrigues, 

indicado pelo senhor governador para integrar o conselho diretor da Agência 

Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte – ARTESP.  

No cargo de diretor de operações em recondução nos termos do Art. 1 da lei 

complementar 918/2002 com redação alterada pela lei complementar número 

1.175/2012. Eu quero nesse momento indicar o deputado Roberto Morais, desculpa... 

Quero indicar nesse momento nos termos regimentais o deputado Roberto Morais para a 

relatoria do PDL com incumbência de emitir voto após a realização da arguição do 

indicado. 

A indicação do Sr. Alberto Silveira Rodrigues tramita na Comissão de 

Transportes e Comunicações na forma do projeto e decreto legislativo, o PDL número 

002/2017, de autoria da Mesa. Então, sendo assim, eu convido nesse momento o Sr. 

Alberto Silveira (ininteligível) para se acomodar aqui ao nosso lado, coronel e a quem 

eu passo imediatamente a palavra. O senhor terá de 15 a 20 minutos para expor e fazer a 

sua exposição.  

Fique muito à vontade e seja bem-vindo. 

 

O SR. MILTON VIEIRA – PRB - Pela ordem. 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA - Eu agradeço ao senhor. 

 

O SR. MILTON VIEIRA – PRB - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – Pela ordem, deputado 

Milton Vieira.  

 

O SR. MILTON VIEIRA – PRB - Desculpe, coronel Alberto. Sr. Presidente, 

eu queria apenas dizer que vou permanecer por um tempo aqui na Comissão, nós 

viemos aqui para auxiliar aqui, para dar quórum, para podermos resolver essa questão 

hoje, porém eu tenho uma audiência no DETRAN que é importante para a manutenção 
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do nosso mandato, de interesse e eu pediria desculpas que daqui a pouco eu vou ter que 

me retirar, tá coronel? Então só para... É só isso, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – Muito obrigado, 

deputado, mas a sua presença é muito importante, é uma pena que o senhor precisa se 

ausentar. Mas, fica registrado aqui o seu pedido. Quero também registrar aqui a 

presença do nosso deputado Edmir Chedid. Com a palavra, o nosso coronel Alberto.  

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA – Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço a 

possibilidade de dispor acerca da diretoria de operações face a indicação de meu nome 

para a recondução ao cargo do diretor de operações da agência. Por favor, eu antes de 

mais nada gostaria só de fazer uma leitura acerca do regimento interno, do que cabe 

especificamente a diretoria de operações.  

A diretoria de operações exercerá o relacionamento operacional com as 

concessionárias permissionárias e autorizatárias pelo cumprimento dos padrões, da 

qualidade e dos procedimentos operacionais através da fiscalização, análise e avaliação 

dos dados e informações sobre os serviços prestados, podendo até quando for 

imperativo e necessário com a implementação de procedimentos que garantam a boa 

execução do serviço.  

Esta é a competência nacional da diretoria de operações. Para que consigamos 

desenvolver esta competência, claro, dentro dessa competência nós termos na diretoria 

de operações, a gerência de operações e equipamentos, a gerência de sinalização e 

segurança e o centro de controle de informações. 

Cada um deles com as suas respectivas missões. Nós atuamos hoje em cerca de 

6.500 quilômetros e rodovias que são atendidas por 20 concessionárias, o que totaliza 

em termos de atendimento uma faixa de quase 300 municípios, esta é a parte que hoje 

está concedida, em torno de 6.700 quilômetros.  

Dentro da gerência das operações de equipamentos, eu fiz questão de citar 

alguns números apenas para que os senhores consigam visualizar a imensidão, a 

quantidade de recursos que são disponibilizados para os usuários das rodovias 

concedidas. Não se trata apenas da citação de números, mas sim, o que efetivamente 

esses equipamentos possibilitam ou proporcionam aos usuários das rodovias 

concedidas. 
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Então são 150 bases de sistemas de atendimento ao usuário, postos de pesagem, 

atendimento pré-hospitalar, guinchos, veículos de inspeção, call box... São 1.220 

câmeras do sistema fechado de televisão, ou seja, é uma imensidão de recursos que cabe 

a diretoria de operações fiscaliza-los, saber se estão operantes, saber se estão 

funcionando, não é apenas a citação, é saber se eles funcionam. Então, é uma 

responsabilidade é uma gama de atividades realmente grande. 

E, aqui eu consigo espelhar um pouco os números do que isto significa, quais 

são os resultados que nós obtivemos, que a diretoria de operações obteve com esses 

equipamentos. Percebam que no ano de 2016 foram mais de um milhão e 800 mil 

atendimentos. Então, é uma malha extremamente dinâmica, as rodovias são seres quase 

que vivos. 

E, que demandam uma contingência enorme de esforços por parte, não só das 

concessionárias, mas principalmente da agência que tem o papel de fiscalizar e de 

regular. Nós temos também competência com responsabilidade e o acompanhamento do 

tráfico das rodovias, desta malha. E ela é feita através de equipamentos que chamamos 

de SAT, que é o Sistema Analisador de Tráfego.  

Nós temos ele instalado em torno de 384 equipamentos destes, que fazem a 

monitoração do volume e a monitoração do nível de serviços, ou seja, alguns dos nossos 

contratos realizados com as concessionárias existe o que nós chamamos de gatilhos. 

Esses gatilhos que exigem ações a serem desenvolvidas pelas concessionárias em razão 

da monitoração de volume, tal trecho ultrapassou o VDM, o Volume Diário Médio, de 

4.500 veículos, então quais providências a concessionária têm que adotar? 

Ou, então, a monitoração do nível de serviço, após no correr do ano que nós 

medimos isso através desses equipamentos, se no correr de o ano a concessionária 

apresentar trechos com o nível de serviços da letra E e F, que significa congestionado, 

mais de 50 horas por ano a concessionária tem que apresentar provocada pela diretoria 

de operações, temos que apresentar alternativas de solução de maneira a recuperar o 

nível de serviços nas demais letras, para que haja a fluidez do tráfego. 

Também compõem como responsabilidade nossa, a questão das pesagens, então 

hoje nós atuamos, as concessionárias possuem 93 bases móveis de pesagem e 37 pontos, 

de postos fixos, de pesagem para que nós possamos calcular qual o volume, qual o fluxo 

de caminhões comerciais que trafegam nas nossas rodovias, que isso causa desgaste em 

pavimentos. 
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O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – Com a sua aquiescência 

eu quero também registrar a presença do deputado Carlão Pignatari. 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA – Bom dia deputado. Também dentro dessa 

mesma gerencia nós temos um sistema de controle de velocidade, que são realizados 

pelos radares fixos, e pelos radares estáticos. O radar móvel e o manual eles são 

operados pela Polícia Militar e pela Polícia Rodoviária.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – Eu quero também 

registrar a presença do nosso líder da bancada do PSDB, o deputado Roberto Massafera. 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA – Bom dia deputado. Uma situação que também 

chama bastante a atenção dos senhores e que exige da agência um controle próximo 

refere-se ao sistema de arrecadação. Hoje, nos 20 lotes concedidos nós temos 151 

praças de pedágio que compreendem 1.536 pistas, sendo que destas, 50% são manuais. 

O que eu alerto é com relação as pistas automáticas de 28%.  

Nos tem causado preocupação, a diretoria de operações em conjunto com a 

Polícia Militar e Rodoviária, e, em conjunto com as concessionárias tem tido uma 

preocupação enorme com relação as evasões de pedágio. Eu gostaria de ressaltar aos 

senhores a quantidade e o volume de evasões, em que estão evasões propositais e 

arriscadas. E, nas suas maiores das vezes combinadas.  

Então percebam o volume em 2016, nós tivemos três milhões e 800 mil evasões. 

Pessoas que ultrapassaram as barreiras de pedágio e não pagaram, utilizando de 

qualquer recurso escuso ou não, mas não pagaram, se evadiram e colocaram em risco, 

não a si próprio, mas também a outras pessoas, e, inclusive os colaboradores que 

trabalham nas praças de pedágio.  

Várias ações com a Polícia Militar Rodoviária nós ajustado, não só a presença 

física do Polícia Militar na praça de pedágio, como um agente inibidor da fuga, mas 

também a presença do Policial Rodoviário nos CCOs das concessionárias que desde que 

surpreendam online as fugas possam efetuar o auto de infração. Também recentemente 

pelo DENATRAN, pela portaria 179, possibilitou hoje e existe o equipamento, nós 

definimos como equipamento não metrológico, que consegue registrar as evasões nas 

praças de pedágio. 
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Acompanhando um protocolo ditado pelo DR, então de maneira que o veículo é 

fotografado em três situações diferentes, a lâmpada vermelha acesa, o veículo 

ultrapassando, o que configura, o que caracteriza a evasão, né? Nós temos, hoje, 80 

desses equipamentos instalados em dez concessionárias, então, as concessionárias 

conforme o volume dessas evasões sem terem as necessidades desse controle, e, 

instalam esses equipamentos, então, pelo DR, dados fornecidos pelo DR até o mês de 

março, esse equipamento é recente, foi instalado em setembro de março, e nós tivemos 

quase que 72 mil atuações por este equipamento. 

As concessionárias estão instalando, eu não tenho em mãos os números de abril 

e maio, mas certamente este número está maior e que independe da presença do policial, 

porque ele flagra a evasão voluntária. Ainda dentro do sistema de arrecadação nós 

temos as operadoras, hoje, nós temos cinco operadoras, a recente é a (ininteligível) que 

pertence ao grupo Bradesco e Banco do Brasil, foi credenciada agora no dia 09 de maio, 

são 12 opções de planos de pagamento.  

São mais de quatro milhões de TAGs e três milhões e 200 mil de usuários. De 

todo o sistema nas nossas praças de pedágio, no ano de 2016, passaram pelas praças 880 

milhões de veículos, sendo que destes 58% utilizam, ou se utilizaram das pistas 

automáticas, e 42% das pistas manuais.  

Eu gostaria de em público dar um testemunho e um agradecimento aos Srs. 

Deputados José Zico Prado, ao Sr. Deputado Edmir Chedid, que da última vez que eu 

aqui estive, fui alertado referente as falhas que haviam nos sistemas de arrecadação 

através das OSAs. Me recordo muitíssimo bem que nós estávamos em uma faixa de 6% 

a 7% de falhas, e quando nós tínhamos 3%, nós definíamos aquilo como bom, que 

estava bom, e cada 3% ou 100 veículos que passam, três só está ótimo. 

E, no entanto, ambos os deputados nos alertaram, olha, é possível melhorar, é 

possível com esses números, então eu me sinto bastante orgulhoso de poder apresentar 

aos senhores os nossos resultados, então, das concessionárias nós temos hoje com 

menos de 1% são seis concessionárias que apresentam o índice de falha de menos de 

1%. Entre 1% e 2%, 13 concessionárias. 

E temos uma concessionária que tem um índice de falha acima de 2%, e que está 

exigindo da nossa equipe técnica, um trabalho forte para sabermos o que está 

acontecendo. Qual é o motivo disso, até porque se reportar a uma concessionária que 

nós não consideramos grande, digamos assim.  
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Mas, é a TAB e a que apresenta hoje um resultado pior, vamos assim dizer, e 

semanalmente nós mandamos, ao presidente da concessionária parabenizando com o 

melhor resultado e dizendo ao pior, “os seus esforços ainda não atingiram os nossos 

objetivos”, semanalmente nós mandamos isto. Esses dados são da semana que se 

reportar de 19 a 25 de maio. É claro que nós imaginamos que o zero vai ser quase que 

impossível, porque nós temos algumas falhas, falhas de equipamento, ele pode falar, o 

TAG mal instalado, que é o próprio usuário que instala o seu equipamento, o TAG sem 

crédito, em que a pessoa está inadimplente, veículos que entram na pista automática 

sem que tenha o TAG... 

Então a cancela não vai abrir e assim por diante. Então nós estamos hoje na faixa 

de 0.48, que é o melhor índice, que é o da ecopistas que está com o menor índice já há 

algumas semanas. Eu gostaria também de expor um pouco aos senhores, referente a 

faixa de domínio. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT - Só pela oportunidade. E quando não é 

nenhum problema do veículo e é da própria antena da... Quanto tem de porcentagem? 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA – Ou seja, ele entra nessa porcentagem de falhas 

que citamos na faixa de 1%, ou seja, ali eu não consigo ainda dizer ao senhor se a falha 

foi do usuário ou se a falha foi só do equipamento. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT - É, porque eu estou vendo só o usuário. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – Pela ordem, deputado 

Zico Prado.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT - Era só isso, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – Vai anotando todos os 

detalhes que o senhor queira perguntar, porque todos os deputados terão tempo 

suficiente para fazer as indagações. Vamos deixa-lo fazer a exposição tranquilamente 

para depois podermos fazer as indagações dos deputados, por favor. 
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O SR. ALBERTO SILVEIRA – É, com relação a faixa de domínio nós 

também acompanhamos o que se passa ao lado das nossas rodovias, das faixas lindeiras, 

não é? E é uma situação que está bastante controlada hoje dentro da diretoria de 

operações, ela é quantidade do que nós emitimos no ocorrer dos três últimos anos, e que 

possibilita que nós saibamos o que existe ao lado. Caso tenha que se fazer uma terceira 

faixa se implantar alguma coisa, uma rede de fibra ótica, uma linha de tubos de esgoto, 

uma rede adutora, nós sabemos o que está e existe nas nossas faixas de domínio.  

Fiz questão também de trazer esses números aos senhores, de citar 133 mil 

placas de sinalização. Não se trata apenas da citação numérica, mas sim do controle 

efetivo dessas 133 mil placas. Essas placas elas são colocadas ao longo das rodovias, 

cumprindo um projeto de sinalização que é verificado conforme as normas que existem 

hoje e que estão atualizadas pelo DR.  

Então, nós estamos fazendo um remanejo e todas essas placas, elas estão 

recendo um patrimônio de um número ARTESP, a sua retaguarda, isto está em um 

banco de dados da própria agência, da própria diretoria de operações, de maneira que 

vez ou outra somos provocados pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário para 

dizer, “olha, há quatro anos atrás qual era a placa que estava lá? Que havia lá?”, existe 

uma demanda judicial? 

Alguma ação judicial? Algum acidente? Alguma coisa? E queremos saber qual é 

a velocidade praticada lá. Haviam elementos de produção daquele trecho, então este 

banco de dados nos possibilita esta resposta. Eu fiz questão de citar apenas para os 

senhores consigam visualizar a quantidade dados e de informações que nós temos que 

estar controlando dentro da diretoria de operações para fornecer informações a quem 

nos demandam. 

Eu coloquei duas fotos apenas de exemplos de não conformidade que cabem a 

nós verificarmos. Então o guarde reio, ele é abarrotado, a concessionária tem um certo 

prazo para poder recupera-lo. A placa, a sinalização de baixo refere-se a retro 

refletância que a noite a película que é inadequada se mostra desforme, causando 

dificuldade ao motorista, acerca da busca de coleta de informações na rodovia. 

Acessos também estão dentro da diretoria de operações e cabe a nós a 

identificação, a regularização, a autorização e as melhorias de segurança nesses acessos, 

pelo último levantamento que nós realizamos nós temos hoje em torno de 11 mil 

acessos que são irregulares.  
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É claro que tem o do pequeno sítio, da pequena fazenda, da pequena chácara, 

mas nós temos também os acessos que são e que atendem logística, que tem um fluxo 

de caminhões grandes e que geram insegurança, mas chama mais a atenção da restrição 

que nós temos com as rodovias de classe zero, de rodovias para longa distância com a 

velocidade de 120 quilômetros por hora. 

Onde houve um alto investimento, e que essas rodovias têm um propósito, tem 

um objetivo, de maneira que não é possível o acesso, se construírem acessos nessas 

rodovias, exceto aqueles que foram previstos por ocasião dos seus projetos. Por ocasião 

das suas construções. Então, também cabe a nós esse acompanhamento.  

Nós lá recentemente o centro de controle de formações que opera 24 horas por 

dia, de segunda a segunda. É claro que uma diretoria de operações, não se pode dar ao 

luxo e aí está uma grande vitória do nosso diretor geral, de fazer com que hoje a 

diretoria de operações funcione todo o tempo.  

Operações não podem ser de segunda a sexta das 09 às 18, então, através do 

centro, do CCI, nós operamos 24 horas por dia, e o CCI não fica apenas vendo os 

monitores, acompanhando as imagens. Hoje, nós recebemos imagens de 

aproximadamente mil câmeras e elas não ficam apenas vendo isso.  

Eles fazem relatórios diários, não é? Relatórios do controle das câmeras, 

disponibilidade desses equipamentos que devem cumprir o contrato, nós 

acompanhamos os contratos quando é possível, acompanhar certas obras que estão 

próximas das câmeras e saber da evolução dessas obras. Erosões, nós temos 

problemas... Essa época de chuvas, então, erosões, e o CCI acompanha para que depois 

o setor e as diretorias técnicas façam a recuperação desses locais, acionem as 

concessionárias para essas recuperações também. 

Fazem também os relatórios semanais, os relatórios mensais, os anuais e atuam 

também sobre demanda, face as ocorrências relevantes tal como a de ontem havido aqui 

no RodoAnel a despeito de haverem vítimas, houve um tráfego, um congestionamento 

de 30 quilômetros. Então, o CCI acompanha tudo isso que está acontecendo e cobrando 

recursos e assim por diante.  

Claro que tudo isso, essas ações todas que eu citei aos senhores, eles espelham 

um resultado, pelo menos é o que nós buscamos, e o resultado foi buscado, foi 

pesquisado, foi apurado pela Confederação Nacional dos Transportadores de 

Transportes onde na sua pesquisa, junto ao seguimento chegou à conclusão que das 20 

melhores rodovias do país e 19 estão em São Paulo.  
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E, essas 19 são concedidas, então vale o espaço, tem valido o nosso esforço. E os 

senhores tem acompanhado também a pretensão agora nós iniciamos uma nova fase, e o 

novo programa de concessões. Então, do lote de Florínea e Igarapava, de Itaporanga 

Franca, está sendo formatado, vamos assim dizer, o lote de Miracatu a Ubatuba, que se 

reporta ao litoral de São Paulo, e temos também um lote do RodoAnel Norte.  

Que, deve ser posto em consulta pública dentro de mais alguns dias, eu gostaria 

só de traçar algumas características do lote de Florínea e Igarapava são 570 quilômetros 

de rodovia, atravessa 30 municípios em um prazo de concessão de 30 anos, não é? O 

leilão foi realizado em março e o valor estimado de investimentos é de quase quatro 

bilhões de reais.  

E, ontem o senhor governador, com a presença do Sr. Presidente aqui da 

Comissão, e assinou o contrato para que o contrato junto a nova concessionária que 

está... Que recebeu o nome de Entrevias e que a partir de ontem eles tem até 30 dias 

para começar a operar a rodovia.  

Neste mesmo lote, hoje, estão implantadas quatro praças de pedágio e estão 

previstas mais quatro praças a serem implantadas, passarelas serão 40, as áreas de 

descanso para caminhoneiros serão duas. Áreas para cargas especiais serão duas e 

sistemas de apoio ao usuário, que, atualmente existem seis, estão previstas as 

instalações de mais dez.  

A rodovia dos calçados nós resolvemos chama-las, e definir como rodovia dos 

calçados, porque liga a cidade de Itaporanga no sul de São Paulo, até Franca, na divisa 

com Minas Gerais. São 720 quilômetros de rodovias e atravessa 35 municípios, o prazo 

de concessão é de 30 anos, e o leilão aconteceu no mês de abril, o valor estimado de 

investimento é na ordem de cinco bilhões de reais.  

Para essa rodovia, hoje, existem cinco praças de pedágio, serão instaladas novas 

seis outras praças de pedágios, passarelas serão 39, áreas de descanso para 

caminhoneiros serão duas, áreas para cargas especiais serão duas e para o sistema de 

atendimento ao usuário nós temos seis e estão previstas as instalações de mais 17. 

As inovações que essas novas concessões trouxeram? O sistema de comunicação 

com o usuário é via Wi-Fi, nós estamos conectando um trecho aqui na rodovia dos 

Tamoios onde o usuário entra na rodovia através do seu celular e ele acessa o CCO da 

rodovia e passa a receber a informações da rodovia e nós tencionamos com isso eliminar 

os call box, que, tem sido depredado constantemente e particularmente aqueles que 

estão muito próximos de zonas urbanas.  
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Então, é um serviço que tem sido degradado de maneira muito constante e de 

maneira que nós entendemos que houve pelo lado técnico que a substituição pela Wi-Fi 

será a mais conveniente. E, também um circuito fechado de televisão com análise 

inteligente de vídeo.  

Não é preciso mais o operador ficar assistindo o vídeo. O vídeo ele terá um 

sistema inteligente que ele emite um alarme para o operador. E, será 100% monitorado, 

hoje, nós não temos 100% dos trechos monitorados e nessas novas concessões são 

100% monitoradas e todo o trecho será monitorado.  

O sistema de pesagem e movimento onde hoje a seleção dos caminhões é feita já 

junto ao posto de pesagem. E, por esse sistema a seleção será feita três ou quatro 

quilômetros antes, o caminhão vai passar por um certo detector que vai dizer, “está com 

excesso de peso”, então este caminhão será conduzido através de um projeto de 

sinalização e será então levado a um posto de pesagem e lá ele será efetivamente 

pesado. 

O sistema analisador de tráfego com verificação de pesos, nós também pedindo 

para que sejam instalados, está previsto isso, que são os SACs que além de fazerem a 

contagem e o volume, também farão a pesagem através dos seus laços que serão 

colocados e instalados ao piso asfáltico.  

O sistema de fiscalização de velocidade tem previsto a instalação de radares a 

cada 20 quilômetros, para que consigamos realmente diminuir a quantidade de mortes 

sem fazer com que se respeite a velocidade máxima permitida para aqueles trechos de 

rodovia. A cobrança flexível da tarifa de pedágio também é muito interessante, aonde a 

concessionária terá nos seus horários que ela achar conveniente, desde que aprovado 

pela agência, no seu horário quando a rodovia está com menos movimento, está com 

menos tráfego, para que ela possa alterar a sua tarifa. 

Melhorar a tarifa de maneira a ter uma distribuição mais equitativa do seu 

volume de tráfego, o free flow, da mesma forma também por demanda do poder 

concedente, por uma demanda da própria concessionária, ela poderá instalar esse 

sistema que é o da passagem livre e que também se iguala ao sistema ponto a ponto.  

Então o que fica a critério da concessionária ou do poder concedente é que 

determinados trechos para atender determinadas regiões, para que esse sistema seja 

instalado, desconto pela utilização das pistas automáticas, ou seja, quem possuir o 

sistema automático, que terá o desconto de aproximadamente, o que está estipulado em 

contrato de 5%.  



12 
 

Uma coisa que chama muito a atenção é que na diretoria de operações nós 

encontramos certa dificuldade de que agora está superado, que é a iluminação de trechos 

urbanos e dispositivos. Hoje, muitas rodovias atravessam cidades. E, tem virado uma 

disputa se é obrigação da prefeitura. Se é obrigação da concessionária. Não, agora está 

definido, é obrigação da concessionária. 

Ela vai iluminar os dispositivos que estiverem em um trecho urbano e ela 

também se responsabiliza, a redução de 80 pedestres por hora, para 60 pedestres por 

hora, para um critério para a instalação de passarelas, também é uma demanda que 

causa alguma dificuldade, que causa alguma polêmica então, nada como reduzir de 

maneira que gere responsabilidade a concessionária. 

Ao método do índice de retro refletância, da sinalização horizontal conforme a 

velocidade da via, as películas refletivas elas variam de nível um a nível dez, então, e as 

concessionárias, vez ou outra tencionam, e colocam a película que não é a mais 

adequada para uma rodovia de 120 quilômetros por hora.  

Então, cabe a diretoria de operações através da sua gerência de segurança fazer 

essa fiscalização, e exigir que a película a ser colocada seja efetivamente a que 

corresponda aquele nível de velocidade, de maneira proporcional a segurança. 

Ciclovias em trechos urbanizados, então tem uma outra demanda, constante lá na 

agência, até porque hoje andar de bicicleta, além de ser lazer, nós temos recebido várias 

demandas para o uso das rodovias e que nem sempre são seguras. Então, também está 

previsto para os trechos urbanizados a construção de ciclovias.  

Calçamento para a circulação de pedestre, é muito comum se instalar uma 

passarela e soltar o usuário na grama, no mato, andando para acessar uma escada, 

acessar algum local, não tem cabimento. Nós visitamos as passarelas atendendo 

demandas, mas como é que faz? A pessoa desse da escada ou desse de um ônibus para 

acessar a passarela, e tem que andar no mato?  

Andar pelo mato ao invés de andar por um caminho? Então, dentro desse 

projeto, está prevista este calçamento para a circulação dos pedestres, fazerem de 

maneira que seja confortável, que seja segura. Muito interessante também essa 

obrigatoriedade de um técnico de segurança viária. 

Acho que as concessionárias têm uma obrigação no tocante a segurança e não 

adianta colocar uma pessoa que não tenha o preparo, que não tenha a embocadura 

daquele assunto. Então nós estamos exigindo que a concessionária contrate um 

especialista na área de segurança, para que nós melhoremos os índices.  
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Obrigatoriedade da certificação ISO 39.001, é uma ISO recente, de dois anos 

atrás, aonde nós queremos que as concessionárias obtenham essa certificação, né? Que é 

voltada a segurança viária. E a revisão ordinária quadrienal, que também é uma medida 

que me parece muito inteligente. 

Até porque como os planos de concessão, o período é de 30 anos, quase que é 

impossível que a gente saiba o que vai acontecer daqui a 30 anos. Então, a ideia é a cada 

quatro anos se fazer uma revisão ordinária do programa executivo de obras, ouvindo, 

fazendo-se audiências públicas, e fazendo as anotações nos romaneios das demandas 

daquele trecho para que se possa fazer as alterações nesse cronograma físico financeiro, 

vamos assim dizer. 

Hoje, nós desenvolvemos e atuamos no sistema ponto a ponto, que os senhores 

conhecem, nós temos quatro deles instalados, pode passar, Lícia, por favor. Nós 

atuamos também no programa de redução de acidentes, por isso aqui para nós esse 

aspecto de segurança junto as concessionárias é muito importante, Lícia, por favor. 

Da nossa meta de 2010 até 2020, das nossas reduções, do que nós tencionamos 

chegar até 2020 com relação ao número de feridos, nós estamos abaixo da nossa meta, 

nós estamos na meta, estamos com números bons, com relação a mortos nós estamos 

um pouco acima da nossa meta. Nós perdemos um pouco no ano de 2016, mas agora 

intensificando, buscando essas... A colocação de profissionais, nós tencionamos, é a 

nossa meta, é o nosso objetivo chegarmos em 2020 com um número proposto pela 

ONU. 

Para que nós consigamos concluir. O plano de gestão integrada da Baixada 

Santista também é muito importante, refere-se à operação Safra. A importância da 

diretoria de operações e já está no prêmio concessionária do ano, na próxima, na quarta 

edição, nós temos 13, de 30 indicadores, estão voltados a diretoria de operações.  

São eles, listamos aqui: desafios futuros; Waze, aplicativo de trânsito, algumas 

concessionárias estão se amoldando junto ao Waze para que forneçam mais informações 

aos seus usuários, Andarilho:  nós iniciamos um trabalho com um professor da Unesp 

que tem um trabalho muito interessante com relação a andarilhos. Há 20 e poucos anos 

ele faz um trabalho e nós temos atropelamentos de andarilhos pelas rodovias, então nós 

estamos... Fizemos algumas reuniões já com o professor da Unesp, é lá de Assis, para 

que nós criemos um programa voltado a esse tipo de pessoas que circulam pelas 

rodovias. 
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A cobrança semiautomática para motocicletas, dentro de mais uma semana 

estaremos iniciando na Ecopistas um projeto piloto voltado aos motociclistas, um 

sistema de pesagem em movimento, que, ainda depende de um estudo maior nosso, 

referente a sinalização, né? Quando se detecta o caminhão com excesso de peso para 

que ele seja conduzido para o posto de pesagem.  

E a integração detecta, nós estamos fazendo a comunhão entre a segurança 

viária, com a segurança pública, então nós estamos em tratativas com a Secretaria de 

Segurança Pública, por intermédio da Polícia Militar Rodoviária, disponibilizando os 

OCRs, disponibilizando as nossas imagens, as nossas informações das rodovias, para 

que sejam incorporadas então neste macroprojeto de segurança pública. E assim eu 

encerro a minha apresentação tentando demonstrar aos senhores, algo muito novo que 

eu aprendi recentemente com o pessoal mais experiente. É de criar o padrão que nós 

chamamos da rodovia que perdoa.  

Que é um nome um tanto quanto interessante, ou seja, o que nós queremos é que 

quando alguém sofra um acidente por qualquer motivo, que a rodovia consiga ter 

recursos suficientes para minimizar os danos, os ferimentos e que proteja a vida, então 

com tudo isso o objetivo nosso é exatamente este, é criar este instituto da rodovia que 

perdoa. Muito obrigado aos senhores.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – Bom, então vamos as 

inscrições dos deputados. Antes, porém, dada a sua manifestação anterior, por conta 

própria inscrevi aqui o deputado Zico Prado para fazer justiça, então o deputado Zico 

Prado já está inscrito, e, depois vai para o deputado Roberto Morais, Chico Sardelli, Léo 

Oliveira, Enio Tatto, Milton Vieira, Gileno, André e Edmir Chedid. Já está lá.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Pela ordem, Sr. Presidente, porque o 

Milton tem... Ele vai sair e eu queria... 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – ... Antes porém eu 

queria dizer aos senhores deputados que a apresentação do coronel Alberto ficará 

disponível nessa Comissão e a Secretaria fará chegar a cada um dos senhores a 

apresentação feita, tá? Então, deputado Zico Prado com a palavra, lembrando que 

regimentalmente cada deputado tem até dez minutos para fazer as suas colocações. 
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O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Bom, primeiro cumprimentar ao coronel e 

toda a equipe que está aqui, cumprimentar aos deputados. Deputadas nesta Comissão 

nós não temos. Mas, quero dizer que eu já externei essa preocupação minha que é a 

questão dos congestionamentos nas praças de pedágio. Tenho feito, coronel várias 

vezes, tenho passado por rodovias, porque andamos muito, ver duas ou três cabines 

fechadas, duas funcionando e filas... Como é que a ARTESP controla isso? 

Qual é o critério que se tem para ter duas fechadas, três abertas. Ou, três 

fechadas? É competência da ARTESP, ou é a concessionária que faz do jeito que quer?  

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA – Não, a concessionária não faz do jeito dela, 

ela tem um nível de serviço a ser atendido e ela tem um tempo que isto é controlado 

através do nosso CCI.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – Coronel, vamos deixar 

o deputado fazer todas as colocações, o senhor vai anotando. 

 

O SR. ALBERTO SILVEIRA – Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – Depois o senhor 

responde por ordem, para otimizar os trabalhos aqui. Senão ele perde o tempo dele. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Não, porque eu estou... Eu estou aqui 

coronel, eu vou te chamar de Alberto, porque coronel na rodovia não serve. Viu, Dr. 

Alberto, eu estou aqui... 

 

O SR. - ... Alberto só, por favor, deputado.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Alberto, eu estou preocupado com essa 

questão porque hoje com tanta tecnologia, qual é a preocupação da ARTESP para 

incentivar cada vez mais que o usuário possa o ter o seu TAG no carro? 

É uma questão que está colocada, os carros hoje tem tecnologia para tudo isso. 

Essas questões das evasões que o senhor falou aqui, eu acho um absurdo, com tanta 

tecnologia ter essa quantidade de evasão. Por que tem tanta evasão desse jeito? Porque 

um carro encosta no outro, mas a cancela desce.  
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Eu não estou entendendo direito isso, porque quando você passa, o senhor com o 

seu TAG não funciona e a cancela desce. Então, para mim, eu tenho dúvidas sobre essa 

questão, das três milhões e 800 mil evasões nas praças de pedágio do estado de São 

Paulo. E, eu acho que se tivesse isso mesmo, a concessionária não ia cobrar oito reais 

por mês, para manutenção, a justificativa é a mensalidade do TAG.  

Porque eu acho que o TAG deveria ser gratuitamente para todo mundo, para 

fazer justiça a quem... Até para a concessionária eu acho que para ela faça os cálculos 

ela tem muito mais rendimento se ela liberar essa questão da... Então, eu quero fazer 

junto com o senhor, um estudo para me convencer de que essa questão das cancelas e da 

cobrança do TAG isso compensa para a concessionária, que isso bom para a ARTESP, 

que isso é bom para o estado de São Paulo. 

A outra questão que eu quero levantar aqui com o senhor, que essa rodovia que 

vai ser concessionada, que ela tem cinco praças de pedágio e vai passar para 11. Em que 

critério? Qual é? Em 700 quilômetros divididos por 11, dá uma média de 50 

quilômetros que tem em todas as outras, mas qual é o VDM dessa rodovia?  

Outra coisa que me preocupa e que já deu problema entre (ininteligível) a 

ARTESP é a questão de colocar a passarela. O senhor falou aqui que a média de 

pedestres é de 80 e está reduzindo para 60. Tem nas margens da rodovia tem sempre 

todo o interesse das indústrias colocarem ali dentro da cidade, mais longe da cidade, 

colocar a indústria nas margens da rodovia.  

Eu fiz algumas contas aqui e uma praça de... Uma rodovia, uma indústria que 

tem do lado, duas ou três, e que tem 300 empregados que tem que passar na rodovia, no 

dia ele passa 600 vezes, dividido por 12 horas, dá 25 pessoas. É muito pouco, e é 300... 

600 pessoas que transitam ali por dia e que correm riscos enormes.  

Eu acho que nós falamos que passou de 80 para 60 e eu acho que é muito pouco, 

porque é durante a noite, é um negócio, quem saí às dez da noite de uma rodovia é 

muito difícil atravessar com os faróis, com tudo o que está. Então, esse estudo eu acho 

que a ARTESP tem muito o que fazer sobre isso.  

Eu vou ficar por aqui porque eu acho que tem vários deputados ainda inscritos, 

mas eu queria colocar essas questões para fazermos... Para eu entender melhor esses 

cálculos todos.  

 

O SR. EDMIR CHEDID – DEM - Pela ordem, Sr. Presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – Pela ordem, deputado 

Edmir Chedid.  

 

O SR. EDMIR CHEDID – DEM - É que aqui não é uma Comissão, isso aqui 

já é uma Assembleia, porque tem 13 deputados. Nós vemos que a Assembleia do país 

tem 15 deputados. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – É verdade. 

 

O SR. EDMIR CHEDID – DEM - Aqui é uma Assembleia, de peso e de 

qualidade. Eu quero cumprimentar a V. Exa. Sr. Presidente e todos os Srs. Deputados. 

O coronel Alberto e deixar uma sugestão com a Comissão. Todos nós temos 

questionamentos a fazer ao coronel Alberto, até porque são temas importantíssimos, que 

são sobre a segurança do ser humano, a diretoria que ele cuida.  

Mas, todos nós deputados temos aqui fazeres hoje, é um dia quente por aqui 

hoje. Então eu gostaria de sugerir se é oportuno, Sr. Presidente colocar em votação ou 

em discussão, de nós invertermos, porque independente dos questionamentos que nós 

vamos fazer ao coronel Alberto, que já pudéssemos votar. 

Ele já fez a sua explanação e já demonstrou e aprimorou muito nesse período de 

dois anos em que ele está lá, que fez grandes avanços no trabalho, na diretoria, 

aprimorou muito a forma até de dialogar conosco aqui na Assembleia, não é isso, 

Carlão?  

O deputado Carlão estava falando que nós não podemos inverter, nós votamos já 

e os deputados que podem ir e voltar a fazer, participar de outras Comissões, liderança 

do governo chamando, então eu gostaria de sugerir isso, Sr. Presidente, se for possível. 

Nós temos 13 deputados, cada um tem dez minutos, para que aqueles que aqui virão, 

porque o tema é importante, quer dizer, dá duas horas no mínimo, então, se poderíamos 

inverter esse processo. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB –  Deputado Edmir 

Chedid, sua colocação é oportuna, entretanto, o relator precisa de um tempo para 

preparar o seu relatório, porque o que será votado é o relatório que o relator irá 

confeccionar, é ou, não é? Então, eu sugiro que nós diminuamos o tempo regimental 

que nós temos aqui.  



18 
 

O deputado Zico Prado não falou os seus dez minutos, falou cinco minutos. 

Podemos reduzir para três minutos, e se os senhores deputados escolherem as perguntas 

e as ligações forem feitas, aquelas que os senhores acharem que são mais importantes e 

aí com certeza nós iremos diminuir o tempo. Mas, é necessário esperar a confecção do 

relatório, para que ele seja votado, tá? 

Então dando sequência. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – Pela ordem, deputado 

Zico Prado. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Eu entendo a preocupação do deputado 

Edmir Chedid. E eu acho que é correto, mas essa é uma questão que não acaba nessa 

arguição aqui. Isso tem que continuar, eu queria sugerir que possamos fazer isso, 

aquelas propostas, porque eu também fiz uma seleção, eu tenho dez minutos e eu quero 

que ele responda e aí eu posso deixar, mas que o coronel, que o Dr. Alberto pudesse 

chegar aqui em uma outra oportunidade para que tenhamos mais tempo para fazer essa 

conversa. 

Eu não tenho problema nenhum, mas eu quero... 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – ... Com certeza.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT – Eu quero... Eu gostaria de aprofundar 

porque não é uma questão só de perguntas e respostas, para mim é questão de debate.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – Então os senhores estão 

sugerindo que nós suspendamos a sessão para podermos confeccionar o relatório votá-lo 

e convidar o coronel Alberto para uma outra oportunidade para vir aqui expor? É isso 

Edmir? Deputado Edmir?  

 

O SR. EDMIR CHEDID – DEM - Exato.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – Exato. 
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O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB - Pela ordem, Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – Pela ordem, deputado 

Pignatari.  

 

O SR. - Que nós tenhamos tempo para discutir, ele fez uma apresentação 

importante, todo mundo pôde apreciar essa apresentação. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – Lógico. 

 

O SR. - Até porque todos nós já conhecemos o coronel, ele já está aí há dois 

anos trabalhando. Conhecemos a diretoria, quer dizer, não é um diretor novo que veio 

indicado e que precisamos saber da capacidade técnica dele, o que ele pretende fazer, 

ele já está demonstrando o trabalho dele.  

Eu ouvi em uma oportunidade, né, Carlos Pignatari, em que nós até dispensamos 

aqui o indicado, a arguição por já conhecer, por já saber do trabalho. Mas, é importante 

que em uma outra oportunidade venha aqui com tempo necessário, para que possamos 

fazer os questionamentos técnicos.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – Deputado Carlão 

Pignatari. Era isso aí? Está bom. Então vou colocar em votação. Os senhores deputados 

que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Coronel, 

eu quero agradecer a sua presença, nós vamos suspender a sessão por cinco minutos e 

encerramos essa sessão e convocamos imediatamente uma daqui há cinco minutos para 

que haja votação do relatório, certo? 

Então, eu queria agradecer a sua presença... 

 

O SR. - ... Presidente, eu gostaria que nós já tivéssemos mais ou menos uma 

data prevista, porque senão esfria o assunto. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – Não, com certeza, nós 

vamos compatibilizar as agendas, tanto do deputado... Tanto do coronel como da 

Comissão, porque já são duas semanas que nós não temos discussão de nenhum projeto, 
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então a pauta está acumulada. Deveremos dar uma limpada na pauta para depois 

convidar o coronel para voltar aqui. Está bom? Então, coronel, agradecemos a sua 

presença. 

Eu quero parabeniza-lo pelo trabalho, pela apresentação feita, eu acho que isso 

aí que enobrece e enaltece a sua qualificação, eu acho que a apresentação é tudo para 

todos nós aqui. É isso, e diante da apresentação que foi feita, realmente nos convenceu a 

todos.  

 

O SR. MILTON VIEIRA – PRB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – Pela ordem, deputado 

Milton Vieira. 

 

O SR. MILTON VIEIRA – PRB - Presidente, antes de encerrar, só fazer uma 

colocação, eu acho que é importante, coronel Alberto, eu conheço V. Exa. de muitos 

anos atrás e sempre foi uma pessoa que teve o nosso respeito e tem até hoje, porém eu 

que sou novo nessa Comissão, embora eu esteja há muitos anos aqui como parlamentar, 

eu sou novo na Comissão de Transporte e não acompanhei muito essas questões. 

Mas, conversando... 

 

O SR. PRESIDENTE - JOÃO CARAMEZ – PSDB – ... Pela ordem, 

deputado, eu pediria ao deputado Zico Prado que ocupasse o meu posto aqui para que eu 

pudesse atender a imprensa ali, deputado, por favor.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Zico Prado. 

 

* * * 

 

O SR. MILTON VIEIRA – PRB - Mas aqui conhecendo um pouco do 

trabalho, e conversando com os deputados, existe além dessa vinda do senhor aqui, para 

nos esclarecer de algumas coisas técnicas que foram colocadas aqui e que são 
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importantes, até porque cuida de toda a mobilidade do estado e eu confesso que eu 

fiquei perplexo de tanta coisa, de tanta informação. 

Então, precisa realmente de tempo, mas eu queria fazer um apelo ao senhor, 

porque nós como parlamentares, muitas das vezes nós não somos atendidos em algumas 

coisas, nós recebemos demandas de prefeitos, de vereadores e da própria população, e 

às vezes nós precisamos que a porta esteja aberta para que tratemos de um assunto 

específico que veio até nós.  

E, muitas das vezes nós não vamos lá por a faca no pescoço, nem exigir que isso 

seja feito isso ou aquilo, mas põe informações damos satisfações para a população e 

aqueles que nos procuram. E há uma reclamação, de dificuldade para o atendimento, às 

vezes pelo próprio senhor e diretor de operações aos deputados. E eu não queria passar 

por esse constrangimento, porque a coisa mais desagradável que tem, é você tentar uma 

agenda com um agente público e ele ficar pedindo “me manda um e-mail”.  

Me manda um assunto, me manda isso, me manda aquilo, porque tudo bem, nós 

seguimos os critérios, e, para nós é diferente, quando alguém precisa de nós, como hoje 

nós estamos aqui, é debate e pronto. Os deputados estão sempre prontos, então fica aqui 

um apelo de um deputado que tem as suas demandas e que quando eu bater na sua porta, 

ou na porta de qualquer agente público que sejamos pelo menos atendidos, e daí não 

vamos ouvir as reclamações, “fulano não atende”, ou “trata os deputados de qualquer 

jeito”. 

Enfim, então é um apelo que eu queria fazer ao senhor, porque eu conheço a sua 

pessoa e sei que isso não procede ao senhor. Às vezes o clima do dia a dia faz isso, 

então observar essa questão que o senhor é um grande amigo, uma grande pessoa que eu 

vejo que tem uma qualidade técnica impar e que vai ter o nosso apoio aqui, com certeza. 

Mas, que apoie também as nossas demandas. Obrigado coronel, obrigado 

Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ ZICO PRADO – PT – Mais algum dos 

senhores deputados quer fazer alguma observação? Senão nós vamos encerrar essa 

sessão para convocarmos outra sessão para cinco minutos após, para fazermos uma 

votação. Está encerrada a sessão.  

 

 

* * * 
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