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COMISSÃO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES (CTC) 

30.11.2022 

  

* * * 

  

- Abre a reunião o Sr. Ricardo Madalena. 

  

* * * 

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Havendo número regimental, declaro 

aberta a 3ª Reunião Extraordinária da Comissão de Transportes e Comunicação da 4ª Sessão Legislativa da 

19ª Legislatura. Registro, com muito prazer, a presença dos membros: Enio Tatto.  

  

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Deputado Enio Tatto.  

  

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Presente.  

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Deputado Maurici. 

  

O SR. MAURICI - PT - Presente.  

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Deputado Léo Oliveira.  

  

O SR. LÉO OLIVEIRA - MDB - Presente.  

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Deputado Aldo Demarchi.  

  

O SR. ALDO DEMARCHI - UNIÃO - Presente.  

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Deputado Rafa Zimbaldi.  

  

O SR. RAFA ZIMBALDI - CIDADANIA - Presente.  
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O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Deputado Milton Leite Filho.  

  

O SR. MILTON LEITE FILHO - UNIÃO - Presidente.  

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - E este que vos fala, Ricardo Madalena. 

Solicito... 

  

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, deputado Enio Tatto.  

  

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pedir a interrupção dos trabalhos por dois minutos.  

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - É regimental o pedido de Vossa 

Excelência. Interrompido por 120 segundos. (Inaudível.).  

 

* * * 

 

- Suspensa, a reunião é reaberta sob a Presidência do Sr. Ricardo Madalena. 

 

* * * 

  

O SR. RAFA ZIMBALDI - CIDADANIA - Pela ordem, Sr. Presidente.  

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, deputado Rafa Zimbaldi. 

Reiniciamos os trabalhos.  

  

O SR. RAFA ZIMBALDI - CIDADANIA - Solicito a dispensa da leitura da Ata, que eu acho que 

seria o próximo item. É isso?  

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - É regimental o pedido de Vossa 

Excelência. Eu tinha dado início, mas é regimental o pedido de V. Exa. e a gente… TV Alesp, não é? 

Esqueci de avisar à TV Alesp para iniciar os trabalhos aí. Vamos aguardar ali, ela já vai entrar. Vamos ver, 

Tatto, se vai entrar, não é? Eu acho que vai. Fátima, o roteiro. Não. Aqui estão os itens e aqui os roteiros. 

Está bom.  
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A SRA. FÁTIMA - E aqui passamos todos esses itens. Não vamos ouvir o Sr. Octaviano? Ele não 

chegou ainda? 

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Não, não chegou. Vamos dar início para 

não perder tempo. (Inaudível).  

   

O SR. RAFA ZIMBALDI - CIDADANIA - Ricardo, podemos já dar sequência à questão de ordem? 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Vamos, vamos dar início.  

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - CIDADANIA - Então, a dispensa da leitura da Ata, acho que está ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Ok. É regimental. 

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - CIDADANIA - Presidente, nós tínhamos ontem marcado uma arguição 

dos indicados para duas diretorias da Artesp. 

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Sim. 

  

O SR. RAFA ZIMBALDI - CIDADANIA - Foi cancelada ontem e eu gostaria de saber qual é a 

previsão, tendo em vista que hoje eu fui surpreendido pela publicação no Diário Oficial, por parte do 

presidente Carlão Pignatari, da não aceitação da prorrogação do prazo por 15 dias úteis, pedido de Vossa 

Excelência. Acho que o trabalho da comissão, por uma ação do presidente, fica muito prejudicado se nós 

sequer pudermos ouvir os diretores indicados pelo governador. Então, gostaria de saber, não é? Ouvir de 

V. Exa. como é que ficou e como é que foi a tratativa com o presidente nesse sentido.  

A gente sabe que é regimental ele aceitar ou não a prorrogação, mas eu gostaria de saber de V. Exa. 

quais foram as tratativas e se teve alguma motivação para que o presidente rejeitasse o pedido de V. Exa. 

para que as duas pessoas indicadas não fossem ouvidas aqui na comissão.  

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Eu recebi um comunicado de ambos os 

governos, tanto o que está atualmente exercendo o mandato como o que vai futuramente, a partir de janeiro, 

assumir o mandato, de que houve um acordo entre o governo que está e o governo que vai sair para que nós 

adiássemos a arguição dos dois convidados da Artesp e, por orientação tanto da equipe do governador atual 

quanto do futuro governador, eu achei por melhor tomar essa decisão, já que são os dois implicados, não 

é? Quem está e quem vai assumir que vão estar subordinados ao Governo do Estado, à autarquia da Artesp.  
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O SR. RAFA ZIMBALDI - CIDADANIA - Concordo, presidente, e foi exatamente a questão de 

ordem que eu levantei no dia, não é? Sobre a deselegância, na minha opinião, da indicação no apagar das 

luzes de duas diretorias. Mas a pergunta é: por conta da questão do tempo, V. Exa. sabe se esses dois... 

Porque nós não ouvimos eles, se eu não me engano. O governador pode, por prazo, fazer a indicação dos 

dois? Eles serão nomeados ou não? 

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Essa resposta eu não vou poder antecipar 

para você, porque é óbvio que o prazo vence por decurso de prazo. Eles serão nomeados; agora, se vão 

assumir ou não, aí já é outra história. E deixar bem claro aqui que foi rejeitado o relatório. O relatório, 

houve um do Marcio Rea, que não estava apto a assumir devido ao currículo que ele possuía, e o outro, eu 

acho que - cadê o Maurici? Maurici saiu? - foi aprovado. Então, nós tivemos um rejeitado e um aprovado. 

O Luis Caetano aprovado e o Marcio Rea rejeitado.  

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - CIDADANIA - O parecer, não é, presidente?  

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - O parecer. 

  

O SR. RAFA ZIMBALDI - CIDADANIA - Nós não votamos.  

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Perdão. Não votamos e o parecer foi 

negado. Só que nós não votamos a pedido do acordo que foi feito entre os dois governos. Mais alguma… 

  

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pois não. Pela ordem, deputado Enio 

Tatto.  

  

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Só deixar bem claro: se nós não votamos, não tem parecer 

aprovado.  

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Exatamente. 

  

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Não existe decisão da Casa. Então, deixar bem claro isto: nem 

favorável e nem contrário.  

  

O SR. - Exatamente.  
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O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Então, deixar bem claro isso, porque senão confunde, não é? 

(Inaudível.). 

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Não houve apreciação da comissão, só 

que foi publicado um relatório, foi dada publicidade, mas não foi votado. 

  

 O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Dando continuidade…  

  

O SR. RAFA ZIMBALDI - CIDADANIA - Presidente, eu quero insistir ainda. Eu acho que, pelo 

menos não no período todo - eu estou finalizando o primeiro mandato, indo para o segundo -, mas eu nunca 

tinha visto tamanha deselegância do presidente da Assembleia Legislativa em rejeitar um pedido de 

adiamento por 15 dias, porque eu acho que seria o mínimo que nós deveríamos fazer, que esta comissão 

deveria fazer, por ser uma comissão permanente da Casa: poder ouvir os indicados.  

Se um não pode assumir, mas o outro teve o parecer favorável, seria o mínimo nós fazermos a 

arguição antes de ele ser nomeado pelo governador, independentemente se houve acordo entre os dois 

governadores ou não. Para mim, é independente.  

Eu levantei a questão de ordem da deselegância do atual Governo em nomear agora, no apagar das 

luzes, mas a questão é: a Assembleia Legislativa tem que cumprir o seu papel, que é fazer arguição dos dois 

indicados. Eu acho que seria o mínimo o presidente da Assembleia preservar o direito do Poder Legislativo 

em, no mínimo, ouvir os dois indicados.  

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Eu não discordo de V. Exa., pois foi 

rejeitado o pedido de 15 dias a mais, que é regimental, que nós fizemos ao presidente desta Casa. 

Cumprimentar aqui o secretário do Estado de Logística e Transportes, João Octaviano. Modéstia à parte, 

um grande secretário, que faz um grande trabalho para a população do nosso estado de São Paulo.  

Podemos dar sequência aqui agora? Dando sequência, nós vamos ouvir aqui, pelo Art. 52... Deixe eu 

achar aqui. Você tem uma apresentação, dr. João?  

  

O SR. JOÃO OCTAVIANO NETO - Tenho, sim, e acho que já está até…  

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Está no gatilho? Fátima, folha de rosto da 

apresentação do artigo dos nomes. (Inaudível.). Nós vamos ouvir agora o senhor João Octaviano Neto, 

secretário do Estado de Logística e Transportes, com a finalidade de prestar contas sobre o andamento da 

sua gestão, nos termos do Art. 52-A da Constituição Estadual. Com a palavra, o dr. João Octaviano. Seja 

bem-vindo a esta comissão e a esta Casa. 
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O SR. JOÃO OCTAVIANO NETO - Presidente, deputado Ricardo Madalena, Srs. Deputados que 

compõem esta Mesa, senhoras e senhores, bom dia. É um prazer estar aqui para a gente fazer um balanço 

do que foram esses quatro anos na estrutura da Secretaria de Logística e Transportes do Estado. Então, eu 

queria rapidamente passar aqui uma apresentação, mostrando aqui alguns dos pontos relevantes que nós 

tivemos ao longo desses quatro anos.  

Primeiro, foi um grande foco para que a gente pudesse ter o fortalecimento da matriz de logística do 

estado, para que a gente pudesse, então, investir na questão das melhores rodovias. São Paulo tem as 

melhores rodovias do Brasil, e a gente melhorar todas essas ligações rodoviárias, trabalhar acesso aos portos 

de Santos, São Sebastião... Depois, tivemos aí a concessão dos aeroportos, a hidrovia do Tietê. Ontem, 

aqui, a boa notícia de que esta Casa aprovou o PL 148, que reorganiza a questão de ferrovias no estado de 

São Paulo. Próximo, por favor.  

A grande preocupação que nós tivemos, presidente, foi um trabalho de integração dos modais para 

fazer com que a gente pudesse minimizar os impactos, principalmente nas grandes regiões metropolitanas, 

do fluxo de carga, principalmente no viário urbano das regiões metropolitanas, não é? Próximo, por favor. 

Essa é a rede que temos hoje, alguma coisa parecida aqui com dez mil quilômetros concedidos sob gestão 

da Artesp - está aqui o nosso querido Milton Persoli - e mais 14 mil quilômetros administrados diretamente 

pelo DER. Próximo, por favor.  

Fizemos o maior programa de construção, recuperação e asfaltamento de estradas da história do 

estado de São Paulo. O Estrada Asfaltada e o Novas Vicinais nos garantiram aí um investimento de 14 

bilhões de reais, mais de 11.500 quilômetros de obras. Hoje, nós temos aí cerca de 1.102 obras em 

andamento. Próximo, por favor. Temos já um total de 888 obras entregues, 8.200 quilômetros já concluídos 

e 14,5 bilhões contratados. São os dados desde janeiro de 2019, com o DER mais Artesp. Próximo, por 

favor.  

Tivemos aí a recuperação e a conclusão da Rodovia dos Tamoios, resolvendo todos os problemas que 

existiam ali. Conseguimos fazer a retomada das obras da serra, que é a duplicação da nova estrutura de 

subida para o Planalto. Depois, tivemos aí a retomada dos contornos da Tamoios, que é aquele trecho 

paralelo à SP-055, que faz ali Caraguatatuba até o Porto de São Sebastião, com segregação da carga para o 

Porto de São Sebastião. Próximo, por favor.  

Os investimentos das concessões, principalmente aqui na questão do Binário de Santos: mais de 340 

milhões para reformular toda a entrada de Santos, para que a gente pudesse ajudar a questão da mobilidade 

de carga na chegada do porto. Próximo, por favor. 

Estamos trabalhando aqui no novo acesso a Osasco. Hoje, é sabido, tem um acesso precário na 

Castello Branco, ali entrando no km 17 à esquerda. Agora, nós estamos fazendo aí um projeto, já em 

execução, de um novo dispositivo, no valor de 230 milhões, que vai fazer o novo acesso a Osasco e deve 

melhorar muito a performance da Castello Branco nesse trecho quase que urbano aqui em São Paulo. 
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Próximo, por favor.  

Tivemos a maior concessão rodoviária do estado de São Paulo: a Piracicaba-Panorama, 15 bilhões 

em investimentos. Ela já está em andamento ao longo dos seus 1.200 quilômetros e temos aí uma boa 

perspectiva de fazer com que vários dispositivos sejam incorporados, inclusive, com antecipação de 

cronograma do plano de investimento da concessionária. Próximo, por favor.  

Amanhã, o governador Rodrigo Garcia assina a homologação e adjudicação do Lote Noroeste, 600 

quilômetros de estradas aí que fazem parte dessa concessão importantíssima. Dez bilhões em obra mais 

quatro bilhões em operação, que vão reformular toda essa estrutura no noroeste do estado de São Paulo. 

Próximo, por favor.  

Tivemos aí, por parte do DER, várias conquistas: o parcelamento de multas, o DER online, toda uma 

reformulação para tornar o DER mais moderno, mais digital, mais próximo do cidadão. Próximo, por favor. 

Fizemos a concessão dos 22 aeroportos, dois lotes. Tivemos um plano de investimento da ordem de 440 

milhões de reais e temos uma grande perspectiva desses aeroportos se integrarem a uma grande malha 

regional-nacional, melhorando a qualidade dos voos, melhorando a frequência... Enfim, melhorando a 

performance. Próximo, por favor.  

Tivemos aí investimentos robustos nas travessias, melhorando a questão dos flutuantes, de toda a 

infraestrutura, reformando as balsas, fazendo aí três novas pontes, fazendo com que a gente pudesse, ao 

longo desses anos, melhorar e diminuir as filas, não é? Estamos há quatro anos sem reajuste na tarifa das 

balsas. Próximo por favor.  

Concluímos dez obras na Hidrovia do Tietê em Tietê-Paraná. Temos três obras em licitação, sendo 

entre elas a importantíssima obra do derrocamento do Pedral de Nova Avanhandava. Para nossa surpresa, 

presidente, o governo federal não colocou no Orçamento, conforme havia nos prometido, o repasse de 

recurso para que a gente pudesse assinar o contrato de 300 milhões de reais. Então, temos um problema aí 

para ser resolvido em 2024. Próximo, por favor.  

Fizemos uma contratação, uma carteira de projetos futuros em algumas rodovias e algumas 

novidades: macroanel de Ribeirão; macroanel de São José do Rio Preto; macroanel de Presidente Prudente; 

o projeto de duplicação da Rio-Santos, em Sorocaba; o prolongamento ali da ligação da Castello e da 

Raposo; e, também, o prolongamento da Castello Branco até Echaporã, um projeto importante que já havia 

até à época da sua gestão no DNIT, presidente, um estudo que nós nos valemos dele para poder levar adiante 

esse importante prolongamento, não é? Próximo, por favor.  

Fizemos os estudos iniciais da Linha Verde, que é a nova ligação entre o Planalto e a Baixada. A 

terceira pista, ligando São Paulo a Santos, ligando o Rodoanel Leste até a margem esquerda do Porto de 

Santos e com a possibilidade de a gente ter acoplado aí, também, dois ramais ferroviários para trânsito de 

contêineres, sabendo que hoje os contêineres chegam exclusivamente por uma pista da Via Anchieta até o 

Porto de Santos. Próximo, por favor.  

Grandes benefícios que teremos com esse rebalanceamento do Sistema Anchieta-Imigrantes, com a 
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entrada dessa nova pista ligando o Planalto à Baixada. Próximo, por favor. Será uma rodovia totalmente 

carbono zero e teremos aí um marco no investimento rodoferroviário no estado de São Paulo. Próximo, por 

favor. Vamos melhorar essas integrações com todos os modais logísticos, criando novos polos com novos 

terminais intermodais em toda a região do Planalto. Próximo, por favor.  

Tivemos ontem, aqui, a aprovação do PL 148, que garante a reestruturação ferroviária do estado de 

São Paulo - são mais de 2.500 quilômetros de ferrovia que hoje estão abandonados no estado de São Paulo 

- através de um projeto em que nós vamos ter o conceito daquelas linhas curtas, ligando polos de produção 

com terminais intermodais, fazendo com que haja uma grande melhora de toda essa questão no estado de 

São Paulo. Próximo, por favor. Como eu disse, foi aprovado ontem. Agradeço aqui o esforço desta Casa. 

Próximo, por favor. 

Essa é a malha ferroviária que nós temos no estado de São Paulo. Em vermelho, a malha ativa e, em 

preto, a malha que está abandonada e que será recuperada, graças a esse novo projeto que foi aprovado 

ontem aqui. É isso, presidente. Brevemente, aqui trazendo um relato do que foi um investimento feito por 

este Governo ao longo dos últimos quatro anos.  

  

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Sr. Presidente, pela ordem.  

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, deputado Barros Munhoz. 

Antes, eu quero agradecer aqui a presença da deputada Carla Morando, que faz parte desta comissão. 

Agradecer aqui a presença do deputado Castello Branco. Infelizmente, nós estamos no plenário errado aqui, 

Castello. Não tem jeito de o Castello sentar-se aqui com a gente? Agradecer a presença deste ícone da 

política no estado de São Paulo, deputado Barros Munhoz. 

  

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Obrigado.  

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Que está aqui conosco fazendo parte, 

mesmo não sendo membro efetivo, assim como o Castello. São bem-vindos aqui conosco.  

Agradecer aqui o dr. João Octaviano pelo seu trabalho, a sua dedicação com o povo de São Paulo, o 

seu conhecimento. Eu vou abrir os microfones aqui para que os deputados que tiverem dúvidas façam 

questionamentos, façam perguntas ao secretário e, no final, eu quero fazer duas perguntas aqui também.  

Com a palavra, o deputado Barros Munhoz.  

  

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Sr. Presidente, antes de mais nada, muito obrigado pela 

gentileza. Eu vou falar como decano, não é? Porque, depois do Estevam Galvão e do Campos Machado, 

sou eu o mais idoso da Casa. Não gostaria de ter esse título, mas infelizmente me coube e eu procuro exercê-

lo com respeito.  
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Mas, muito rapidamente, eu estou desde 1987 acompanhando as atividades da Assembleia Legislativa 

de São Paulo. Pulei três mandatos, porque fui candidato a governador - o povo de São Paulo sabiamente 

escolheu Mário Covas, que foi um excelente governador - e fui duas vezes prefeito de Itapira. Então, tive 

um intervalo de três mandatos, mas estou caminhando para o meu sétimo mandato. Antes disso, fui prefeito 

de Itapira também, antes de vir para a Assembleia; trabalhei com Thomaz Pompeu Borges Magalhães, 

trabalhei com grandes secretários de Logística e Transportes.  

Mas eu quero dar um testemunho aqui, meu caro presidente. Peço desculpas por fazê-lo 

interrompendo a ordem dos trabalhos. Vou ter que me retirar em seguida, mas fiz questão de vir aqui para 

dizer, como deputado de seis mandatos e como prefeito três vezes da minha Itapira, que nunca vi uma 

administração da área de Transportes como essa, comandada brilhantemente por esse extraordinário homem 

público que é o nosso dr. João Octaviano.  

Parabéns, dr. João Octaviano, pela sua equipe. Parabéns, Milton Persoli, da Artesp. Parabéns a todos 

os servidores do DER, a todos os servidores de todas as estruturas da Secretaria de Logística e Transportes. 

Era isso que eu tinha dentro do meu coração e queria externar ao secretário João Octaviano, que não mediu 

esforços e sacrifícios para fazer a brilhante e extraordinária gestão que fez, que nos orgulha a todos os 

paulistas. Peço licença para me retirar, tenho uma reunião agora em seguida. Parabéns, meu caro deputado 

Ricardo Madalena, pelo seu brilhante trabalho à frente desta comissão e a todos os membros dela. Um 

grande abraço. Muito obrigado.  

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Obrigado.  

  

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Dr. Castello Branco, o lugar é seu.  

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Obrigado, deputado Barros Munhoz. A 

palavra está aberta para os demais membros desta comissão que queiram fazer alguma pergunta aqui. Com 

a palavra, deputado Enio Tatto.  

  

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Cumprimentar o secretário João Octaviano. Prazer em vê-lo 

mais uma vez.  

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Castello.  

  

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Cumprimentar todos os deputados, o presidente Madalena, todos 

vocês que estão presentes. Secretário, primeira pergunta: eu utilizo muito, passo sempre por lá, a Tamoios. 

Ela foi inaugurada, a parte de subida. Só uma informação para a gente: se às obras da descida, os túneis, os 

viadutos, está sendo dada continuidade ou simplesmente parou, não é? Em que situação que está? Já tive 
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informação que o ano que vem inauguraria também a parte de subida da Tamoios, que é tão importante 

para o litoral norte, São Sebastião. Faz todas as perguntas, presidente, ou ele já responde?  

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Não, pode direto, não vou... Para ser mais 

ágil aqui. Pois não, secretário João Octaviano.  

  

O SR. JOÃO OCTAVIANO NETO - Deputado, já foi feita então e está em operação a duplicação 

de serra da subida da Tamoios, já está em plena operação. Agora, nós estamos fazendo a nova sinalização 

da descida - por enquanto, aí com algum cuidado, por conta das duas faixas mais o acostamento, para que 

você tenha um limite de velocidade adequado lá, não é? - e estamos fazendo as obras dos contornos da 

Tamoios, que é a ligação a São Sebastião, que deve ficar pronta no ano que vem, fazendo então uma 

intersecção importante ali para segregar, principalmente, os veículos de carga para o porto.  

  

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Obrigado. Secretário, no mês de junho, nós fizemos uma reunião 

com o senhor lá na secretaria para tratar da Estrada do M’Boi Mirim, que é a duplicação. Naquele dia, ficou 

acordado, por sugestão do senhor, que a gente faria uma audiência pública - mesmo porque naquele dia, o 

senhor se lembra, a sala estava lotada de lideranças daquela região do Campo Limpo, da M’Boi Mirim - 

para a gente tratar do assunto, do projeto, e não foi marcada essa reunião. Diversas tentativas do meu 

mandato, não é?  

A pergunta que eu quero fazer: o senhor falou, na época, que aquela duplicação começaria o mais 

rápido possível; passaram-se já três meses. Foi propagado durante as vésperas da eleição que iria começar 

as obras, que teria prazo, teria dinheiro, mas questionamos como iam começar as obras se nem licença 

ambiental tinha, se nenhum morador, nenhum comerciante daquela região foi comunicado sobre as 

desapropriações. Como você vai fazer um alargamento, uma duplicação se você não tem as 

desapropriações? Hoje, está na estaca zero: não começaram, está parada. A população está perplexa, mesmo 

porque estão se sentindo mais uma vez enganados com a Estrada do M’Boi Mirim, que foi tão propagada 

nas vésperas da eleição.  

Então, eu queria saber se tem resposta a respeito disso e quando a gente vai fazer essa audiência 

pública juntamente com os líderes comunitários do movimento de transportes daquela região, que tanto 

lutaram, há anos - faz dez, 15 anos que têm essa luta pela duplicação da Estrada do M’Boi Mirim. A 

Prefeitura de São Paulo duplicou até onde podia ser duplicada pela prefeitura, até o Menininha do Hospital 

do M’Boi Mirim, para quem conhece aquela região, e ficou faltando a parte do Estado, que é a SP, parte do 

DER, que deve fazer essa duplicação. Então, o que o senhor tem a dizer sobre a nossa querida Estrada do 

M’Boi Mirim?  

  

O SR. JOÃO OCTAVIANO NETO - Deputado, como eu havia dito, ela, de fato, é um projeto 
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importante, já está em projeto de execução. Qual é o problema que tivemos? Nós fomos surpreendidos com 

o litígio judicial por parte da construtora que havia ganho o certame e isso nos atrapalhou um pouco aí no 

cronograma. O cronograma já está retomado. Nós já estamos tomando as providências quanto à questão 

das licenças, quanto à questão das desapropriações, parte da prefeitura, parte do DER. Estamos trabalhando 

para que isso tenha a melhor performance.  

Quanto à audiência pública, eu tinha entendido na época, e até tinha dito ao senhor, para a gente fazer 

nesta Casa aqui de acordo com a sua convocação. Então, eu tenho mais 30 dias. Continuo à disposição para 

a gente fazer uma audiência aqui, de acordo com a sua convocação, para trazer as informações sobre a tão 

importante Estrada do M’Boi Mirim.  

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Mais alguma colocação?  

  

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Secretário. 

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Deputado Enio. 

  

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Só colocar que, na época, V. Exa., o senhor, não colocou dessa 

forma e foi entrado em contato com seu gabinete, que foi um acordo que nós fizemos lá, deste deputado 

com o senhor e as lideranças, de se fazer essa audiência pública, independente da aprovação da comissão 

aqui de Transportes, e não foi feito, não é? Nós estamos aguardando essa agenda para a gente discutir aquela 

região.  

Naquele dia, a gente chamou a atenção que era impossível começarem as obras. Nem licença 

ambiental tem, não é? Infelizmente, foi propagado muito naquela região o início dessas obras, não é? A 

população, mais uma vez, foi enganada. Então, a gente precisa muito daquela obra, daquela duplicação, do 

alargamento da Estrada do M’Boi Mirim.  

Outra pergunta que eu queria fazer, secretário, é sobre o reequilíbrio financeiro com as 

concessionárias, com os pedágios. Na véspera da eleição também, o atual governador Rodrigo falou que 

não ia ter aumento de pedágio, mas as concessionárias ficaram de bem, porque elas iriam receber a parte 

que precisaria ser reajustada, fazer esse reequilíbrio. Eu queria que o senhor explicasse se já foi pago alguma 

coisa para as concessionárias ou se vai sobrar para o próximo Governo do Estado de São Paulo.  

E sem entender o porquê desse reequilíbrio. Prorrogações inclusive de contratos, sem diminuir o 

preço do pedágio que a população reclama tanto, mesmo porque uma coisa é quando você cria o pedágio, 

que tem investimentos das empresas; quando é uma renovação, é diferente. Praticamente, os investimentos 

já foram feitos, então, era a hora de você diminuir o valor do pedágio e não aumentar o pedágio, como tem 

acontecido aqui no estado de São Paulo. 

Então, se colocasse alguma coisa a respeito desse tal de reequilíbrio, que foi tão discutido na 
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campanha eleitoral e que foi adiado, não é? Mas as concessionárias vão receber direitinho aquilo que elas 

pediram? Quanto elas pediram e quanto que o Governo do Estado aceitou pagar?  

  

O SR. JOÃO OCTAVIANO NETO - Deputado, só concluindo a questão da M’Boi Mirim, já temos 

as licenças ambientais. Elas já foram conseguidas pelo DER.  

  

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Essa notícia foi dada agora, secretário, mas na época não tinha 

essa notícia e foi dado o anúncio de que iria começar sem licença ambiental. (Vozes sobrepostas.) Vamos 

deixar as coisas bem claras.  

  

O SR. JOÃO OCTAVIANO NETO - Bom, então já temos as licenças. Quanto à questão dos 

reequilíbrios, eu queria deixar claro o seguinte: há um mal-entendido, eu não sei se por desconhecimento 

ou por má fé, por parte da mídia, que informou errado uma questão relevante: nunca houve renovação 

antecipada de contrato. Em momento algum houve renovação de contrato. O que havia era um passivo 

regulatório entre as concessionárias e o Estado, parte que o Estado devia, parte que as concessionárias 

deviam. Foram feitos acordos para quitar essas dívidas e nunca houve renovação antecipada.  

Nesses acordos, a dívida do Estado foi paga com prazo, mas não significa que houve renovação; era 

simplesmente a questão de o Estado cumprir aquilo que devia no contrato que foi licitado. Por isso que não 

se mexe na tarifa de pedágio, porque não é uma renovação. Não houve uma negociação para renovação. 

Havia, sim, uma dívida do Estado com as concessionárias e uma dívida das concessionárias com o Estado. 

Então, isso foi feito: foi feita uma negociação e, com isso, nós conseguimos resolver esses passivos 

bilionários.  

Inclusive, uma das concessionárias chegou a pagar antecipadamente 1,2 bilhão de reais para o Estado; 

a outra, 600 milhões de reais para o Estado. Tem mais uma aí que agora está pagando mais 400 milhões de 

reais para o Estado. Quer dizer, isso tudo foi parte de uma grande negociação para se resolver a questão dos 

passivos.  

Isso independe da decisão que o governador tomou no mês de junho, em função do cenário econômico 

em que o País se encontrava, de não fazer a aplicação do reajuste do pedágio. Isso foi em junho e havia, 

como há o contrato, a obrigação de cumprir com esse pagamento. Então, o Estado pagou e está pagando as 

concessionárias pelo fluxo real de veículos do período de junho até dezembro e não vai ter dívida passada 

para o próximo Governo.  

  

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Está bom. Só a título de informação, no governo Doria e 

Rodrigo, em 2018, tinha 173 praças de pedágio. Eles estão entregando aqui - isso aqui está desatualizado - 

212 praças de pedágio. Em apenas quatro anos, aumentou 22,54% o número de pedágios no estado de São 

Paulo, só para você ter uma ideia do tanto de parcerias que tem com as concessionárias. Mas não vamos... 
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Depois a gente aprofunda esses detalhes.  

  

O SR. JOÃO OCTAVIANO NETO - Me perdoe, deputado, mas eu não posso admitir essa 

insinuação de parceria com as concessionárias. Há o cumprimento da lei e isso foi rigorosamente seguido 

por este Governo.  

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Mas eu estou falando que, de 173 praças de pedágio, entregaram 

com 212; 22,54 por cento. O Governo gosta de um pedágio, gosta mesmo. Mas a outra pergunta, e é a 

última, porque não dá para fazer mais, pelo tempo.  

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - É, eu quero estipular aqui no máximo dez 

minutos para quem está como membro efetivo e cinco minutos aos demais deputados que não fazem parte 

da comissão.  

  

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Está bom, presidente. Quando faltarem oito minutos, o senhor 

me fala.  

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Está bom.  

  

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Secretário, eu fiz um requerimento e já tinha falado na reunião 

passada sobre contratos de emergência do DER. Eu peguei só um item de três empresas e o que chamou a 

atenção é que são 114 milhões de contratos sem licitação com três empresas da mesma família. Essas 

empresas foram constituídas em 2020 com capital inicial de cinco milhões e, agora, passou para 50 milhões.  

O senhor tem conhecimento desses contratos no meio de muitos contratos que o DER tem, que a 

secretaria tem, mas chamou muita atenção. Inclusive, o Ministério Público está investigando e a gente vai 

voltar a esse assunto, porque tem um requerimento para ser aprovado aqui, se o senhor tem conhecimento 

desses contratos com essas três empresas de uma mesma família e empresas que foram criadas em 2020.  

  

O SR. JOÃO OCTAVIANO NETO - O DER normalmente precisa fazer contratos de emergência, 

por conta de escorregamentos de encosta, por conta de erosão em pista, por conta de perda de pontes ou 

viadutos, em função de situações climáticas até. Então, o contrato emergencial que o DER faz segue o rito 

legal e o DER cumpre todas as exigências legais para fazer esse contrato. Já foi informado ao Ministério 

Público; o DER respondeu ao Ministério Público, já levando a ele toda a documentação para provar que 

esses contratos aí seguiram todo o rito legal, a lisura dessas contratações e a necessidade dessas contratações 

emergenciais.  
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O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Ok, presidente. Agradeço ao secretário e obviamente que a 

gente vai voltar nesses assuntos, para aprofundar e verificar o que é que dá para ser feito na comissão. 

Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL – Ok. Eu que agradeço a sua arguição, 

deputado Enio Tatto. Sempre combatível. Com a palavra… Mais alguém quer fazer uso da palavra?  

 

O SR. ALDO DEMARCHI - UNIÃO - Só rapidinho, presidente…  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Só um segundinho que a deputada Carla 

Morando pediu primeiro. Com a palavra, deputada Carla Morando.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Bom, bom dia a todos. Gostaria aqui de parabenizar nosso 

secretário João Octaviano pela sua gestão, por tudo que vocês fizeram aí durante esse mandato pelo nosso 

estado, pelas nossas rodovias. Também, Milton Persoli. Muito obrigada a todos da equipe. Acho que a gente 

precisa parabenizar.  

Eu quero aqui fazer só um adendo ao nosso colega Enio sobre a questão dos pedágios. Quer a gente 

goste ou não - porque a gente sabe que pagar pedágio ninguém gosta muito, mas eu entendo que a maneira 

mais justa de se cobrar a manutenção é somente de usuários daquele perímetro, daquele local, que utilizem 

aquela rodovia -, as melhores vinte estradas do País estão aqui, no estado de São Paulo, e muito se melhorou 

durante todo esse período para que a gente possa, cada vez mais, avançar e ter estradas mais seguras e com 

resgate, com pessoas que possam estar ali nos ajudando.  

A gente sabe que o Estado, ele não consegue abraçar tudo. Então, apesar desse aumento de número 

de pátios de pedágio, a gente tem que entender que isso significa que nós temos muito mais quilômetros 

em estradas seguras e que somente quem utiliza é quem pagará. Então, parabéns a toda a secretaria e a todo 

o DER, todos que são parte dessa melhoria nas nossas estradas. Muito obrigada.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Eu que agradeço as palavras aqui da 

deputada Carla Morando. Com a palavra, deputado Aldo Demarchi.  

 

O SR. ALDO DEMARCHI - UNIÃO - Secretário, faz 25 anos que eu faço parte desta comissão. 

Quero cumprimentá-lo pelo grande trabalho que tem sido feito na secretaria. Tenho o meu DER, DER-3, 

na minha cidade, a importância do DER na manutenção, principalmente das vicinais. Mas eu gostaria só de 

aproveitar a oportunidade, porque nós votamos ontem um projeto aqui da malha ferroviária, e a minha 

curiosidade: aquele trem de passageiros São Paulo-Jundiaí-Campinas-Americana, isso vai se tornar 

realidade? Porque está muito difícil, não é? Você está a sair, por exemplo, desses 170 quilômetros daqui 
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até no interior, para o volume de veículos de carros nas estradas. Então, está precisando realmente do trem 

de passageiro. Isso vai se tornar realidade? 

 

O SR. JOÃO OCTAVIANO NETO - Deputado, esse projeto do TIC, Trem Intercidades São Paulo-

Campinas, com prolongamento até Americana, dependia da renovação da malha ferroviária da MRS, o que 

foi feito em Brasília, aprovado pelo Tribunal de Contas da União. Agora, a nossa Secretaria de Transportes 

Metropolitanos recebeu já um convênio, assinado pelo governador, permitindo então um investimento do 

prolongamento dos trilhos de Jundiaí até Campinas. Haverá uma segregação dos trilhos de carga nesse 

trecho, para você otimizar essa linha. Então, já está em andamento, a Secretaria de Transportes 

Metropolitanos já está cuidando disso e é uma realidade. Haverá, sim, o Trem Intercidades.  

 

O SR. ALDO DEMARCHI - UNIÃO - Isso é ótimo. Gostaria até que isso fosse estendido de 

Americana a Limeira e Rio Claro, que são duas grandes cidades e que dependem muito - estou falando 

desses 170 quilômetros que ligam o interior até a Capital.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Ok. Obrigado, deputado Aldo Demarchi. 

Mais algum parlamentar queria fazer questionamento aqui ao secretário? 

 

O SR. LÉO OLIVEIRA - MDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, deputado Léo Oliveira.  

 

O SR. LÉO OLIVEIRA - MDB - Gostaria de saudar o nosso secretário, dizer que é uma honra 

grande recebê-lo aqui em nossa Comissão de Transportes. Eu acompanhava atentamente a apresentação 

feita durante os quatro anos de atividade da secretaria e, realmente, eu posso comprovar, principalmente na 

minha região, a recuperação das nossas vicinais, vias de importância grande, principalmente para escoar a 

produção agrícola e, na minha região, a cana-de-açúcar.  

Nunca um governo fez tanto em rodovias e vicinais como este Governo fez. Eu acompanhava sobre 

a execução do projeto executivo do macroanel da cidade de Ribeirão Preto. Gostaria de saber, secretário, 

se existe já uma data estipulada para o início das obras, visto que o atual anel viário da nossa cidade está 

completamente comprometido com o excesso de veículos e com acidentes constantes que ocorrem naquele 

anel viário. Essa seria a minha pergunta.  

 

O SR. JOÃO OCTAVIANO NETO - Deputado, muito obrigado. O projeto já foi licitado pelo DER, 

ele está em execução. Aí, concluído o projeto, o DER terá condições, a partir do próximo ano, de fazer a 

licitação desse macroanel sul, não é? De Ribeirão, ali de Cravinhos até Sertãozinho. Então, o projeto está 
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em andamento e, ele concluído, vai estar apto a ser licitado no ano que vem.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL – Ok. Mais alguém quer fazer o uso da 

palavra? Deputado Milton Filho.  

 

O SR. MILTON LEITE FILHO - UNIÃO - Obrigado, presidente. Secretário, obrigado pela 

presença de V. Exa. aqui. Queria agradecer a presença do senhor aqui. Parabenizar a secretaria, os membros 

da secretaria pelo trabalho feito ao longo do estado, ao longo dos quatro anos. Mudou a cara do estado, 

realmente melhorou muito o escoamento das produções, deu outra cara para o estado nesses quatro anos. 

Só uma dúvida que eu não observei aqui: tem algum planejamento para navegação, transporte pluvial no 

estado, transporte hídrico? 

 

O SR. JOÃO OCTAVIANO NETO - Nós temos aí - deputado, muito obrigado - os projetos da 

Hidrovia do Tietê. Então, nós estamos trabalhando com carga. Há um projeto importante aqui na cidade de 

São Paulo, que é o transporte de passageiros num trecho da Billings, aqui na região sul da cidade, e é um 

projeto muito importante. O Departamento Hidroviário está acompanhando esse projeto para apoiar essa 

iniciativa, um grande ganho para essa região.  

No interior, nós estamos estudando se há possibilidade de compartilhar a hidrovia com passageiros 

também em alguns trechos, mas hoje ela é predominantemente utilizada pela carga ao longo dos seus 800 

quilômetros aqui em São Paulo.  

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, deputado Enio Tatto. 

Obrigado, deputado Milton Leite Filho.  

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Só para ver se tem alguma informação. A gente é sempre 

cobrado pelos ciclistas sobre a Rota Márcia Prado - Márcia Prado foi uma ciclista que morreu de acidente 

fazendo a rota, não é? -, que sai aqui de São Paulo de diversos pontos, inclusive, passa pela Capela do 

Socorro, Ilha do Bororé, e tem um projeto com o Dersa. Não sei se o DER está nisso, a secretaria, se o 

senhor tem alguma informação. Como que está isso? Juntamente com a Ecovias que passa pela Imigrantes-

Anchieta, que é uma expectativa muito grande dos ciclistas que fazem esse trajeto todos os anos e é coisa 

que junta dez, 15 mil, 20 mil ciclistas.  

 

O SR. JOÃO OCTAVIANO NETO - Deputado, tem sim o projeto. Já evoluiu. Foi autorizado pela 

Artesp agora o ciclo-viaduto sobre a Imigrantes, ligando ali a entrada do parque, desde a rota de que o 
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senhor falou. Vem lá do sul, da Ilha do Bororé em diante; ela entra no Parque da Serra do Mar. Ali, tem 

uma estrada de serviço compartilhada entre a concessionária e o DER.  

Agora, então, haverá aí uma readequação dessa estrada de serviço, para garantir segurança para os 

ciclistas. Depois, por fim, o trecho dentro da reserva, que aí está sob cuidado da Secretaria do Meio 

Ambiente, para fazer a chegada até a Baixada, mas a Artesp já liberou a obra da Rodovia dos Imigrantes. 

Tinha um videozinho só para passar. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Eu acho que nós vamos deixar o vídeo aí, 

senão não vou dar conta aqui. O pessoal já está querendo sair, secretário. O senhor me desculpe. Bom, eu 

vou fazer duas perguntas aqui para o senhor, secretário. O senhor falou aqui de investimento, secretário, de 

230 milhões na concessão da Castello Branco, acho que ali na entrada de Osasco. Como chegou nesse 

número? Vocês têm uma planilha para chegar nesse valor, para poder executar a obra? 

 

O SR. JOÃO OCTAVIANO NETO - Tem, sim. Foi feito um projeto. O projeto executivo foi 

aprovado pela Artesp e esse novo dispositivo vai ficar na pista direita da marginal local da Castello Branco, 

cruzando ali as pistas da Castello Branco, depois cruzando o Rio Tietê e fazendo uma conexão com o viário 

de Osasco. Então, teve um projeto executivo que foi precificado pela Artesp e, com isso, então feito o 

reequilíbrio com a concessionária.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Esse reequilíbrio, não seria mais fácil 

fazer uma nova licitação, vez que nós já temos o vencimento do prazo de mais de 20 anos da concessão da 

Castello Branco, que foi em 1998, se não me falha a memória, do que ficar fazendo um reequilíbrio e 

adotando, às vezes, recurso que poderia ser dispendioso a mais para os cofres públicos? 

 

O SR. JOÃO OCTAVIANO NETO - Nesse caso, pela necessidade, pelo interesse público da obra 

e como ainda há prazo na concessão, ela vai ainda por mais dois anos. Então, foi avaliado pela Artesp e 

pelos órgãos técnicos do Estado que essa seria a melhor solução para defesa do interesse público.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL – A Artesp, no caso, é uma autarquia na 

área rodoviária-ferroviária e ela está subordinada à secretaria do senhor, à pasta do senhor?  

 

O SR. JOÃO OCTAVIANO NETO - Não. Ela, hoje, está subordinada à Secretaria de Governo.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - O senhor acha correto uma autarquia que 

tem todo o seu “métier” rodoviário estar subordinada a uma Secretaria de Governo?  
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O SR. JOÃO OCTAVIANO NETO - Havia… 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - A sua opinião pessoal, secretário.  

 

O SR. JOÃO OCTAVIANO NETO - SECRETÁRIO DE ESTADO - Havia uma lógica na 

estrutura desse Governo: que as agências reguladoras, por tratarem de novos investimentos públicos, 

principalmente dentro das concessões e da parceria público-privada, pudessem fazer parte de uma definição 

de políticas públicas vindas da Secretaria de Governo. No nosso caso, nós, como poder concedente na 

Secretaria de Logística e Transportes, temos a opinião final sobre esses investimentos. Então, era um 

modelo que funcionou bem durante esses quatro anos.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - O senhor tem ciência de que a malha 

ferroviária do estado de São Paulo está subordinada ao governo federal. Já houve um acordo, alguma 

reunião, conversa da Secretaria do Estado de São Paulo com o governo federal, Ministério de Infraestrutura? 

Porque, normalmente, a malha ferroviária do estado de São Paulo, no interior, está totalmente 

concessionada, está com as concessões, e aqui, pelo que eu vi, que o senhor nos apresentou, ela será 

explorada pelo Governo do Estado. Já houve a anuência do governo federal para isso?  

 

O SR. JOÃO OCTAVIANO NETO - Já. O governo federal, desde que aprovou o novo marco 

regulatório, permite que haja concessão e autorização para essas ferrovias. Então, o Estado já conversou 

com a Secretaria Nacional de Transportes Terrestres para que a gente pudesse ter, inclusive, o PL 148 

adequado às normas da União, para liberação desses trechos para novas concessões ou novas autorizações.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Ok. O senhor disse aqui, também, que o 

leilão do novo lote do noroeste paulista será assinado amanhã pelo Governo. É isso? O senhor procede?  

 

O SR. JOÃO OCTAVIANO NETO - É. A homologação e a adjudicação do leilão amanhã, a serem 

assinadas pelo governador.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - O senhor tem ciência de que está suspenso 

por liminar esse leilão na data de hoje? Até este horário, eu recebi informação de que está suspenso. O 

senhor tem algum conhecimento nesse sentido?  

 

O SR. JOÃO OCTAVIANO NETO - Não, ele está suspenso no que diz respeito à assinatura do 

contrato. As medidas administrativas que precedem a assinatura do contrato podem ser tomadas e é isso 

que o Governo está fazendo.  
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O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Ok. Mais alguém quer fazer alguma 

colocação, alguma pergunta? 

 

O SR. MILTON LEITE FILHO - UNIÃO - Uma dúvida só, Sr. Presidente. Secretário, a parte da 

marginal de Osasco não tem nada a ver com aquela continuidade da marginal, virando a Castello Branco, 

que passa por Barueri até Itapevi não, não é?  

 

O SR. JOÃO OCTAVIANO NETO - Não, deputado, é outro projeto. Ali, nós vamos ter a 

duplicação das marginais, uma nova ponte sobre o Rio Tietê dos dois lados, fazendo com que você melhore, 

ali na altura do km 24 até o km 32, toda essa estrutura de fluxo sentido interior e sentido capital. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Ok. Quero agradecer aqui a presença do 

secretário de Estado, João Octaviano, que atendeu solicitamente a este convite que, por regimento, a cada 

seis meses tem que estar presente aqui, pelo Art. 52-A. Cumprimentá-lo pela desenvoltura que fez durante 

esse mandato, junto ao Governo do Estado, trazendo aí as benfeitorias e uma revolução na questão da 

engenharia do nosso estado de São Paulo.  

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - CIDADANIA - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Com a palavra, deputado Rafa Zimbaldi.  

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - CIDADANIA - Só para parabenizar também o nosso secretário João 

Octaviano. Presidente, uma dúvida: nós temos na pauta o Item nº 16 para liberação, que é um requerimento 

de convocação do secretário João Octaviano, que é de autoria da deputada Valeria Bolsonaro. Eu gostaria 

de ver com V. Exa., presidente, de repente, tendo em vista já a presença do secretário aqui, as condições de 

saúde dele, de repente ele responder o teor do requerimento e depois o requerimento perder o objeto. 

Sugestão, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Muito bem. 

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - CIDADANIA - Aí, a mesma coisa, eu faria sugestão para o Item nº 17 

e o Item nº 18, que são referentes ao presidente Milton Persoli, para que não tenha que ficar votando esses 

requerimentos e o secretário ter que voltar.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Secretário, então, acatando à sugestão…  
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O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Só um minutinho, deputado Enio Tatto. 

Acatando à sugestão aqui do deputado Rafa Zimbaldi, que eu acho muito válida: aproveitando o ensejo da 

sua estadia aqui, o senhor esclarecer sobre os assuntos relacionados às implantações das praças de pedágios 

nas regiões do estado de São Paulo. Seria mais ou menos o que o Enio Tatto aqui já fez a colocação. Antes 

de o senhor responder, passar a palavra ao deputado Enio Tatto.  

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Não, só para discordar da proposta do deputado, com todo o respeito. 

Porque, se a gente analisasse melhor esses requerimentos, a gente pode até tomar a decisão de… Vamos 

convocar (Vozes sobrepostas.). 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Posso pôr em votação. O problema é 

tempo, não é, Enio? Nós não vamos ter tempo. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Acho que não é pertinente tirar de pauta alguma coisa que não 

foi apreciada e que a gente quer, talvez, aprofundar mais. Acho que a gente poderia tomar essa decisão em 

outro momento, junto com a nossa assessoria técnica, ver se é possível. Eu discordo de tirar de pauta itens 

simplesmente porque o secretário veio aqui. Não sei se cabe em votação um caso desse.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Eu acho que, na verdade, Enio, nós temos 

que ser objetivos, porque provavelmente nós não vamos ter mais, neste ano, sessões. Praticamente, nós 

temos só o Orçamento a ser votado e nós poderíamos municiar a deputada Valeria dessa informação. Como 

presidente… 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT – Proponho que se mantenha a pauta e se coloque em votação no 

final, depois de a gente ter ouvido o Milton, porque tirar simplesmente da pauta, acho que não é adequado.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Bom, eu vou dar sequência então na pauta 

que nós temos, aí a gente discute isso. O senhor pode aguardar?  

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - CIDADANIA - Não, Presidente. A proposta é analisar o requerimento. 

Se está dando sequência, a gente vota e dispensa ou não dispensa o secretário, aí nós votamos e eu 

encaminho pela rejeição, tendo em vista que o secretário está aqui.  
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O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Combinado. Eu quero agradecer a 

presença do senhor João Octaviano Neto, que esteve aqui nesta manhã. Parabéns pelo vosso trabalho, 

secretário João Octaviano.  

 

O SR. MILTON LEITE FILHO - UNIÃO - Sr. Presidente, pedir a suspensão dos trabalhos por 

dois minutos.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - É regimental o pedido de V. Exa. Dois 

minutos. Retomamos os trabalhos em dois minutos. 

 

* * * 

 

- Suspensa, a reunião é reaberta sob a Presidência do Sr. Ricardo Madalena.  

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Srs. Parlamentares, vamos dar 

continuidade aqui. Eu vou pôr em votação aqui se nós apreciamos a pauta do dia ou se ouvimos agora, neste 

momento, o Sr. René Silva e, após, o Sr. Milton Persoli. Eu gostaria de pôr em votação e ouvir todos os 

membros aqui.  

Srs. Deputados - vou repetir novamente, hein, Castelo -, façam o favor de votar. Pode chamar. 

Podemos chamar. Eu vou pôr em votação aqui os membros desta Casa, desta comissão. Deputada Carla 

Morando, você… 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Presidente, são os itens nº 16, 17 e 18.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Não, não, não, não. Não, não por vez. 

Vamos apreciar a pauta ou vamos dar sequência em ouvir o Sr. René e depois o Sr. Milton. A pauta, eu 

acredito que a gente aqui já vai votar para já tirar isso da pauta total. Ok. Pela ordem.  

 

O SR. - Pela ordem. Nós tivemos tanta dificuldade para dar quórum para ouvir os convidados aí, os 

convocados.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Sim. E, hoje que tem, acho que a 

prioridade seria ouvi-los. Para mim, o meu voto seria ouvi-los, mas eu vou acatar aqui o que todos 

decidirem.  
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O SR. ALDO DEMARCHI - UNIÃO - Presidente. Vamos ouvir até em respeito a tudo, aqui usa-

se o bom senso.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Eu vou pedir ao Castello…  

 

O SR. LÉO OLIVEIRA - MDB - Aqui no meu. Pode ser no meu aqui. Não, eu vou ao banheiro. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Não, pede mais uma cadeira aqui. Vá ao 

banheiro, mas volte, hein?  

Bom, vamos lá. Vamos ouvir agora o Sr. René Silva, presidente da CART - Concessionária Auto 

Raposo Tavares, a fim de prestar esclarecimentos sobre a sinalização e manutenção das rodovias sobre sua 

concessão. Gostaria de convidar para que o Sr. René viesse até aqui. Sr. René? Sr. René não se encontra?  

 

O SR. - Não. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Não veio? Alguém está aqui, 

representante da CART?  

 

O SR. LÉO OLIVEIRA - MDB - Presidente?  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pois não.  

 

O SR. LÉO OLIVEIRA - MDB - Eu posso pedir vista já, antes?  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pode, só eu terminar aqui. Bom, 

infelizmente, me parece que o Sr. René não está presente. Nós vamos usar aqui as medidas cabíveis para 

que ele venha responder aqui para nós e passe pela arguição desta Casa.  

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - CIDADANIA - Lembrando, presidente, que esta data foi sugerida por 

ele, não é?  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Exatamente.  

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - CIDADANIA - Foi sugerida por ele para que fosse adiada para o dia 

de hoje. 
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O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - É um descaso com esta comissão, 

infelizmente, não é? Mas vamos passar o vídeo aqui, que é de 50 segundos, para as pessoas terem ciência 

de como estão as rodovias Raposo Tavares, Cabral Rennó e também a SP Orlando Quagliato. 

 

O SR. LÉO OLIVEIRA - MDB - Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, deputado Léo Oliveira. 

 

O SR. LÉO OLIVEIRA - MDB - Antes de passar o vídeo, eu só gostaria de pedir vista no Item nº 

19, por favor. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Dezenove, Léo Oliveira. Fátima, por 

favor, anote, fazendo o favor. A nossa secretária. Ok, deputado Léo Oliveira.  

Após o vídeo da Raposo Tavares, das três rodovias pela detentora da concessão, a CART, nós vamos 

arguir aqui o Sr. Milton Persoli. Pode soltar o vídeo, por favor.  

 

O SR. ALDO DEMARCHI - UNIÃO - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu gostaria que, logo em 

seguida, soltasse o meu também.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Com certeza. Eu nem sabia que o senhor 

tinha um vídeo aqui, mas nós vamos soltar.  

 

O SR. ALDO DEMARCHI - UNIÃO - É rápido.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Vamos lá.  

 

* * * 

  

- É exibido o vídeo. 

  

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Para conhecimento de toda a população, 

como que está a rodovia. Nós temos a Rodovia Orlando Quagliato e a Rodovia Raposo Tavares com barreira 

rígida fora das… Se vocês puderem observar… Pode continuar o vídeo. Olhem, isto é uma rodovia que está 
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na concessão, pessoal. Não sei se é omissão ou conivência da Artesp o que nós estamos vendo aqui. Vocês 

observam, isso é uma rodovia que já está há anos na concessão. Barreira rígida fora de especificação, buraco 

na pista.  

 

O SR. ALDO DEMARCHI - UNIÃO - Nossa, lamentável, hein?  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Lamentável. Massa asfáltica com 

escorregamento. Daqui a pouco, nós vamos ter que abrir uma CPI aqui para investigar a Artesp. Nós temos 

fissura em canaleta de drenagem de água. Isso, uma rodovia em que a pessoa paga pedágio, R$157,50, para 

ir de Bauru até Presidente Epitácio. Buraco na pista. Cinegrafista, acho que é amador. Isto aí é em frente 

ao Posto Alexandria, na Raposo Tavares, perto de Cândido Mota. Isto é uma rodovia concessionada, não é 

uma rodovia com manutenção do DER, não. Manutenção do DER eu acho que está até melhor do que a 

concessão.  

São três minutos de vídeo. Peço a paciência de vocês, já está acabando. Agora, esta aqui é na Cabral 

Rennó, que é a Ipaussu-Jaú. Nós temos sinalização coberta por dez meses. A sinalização ficou coberta, eu 

acho que é proposital. Até segura um pouquinho, segura. Eu acho que foi até proposital, para a pessoa errar 

e pagar o pedágio. Continua. Pode continuar. Nós temos queda de rocha que ficou por mais de uma semana 

na pista, que poderia causar acidente também. Queria saber da omissão também da Artesp nesse sentido. 

Pode continuar.  

Olhe isso, é o absurdo dos absurdos, não é? A CART faz propaganda dela e põe lá: “Use o celular”; 

você vai usar o celular. É para acabar, não é? É para acabar mesmo. Pode continuar. Somente quando parar, 

se você passar, está dirigindo, usa o celular: “Opa, agora está permitido usar o celular”. Aí, você perdeu já 

o “Somente quando parar”. Precisa dar uma trégua também, não é? Mas vamos lá, pode continuar.  

Agora, é a última rodovia, Orlando Quagliato. Olhe a situação da rodovia sob a jurisdição da Artesp. 

É isso que os nossos usuários pagam de pedágio para poder ter uma rodovia de qualidade e têm isto aí: 

mato, informativo errado, buraco, barreira fora das suas especificações de concreto, não é armada, não tem 

armação. Mas é bom que hoje nós temos aqui o diretor-geral da Artesp, que vai poder falar um pouquinho 

sobre isso. Beleza, acho que está bom.  

Temos um vídeo aí também do deputado Aldo Demarchi.  

 

* * * 

  

- É exibido o vídeo. 

  

* * * 
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O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - É a concessão Eixo, é isso, Aldo?  

 

O SR. ALDO DEMARCHI - UNIÃO - É.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Nós até agora vimos a CART, agora é a 

concessão Eixo. Entre a Rodovia 310 da Washington Luís, com a SPA-200.  

 

O SR. ALDO DEMARCHI - UNIÃO - Ok. (Vozes sobrepostas.). 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Melhor, não é? Quanto tempo que é o 

vídeo, Aldo? Podia passar essa parte aí que nós não vamos ler. Dê uma aceleradinha, fazendo o favor.  

 

O SR. ALDO DEMARCHI - UNIÃO - É isso aí. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Qual é a rodovia, Aldo?  

 

O SR. ALDO DEMARCHI - UNIÃO - A SPA-200. Ela é ligada, é cobrado o pedágio na 310, na 

Washington Luís. É a Eixo. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Vá comentando aí, Aldo. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI - UNIÃO - E aí, apesar de estar em terra, tem que ter manutenção, 

porque ela está também no…  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Ela é um dos braços da rodovia principal, 

na qual não está tendo manutenção da Concessionária Eixo.  

 

O SR. ALDO DEMARCHI - UNIÃO - É. Exatamente, mas olhe como é que está.  

 

(Inaudível.). 

 

O SR. ALDO DEMARCHI - UNIÃO - É, mas tem que ter manutenção. 

 

(Inaudível.). 

 

O SR. ALDO DEMARCHI - UNIÃO - Mas eu acho que está bom. Já deu para demonstrar aí. 
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O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Ok. Aldo, em resumo, nós temos as 

concessões e nós temos que ter a obrigação, como parlamentares, de levar essas demandas para as 

autoridades competentes, para solucionar e dar uma resposta à população do nosso estado de São Paulo.  

Dando sequência aqui, eu vou convocar, vou pedir agora para estar conosco aqui Milton Persoli, 

diretor-geral da Artesp, com o objetivo de prestar informações, esclarecimentos sobre obras de implantação 

da Rodovia SP-327, entre o km 9,720 e 10,620. Após os esclarecimentos dele desta convocação específica 

para este trecho, esta rodovia, a gente abre a palavra para os demais parlamentares. Gostaria da presença, 

aqui na frente, do senhor Milton Persoli.  

 

(Fala inaudível.). 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Pela ordem, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, deputada Carla Morando.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Eu só queria fazer uma pergunta para o deputado Aldo. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pois não.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Aquelas imagens todas são concessionadas?  

 

O SR. ALDO DEMARCHI - UNIÃO - Concessionadas. Tem que ter manutenção.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Então… 

 

O SR. ALDO DEMARCHI - UNIÃO - Porque ela está no contrato da concessionária.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Mas não deveria ter o guard rail, aquelas coisas todas 

também? Ah, entendi. Porque assim, dessa maneira aí, não tem condição mesmo.  

 

O SR. ALDO DEMARCHI - UNIÃO - Não, obrigado.  

 

O SR. - Sr. Presidente, apenas verificar que acho que estamos sem quórum, não é?  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Olhe, o… Ele foi ao banheiro. Vamos 
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aguardar ele. Bom, vamos dar prosseguimento aqui. Senhor Milton Persoli.  

 

O SR. MILTON PERSOLI - Bom dia.   

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Diretor-geral da Artesp, ao qual nós 

fizemos este... Eu não me lembro se é convite ou convocação.  

 

O SR. MILTON PERSOLI - Convite?  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Convite, para falar sobre a Rodovia 

Orlando Quagliato, na qual uma demanda, que já vai fazer quase cinco anos que está de posse de uma 

anuência, de uma permuta junto à SP-225 para que se desenvolvam os trabalhos na Orlando Quagliato, SP-

327. Com a palavra, o senhor Milton Persoli. 

 

O SR. MILTON PERSOLI - Bom, já boa tarde. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados, 

deputada Carla Morando. Boa tarde a todos. Prazer estar de novo nesta Casa, sempre presente. Sempre que 

houver essa necessidade, retornaremos e traremos os esclarecimentos que forem necessários ou nos 

colocamos à disposição.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pode ir direto ao assunto para a gente 

ganhar tempo. 

 

O SR. MILTON PERSOLI - Só peço desculpas ao senhor, deputado, porque nós fizemos uma 

gravação através de um drone e essa gravação acabou maculando a minha apresentação. Ela não só apagou 

a gravação como também apagou a minha apresentação. Nós fizemos isso ontem à tarde e a gente não 

conseguiu recuperar isso. Então, eu tinha uma apresentação do local com uma gravação com o drone e, 

infelizmente, acho que quem estava… 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pode decorrer sobre o assunto.  

 

O SR. MILTON PERSOLI - Pois não. Bom, essa inclusão... Isso é um pedido de uma inclusão em 

um contrato de concessão. Não estava estabelecido inicialmente esse pedido, então, a Prefeitura de Santa 

Cruz do Rio Pardo entrou com um pedido junto à Artesp no momento, que foi em 2018, para que fosse 

incluída uma obra de construção de marginais e uma adequação de um dispositivo.  

Não é uma obra contratual, então, não estava previsto no contrato. Então, quando você tem uma obra 

não contratual, você tem um trâmite diferente do que de uma obra contratual. Não sendo uma obra 
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contratual, nós precisamos entender tecnicamente o motivo dessa inclusão, solicitar sempre os estudos 

técnicos que fazem parte dessa inclusão, para que a gente tenha uma análise dessa inclusão. Depois desses 

estudos técnicos, a própria concessionária é instada, também, a se manifestar com esses estudos técnicos, 

apresenta esses estudos técnicos à Artesp. Os dois estudos são analisados pela Artesp e é avaliada a 

possibilidade de inclusão. Em sendo avaliado, nós consultamos o poder concedente, que é o secretário João 

Octaviano, no momento, para que ele… 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Secretário João Octaviano ou secretário 

de Governo? Qual dos dois? 

 

O SR. MILTON PERSOLI - Não, o poder concedente é da Secretaria de Logística e Transportes, 

não é a Secretaria de Governo. É instado ao poder concedente a possibilidade de inclusão dessa obra. Então, 

o poder concedente autoriza ou não e aí é feito um trabalho de inclusão dessa obra. Essa inclusão é feita 

através de um termo aditivo modificativo ao contrato. Então, para que todos tenham ideia, deputado, se o 

senhor me permite: a maioria dos parlamentares que têm se dirigido à Artesp, eu posso relatar que nós 

tivemos, nesse ano de 2022, a presença de 94 parlamentares, e todos eles basicamente com um mesmo 

pleito de inclusão de obras.  

As prefeituras do nosso estado, os prefeitos, têm relatado muita dificuldade com relação às rodovias. 

As rodovias interceptam, hoje, as áreas de prefeitura. No momento anterior no contrato, a prefeitura - e 

normalmente é um caso que se repete quase que em todos -, a área da prefeitura estava sempre voltada ao 

lado direito ou esquerdo da rodovia. Com um momento crescente do próprio município, ele ultrapassa esse 

limite e vai para o outro lado da rodovia, aí ele tem um crescimento também nos dois lados da rodovia, com 

a rodovia no meio.  

Só que, no contrato original, não se tem a ligação desses dois lados. Então, o município fica refém, 

porque ele tem um lado, que era o lado antigo, vamos colocar assim, o lado da própria área do município, 

e você tem o lado oposto à rodovia, em que você teve um outro crescimento, que também pertence à 

prefeitura. Normalmente, no lado oposto acaba se criando um distrito industrial, acabam se criando 

condomínios de grande porte. Enfim, é o que vem acontecendo com muita intensidade aqui no nosso estado 

e aí você não tem essa ligação entre os dois lados da prefeitura, os dois lados do município.  

E como é que é feito isso? A prefeitura não pode, não tem condição de arcar com o momento de uma 

obra desse porte, ou uma obra de um viaduto, ou de uma ponte, de um dispositivo. Enfim, fica difícil para 

a prefeitura em alguns momentos. Dependendo da prefeitura - tem algumas prefeituras que até podem ir 

realizar essa obra -, fica difícil você trazer esse benefício necessário. Então, nisso é feito um pedido de 

inclusão. Aí, esse pedido de inclusão passa por esse rito administrativo.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Em cinco anos? Esse rito administrativo 
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leva cinco anos?  

 

O SR. MILTON PERSOLI - O pedido se originou em 2018. Nós tivemos acesso a esse pedido, com 

a sua intervenção, em 2021, não é? 2020, 2021. Quando nós tomamos posse e nós soubemos, através do 

senhor, desse pedido parado, nós demos andamento. O processo passa por essas fases. Então, a prefeitura 

inaugura o pedido, inaugura uma justificativa técnica. Vai para a concessionária; a concessionária faz 

avaliação inicial dela, remete à Artesp. A Artesp consulta o contrato, verifica se esse contrato tem 

pertinência ou não contratual para inclusão dessa obra. Normalmente, esses pleitos não estão previstos no 

contrato, e eu quero deixar aqui claro sobre a segurança jurídica que está se trazendo hoje para os contratos 

que são celebrados com as concessionárias.  

Então, um dos grandes elogios feitos pelas concessionárias e por todos os investidores desse plano 

exitoso que nós temos de concessão de rodovias é a segurança jurídica dos contratos, é o cumprimento geral 

do contrato. Então, ninguém descumpre um contrato. Então, quando você traz uma inclusão, você é 

obrigado a colocar essa inclusão no contrato. Então, para que isso aconteça, tem uma análise técnica: o 

contrato já previa essa obra? Por que nós estamos trazendo essa inclusão? É uma obra de interesse público? 

É uma obra de interesse localizado? É uma obra de um empreendedor? É uma obra de um único 

empreendedor? Qual é a origem? Qual é a situação que essa obra tem e essa obra se caracteriza?  

E isso passa por diversas diretorias da Artesp. Passa pela Diretoria de Operações, que faz uma análise 

sobre fluxo de tráfego, sobre a condição de tráfego, de volume veicular. Se justifica pelo volume, faz uma 

projeção, analisa se a projeção, se isso está pertinente ou não, se essa obra vai trazer esse benefício, se está 

condizente com o volume projetado, volume real, com o volume projetado…  

  

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Ok, eu vou pedir um aparte.  

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Tudo isso que você está dizendo, você já 

repetiu no passado. Eu quero especificamente esse caso específico, que faz cinco anos, que nós estamos 

debatendo.  

 

O SR. MILTON PERSOLI - Sim.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Cinco anos. Se nós estamos com um 

problema em uma cidade, obviamente, isso é matéria na Artesp de demais municípios também. 

 

O SR. MILTON PERSOLI - Quase na totalidade.  
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O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Então, se não está funcionando, nós temos 

que tomar medidas e providências.  

 

O SR. MILTON PERSOLI - Sim.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Não é? Você acabou de ver aqui as 

imagens que passaram de uma rodovia que está sob a sua jurisdição, como diretor-geral.  

 

O SR. MILTON PERSOLI - Sem dúvida. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - A vergonha que você observou aqui. 

Agora você está rodando aqui, correndo. 

 

O SR. MILTON PERSOLI - Eu só estou explicando.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Não. Sim, está explicando, faz meia hora 

que você está explicando. Eu quero saber pontual a pergunta que eu lhe fiz.  

 

O SR. MILTON PERSOLI - Então, pontualmente.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Eu quero pontual a pergunta que eu lhe 

fiz.  

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Sr. Presidente, pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Só um minutinho, deputado Enio Tatto. 

Só para concluir o meu raciocínio.  

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Questão de ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Então, uma questão de ordem. Eu vou 

passar.  

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Só para anunciar que eu vou me retirar da reunião, porque não 

tem quórum e essa reunião é nula. Mesmo porque eu tenho requerimento aqui; na hora que chegar nos meus 
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requerimentos, não vai ter quórum. Então, o senhor pode continuar de forma informal. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Um bate papo aqui, informal, porque eu 

não vou poder registrar, infelizmente, devido à falta de quórum, mas vou dar uma satisfação à população 

de uma cidade do interior e… 

 

O SR. MILTON LEITE FILHO - UNIÃO - Ele não pode ser arguido.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Mas ele não está sendo arguido. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Só peço licença que eu preciso me retirar.  

 

O SR. MILTON LEITE FILHO - UNIÃO - Os demais membros: Léo Oliveira, o Maurici…  

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Peço licença.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Ok. Pode concluir seu raciocínio.  

 

O SR. MILTON PERSOLI - Bom, então, para ser mais conclusivo, o senhor não acha necessário 

que a gente simplifique o motivo do atraso? Essa obra já está autorizada... 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Há uns cinco anos, não é?  

 

O SR. MILTON PERSOLI - ARTESP - Essa obra já está autorizada. Ela passa por um processo 

funcional, um processo executivo. O senhor conhece bem isso e, nesse processo executivo, são trazidas 

todas as planilhas de custo, são analisados todos os custos. O senhor mesmo citou sobre quem analisa um 

custo, como é que é feita uma análise de um custo de uma rodovia. Isso já foi feito, foi trazido, o projeto já 

está aprovado e a concluir o início de obra antes de final de maio. Final de maio, no cronograma apresentado 

pela CART, a obra já vai ser executada. Então, a execução trazendo uma possibilidade de antecipar esta 

obra junto à concessionária.  

Nós estamos com pleito junto à concessionária. Pensei que o René estivesse aqui presente para que a 

gente pudesse, uma vez que todo o processo já está aprovado, já tem toda a construção... É só uma questão 

de ele contratar a empreiteira, que é um processo que a gente entende que é rápido. Nós estamos com o 

pleito de iniciar essa obra já no começo de janeiro ou final de fevereiro. Até o final de fevereiro.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Ok. Agradeço a suas explicações e, 
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aproveitando o ensejo, o senhor viu as imagens lamentáveis. 

 

O SR. MILTON PERSOLI - Eu concordo com todos que estão presentes aqui. Nos causa surpresa, 

não é? Nós temos uma prática de fiscalização bastante grande. Todas essas anomalias são registradas 

através de notificações, no caso da CART. Só para o senhor ter uma noção, nós emitimos, até outubro deste 

ano, só de janeiro até outubro, 360 notificações de anomalias registradas pelas fiscalizações. Eu não sei se 

essas estão incluídas nessas 360, mas, de qualquer forma, eu pediria que a Casa nos apresentasse esse vídeo, 

a gente identificasse imediatamente. Eu vou… 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - O senhor diretor-geral não vai identificar 

mais nada. Depois que eu fotografei tudo, filmei, virou um canteiro de obra a rodovia.  

 

O SR. MILTON PERSOLI - Mas não precisa disso. Não tem necessidade de você fazer uma 

fiscalização, um parlamentar, sendo que nós temos um órgão competente que contrata supervisora, 

contratada para fazer a fiscalização. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - E não faz. Aí, depois que esse parlamentar 

vai na rodovia, filma, fotografa, aí eles tomam providências e gastam 400 milhões para recuperar a rodovia. 

Nós não precisamos disso, nós precisamos que vocês façam a função de vocês lá dentro.  

 

O SR. MILTON PERSOLI - Sem dúvida.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - É disso que nós precisamos.  

 

O SR. MILTON PERSOLI - Não, está sendo cumprida. O senhor pode ter absoluta certeza de 

notificações ativas. Nós temos quase dez mil notificações que circulam nas concessionárias sobre anomalias 

de qualquer ordem. É lógico que as anomalias com maior grau de intensidade, com maior grau de 

periculosidade, são tratadas num âmbito à parte da anomalia ou da notificação comum.  

Esses casos, também quando envolvem segurança, têm um processo, um procedimento diferenciado 

na parte da Artesp. Por conta disso, tem um órgão da Diretoria de Operações que trata sobre segurança e é 

analisado e tratado à parte quando se identifica uma anomalia com um grau muito acentuado de 

periculosidade - com falta de sinalização, como o senhor colocou aí. Alguns itens que são importantes…  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Isso realmente é parte da atribuição da 

Artesp. 
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O SR. MILTON PERSOLI - Sim, nós temos. O senhor tem razão quando o senhor diz. Nós temos 

empresas contratadas e fiscalizadoras, nós temos empresas contratadas de gerenciamento e os próprios 

fiscais da Artesp que fazem esse trabalho. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Não fazem, na verdade. Não aqui. 

Gostaria de agradecer a todos os parlamentares que aqui estiveram conosco: o Aldo; deputado Milton Leite 

Filho, exatamente; Castello Branco; deputado Rafa Zimbaldi; deputada Carla Morando e os demais que 

aqui passaram.  

Infelizmente, não vou poder continuar esta arguição, devido à falta de quórum. É o regimento, não é? 

Nós vamos, infelizmente, levantar esta sessão, esta reunião. Alguém quer fazer alguma colocação, senhores 

deputados? Enfim, semana que vem a gente marca novamente.  

Declaro encerrada esta reunião.  

 

* * * 

  

- Encerra-se a reunião.  

  

* * * 


