
TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA RODOVIA BR-101 
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PELA CONCESSIONÁRIA ECO 101, REALIZADA EM 12 
DE ABRIL DE 2019. 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – (PPS) – Bom dia a todos e todas 
presentes!  

Queria, desde já, agradecer a presença dos nossos convidados, fazer alguns 
registros. Álvaro de Souza, superintendente regional da Polícia Federal; Alexander 
Valdo Lemos, também da Polícia Federal, também agradecer a presença; Marco 
Aurélio, engenheiro civil da ANTT; José Eduardo, nosso funcionário de longa data da 
área do trânsito da prefeitura, representando a Prefeitura da Serra; o Roger Frizzera, 
do Dnit, também agradecer a presença. Depois vai fazendo chegar todas as presenças 
para eu ir registrando.  
 Vou declarar abertos os trabalhos da Comissão Especial de Fiscalização de 
Concessão da BR-101. 

Criada pela Resolução n.º 5.912, de 14 de fevereiro de 2019, a comissão 
especial tem como objetivo fiscalizar, no âmbito da Assembleia Legislativa, o 
cumprimento do contrato de concessão da Rodovia BR-101 no Espírito Santo pela 
Concessionária Eco101. Eu sou o presidente da comissão, como vice-presidente o 
deputado Alexandre Xambinho e, como relator, o deputado Freitas, que hoje não vai 
estar presente, justificou. Porque a gente conseguiu essa agenda bem adaptando à 
agenda da ANTT. Então, como foi de uma hora para outra, o deputado não conseguiu 
se programar para este momento. O deputado Freitas é o relator desta comissão.   
 A reunião de hoje tem por objetivo debater os termos do contrato do trecho 
que fica da Bahia, da BA-698, até a divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, que é 
o trecho concedido aqui no Espírito Santo. O convidado nosso é o Rodrigo Lacerda, que 
é especialista em regulação da ANTT. A gente vai iniciar o trabalho e eu gostaria de 
convidar o Rodrigo para compor aqui com a gente a Mesa. Vou fazer uma fala inicial e 
logo passo a palavra.  
 A gente, quando iniciou essa discussão e a possibilidade de criar esta comissão, 
foi muito em função de o Espírito Santo vir sofrendo com a questão logística já há 
algum tempo. A gente é conhecido na história como a barreira verde para as minas 
gerais, e a gente teve essa função importante na época colonial, logo depois também, 
mas com o tempo a gente precisou se desenvolver. E a gente tinha dificuldade, até 
pouco tempo, em relação ao aeroporto, tínhamos dificuldade em relação aos portos, 
apesar de ser uma cidade, ou um estado muito bem localizado no país, na Região 
Sudeste, central, equidistante de vários pontos importantes do país, a gente vem 
sofrendo com essa questão logística.  

O transporte, no Brasil, é rodoviário, a opção do modelo, não julgando se foi a 
opção correta lá atrás, mas é um transporte rodoviário, de cargas principalmente. E a 
gente percebe, também, um número de mortes no trânsito. Eu fui presidente, na 
Prefeitura de Vitória, quando secretário - Deputado Xambinho, muito bom. Deputado 
Xambinho é o nosso vice-presidente da comissão, como eu falei. Obrigado, deputado! - 
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da Prefeitura de Vitória, eu participei do Comitê Vida no Trânsito, e o Comitê Vida no 
Trânsito é um comitê que visa diminuir o número de mortes nas cidades brasileiras.  

A gente tem algumas iniciativas importantes nas cidades brasileiras. Essa é uma 
iniciativa da ONU em parceria com diversas entidades da OMS também, e a meta era, 
no Brasil, a gente reduzir, até 2020, cinquenta por cento do número de acidentes e 
mortes no país. 
 Esse número dificilmente vai ser atingido, de cinquenta por cento. Algumas 
cidades conseguiram fazer redução, por exemplo, Salvador. Vitória está em trinta e 
dois por cento ainda. Até 2020, a gente espera que chegue, mas ainda não é uma 
realidade.  
 Quando a gente fala de uma concessão de uma BR, o que a gente espera, o que 
todo mundo espera? Que a gente tenha, de fato, uma melhoria da via, que propicie as 
duas principais coisas que eu queria discutir nesta reunião, que é, primeiro, ajudar a 
gente a sair desse isolamento logístico, que é um gargalo forte do Espírito Santo, e 
para a gente se desenvolver precisa. Não tem como a gente se desenvolver com as 
nossas BRs do jeito que estão, até porque não fica produtivo para chegar a importação 
aqui e sair depois no modo rodoviário. Então, a gente não tem produtividade em 
relação a isso. 
 E também a questão das mortes no trânsito, os acidentes. Acho que esse daí, 
talvez, seja até o principal assunto que a gente possa tratar, porque que, infelizmente, 
sei que, com as alterações feitas, já ocorreram melhorias, mas, se a gente tivesse, 
desde o início, com o contrato sendo executado - o primeiro contrato, pelo que 
entendi, tinha uma porcentagem já duplicada -, a gente teria uma duplicação muito 
grande. 
 A intenção da reunião de hoje é conhecer o contrato, até porque o deputado 
Xambinho também é um novo deputado, eu também. Só o deputado Freitas que 
parece que já participava desta comissão, que foi criada lá trás. Era temporária 
também, mas o deputado Freitas já participava dessa discussão anteriormente. Então, 
é importante, para nós que estamos iniciando essa discussão, conhecer 
profundamente o contrato.  
 Algumas pessoas, deputado Xambinho, até falaram: Mas a Assembleia vai 
discutir? Não é um contrato federal? Apesar de ser um contrato federal, tem um 
interesse local maior até que o interesse federal, que é a vida das pessoas. Então, a 
gente tem competência concorrente para criar essa comissão e para discutir o assunto, 
sim. 
 Então, o nosso convite à ANTT, que é a agência reguladora, que faz a regulação 
em relação a esse contrato, é para conhecer o contrato, e, depois, a gente poder, com 
os municípios, com os parlamentares, discutir o assunto, acompanhar e não deixar o 
ocorrer uma dificuldade na execução. A gente encontra diversas explicações: Ah, a 
questão ambiental. O que a gente sente é que a gente precisa dar mais transparência 
ao que está contratado. As pessoas precisam saber o que está contratado. Quando a 
gente paga seis pedágios, quando atravessa o Espírito Santo, o que está contratado? O 
que a gente precisa ter de retorno? Porque não dá para as pessoas estarem pagando, 
talvez, por isso elas não compreendam o custo do pedágio. Muita gente defende o 
pedágio. Defende, mas com a intervenção na via, com a melhoria. Acho que esta 
comissão tem essa função também: de dar luz, jogar luz ao que está contratado, o que 
precisa ser feito das diversas partes. 
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 Então, vou passar, antes, a palavra ao deputado Xambinho, como é nossa 
primeira reunião mais formal. A gente fez uma reunião só de deliberação, essa é a 
primeira reunião mais formal. Vou passar ao deputado Xambinho, logo após, passo ao 
Rodrigo Lacerda, para fazer a apresentação inicial. 
 É claro que não poderia deixar de falar, deputado Xambinho, ontem a gente 
teve uma ação, que foi divulgada em todas as redes da Polícia Federal, e, como ela esta 
correndo em sigilo, a gente não tem informações precisas em relação ao que está 
ocorrendo. Então, vou deixar a cargo da ANTT, se quiser fazer algum pronunciamento 
sobre o assunto, não é o motivo da nossa reunião, apesar de que, assim que isso for 
divulgado, a gente vai discutir, aqui, nesta comissão sim, mas como ainda está em 
sigilo, não tem como fazer nenhuma discussão sobre o assunto. A intenção desta 
reunião é, de fato, conhecer o contrato.  
 Então vou passar ao deputado Xambinho, para fazer as considerações iniciais. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Obrigado, deputado Gandini. Bom 
dia a todos. Desculpe o atraso. Infelizmente, o trânsito de Serra até Vitória faz a gente, 
às vezes, atrasar. Também tivemos uma manifestação hoje, no Centro da Serra, na 
saída de Serra-Sede, bairro Continental, onde os moradores, com razão, cobrando uma 
passarela que a Eco101 também prometeu e nunca saiu do papel.  
 Mas, quando nós tivemos a brilhante ideia de criar esta Comissão, era 
justamente para fazer um acompanhamento desse contrato da Eco101, que foi 
prometido para a sociedade capixaba, para o povo capixaba, e que já não vinha sendo 
cumprido, desde o seu início.  

E esta semana, desencadeou vários problemas, desde um atropelamento 
naquela região de Cidade Pomar, que é uma região que a gente tem cobrado muito 
aqui na Assembleia, a retomada dos radares, porque é o trecho mais perigoso do 
Brasil. O trecho onde mais morrem pessoas em acidente de trânsito hoje, no Brasil, é 
aquele trecho. E nós conseguimos lá atrás a instalação dos radares, foram 
desinstalados e, nesta semana, aconteceu mais um acidente, inclusive foi na quarta-
feira, quando nós fizemos um pronunciamento na Assembleia, na sessão, e, no final da 
tarde, ocorreu um acidente em que uma pessoa veio a óbito. Mais uma 
irresponsabilidade da Eco101, do Dnit, da ANTT, porque também temos uma obra ali 
que está paralisada há anos.  
 E ontem, desencadeou nessa operação da Polícia Federal, que vem provar as 
mentiras da Eco101 com o povo capixaba. Nós acompanhamos a Eco prometendo a 
duplicação de, pelo, menos, metade do trecho da BR-101 no estado, até, se não me 
engano, maio de 2018, que não foi cumprido. E, hoje, vem à tona o que aconteceu. 
Superfaturaram o pedágio, mas as obras que teriam que acontecer, nunca 
aconteceram. E um desvio de conduta que, através desta Comissão, que não era a 
nossa missão, nós vamos, agora, poder nos debruçar, cada vez mais, investigar, para 
poder dar mais clareza para o povo capixaba sobre o que está acontecendo com esse 
contrato da Eco101. 

Ontem, deputado Fabrício Gandini, eu estive no município de Iconha reunido 
com dois vereadores na Câmara, com lideranças da cidade, fiz uma visita à cidade, e 
nós temos muitas reclamações do contorno de Iconha. Dos acessos do contorno de 
Iconha, das passagens subterrâneas que a população de Iconha utiliza, que passa pelo 
contorno. Uma obra muito mal feita. Eu tenho algumas fotos, mas não deu tempo 
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ainda de montar um material para a gente apresentar na Comissão e seria importante 
também a presença do pessoal da Eco, que está presente, mas já posso até deliberar 
um pedido de a gente fazer uma visita técnica junto com a Polícia Rodoviária Federal, 
com a ANTT, com a própria Eco, para a gente fazer uma vistoria in loco daquela obra, 
porque o município de Iconha, hoje, perdeu e ganhou, mas nós temos que chegar a um 
entendimento de levar benefícios para aquela comunidade, para aquele município, 
porque, querendo ou não, o Brasil passa por Iconha, sempre passou por Iconha, e 
aquela obra, no ponto de vista das lideranças no município, trouxe prejuízo? Trouxe, 
mas trouxe alguns benefícios também, porque o trânsito pesado saiu de dentro da 
cidade.  

Muito feliz em estar aqui nesta manhã. Eu acho que é um tema que nós vamos 
ter que debater muito, nós temos que avançar muito na discussão desse contrato da 
Eco101, afinal de contas, o pedágio da Eco101 é uma mina de ouro. Eu acho que só 
quem está ganhando é a Eco101, e o povo capixaba, não só capixaba, mas o povo 
brasileiro, porque os nossos caminhoneiros não são moradores somente do Espírito 
Santo, são do Brasil todo. Pagam pedágio caro e não tem o benefício que tem, e o que 
está acontecendo. As mortes que acontecem diariamente na nossa BR-101, no 
Contorno também. Recentemente, nós tivemos um acidente, um atropelamento, um 
vídeo que está viralizado nas redes sociais, de um jovem cuja mãe tinha acabado de 
ser atropelada, ele faz um relato e culpa a gente, as autoridades, porque não cobram a 
instalação de uma passarela no bairro em Cariacica, onde faz a travessia de um lado 
para o outro do Contorno.  
 Mas, estamos felizes, vamos trabalhar muito nesta comissão, feliz em receber 
vocês aqui, a ANTT, a Polícia Rodoviária Federal. Acho que agora é o momento da 
gente trabalhar em prol do estado e desvendar, aproveitar essa operação da Polícia 
Federal, o que tem de errado nesse contrato da Eco101. Muito obrigado! Bom dia a 
todos! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Obrigado, deputado. 
 Só fazer aqui o registro, que eu não havia feito ainda: 
  

A Eco101, Concessionária de Rodovias S/A, vem através desta, 
agradecer o convite de participação em reunião extraordinária, porém, 
devido às agendas não controladas pela concessionária, não poderemos 
comparecer nessa importante reunião.  

Desde já nos colocamos à disposição para contribuir e participar 
de outras agendas que essa douta Casa entender importante nessa 
contribuição.  

Assinado, José Carlos Cassaniga. 
 

 Então, eu vou pedir para juntar aos nossos documentos e já passar a palavra ao 
nosso convidado, especialista em regulação da ANTT, Rodrigo Lacerda, para fazer a sua 
exposição. Obrigado. 
 
 O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – Bom dia a todos. Bom dia, deputados. 
Obrigado pelo convite de estarmos aqui. 
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 Eu sou um dos responsáveis, eu coordeno a equipe de fiscalização de campo da 
ANTT, sou engenheiro civil de formação, e toda fiscalização de campo é sob nossa 
responsabilidade, nossa coordenação. 
 Nós entendemos que o papel de fiscalização da Assembleia, não só da 
Assembleia como do próprio Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, apesar de 
muitas vezes dar uma agenda a mais, é uma contribuição muito grande para o nosso 
trabalho. Acho que cada olho que bate no contrato, cada olho que bate no serviço 
prestado, vai ver um aspecto. Nós temos um contrato complexo, uma rodovia 
extremamente complexa, nós não estamos falando de qualquer rodovia. Talvez seja a 
rodovia com uma quantidade maior de travessias urbanas concedidas, creio que essa 
seja a maior.  

Colegas vêm aqui nos visitar, às vezes, eles ficam abismados com semáforo: 
Olha, nunca vi semáforo desse jeito. É semáforo em tudo quanto é lugar, é travessia 
urbana a cada esquina, então, nós temos uma rodovia diferente, nós temos uma 
rodovia que tem lá suas complexidades, temos uma concessão que tem seus 
problemas e nós vamos tentar aqui, explanar para vocês como é. O objetivo disso é 
explicar o contrato, e claro, vamos abordar tudo isso que o senhor colocou aqui, 
deputado, sobre os problemas que a gente teve.  
 A primeira questão que eu queria colocar é, realmente, o isolamento logístico 
que temos, nós temos potencial logístico imenso, e o Brasil carece muito de 
infraestrutura. Eu tive uma palestra numa universidade, esses dias, eu falei: Olha, o 
Brasil não é um país rodoviário, é um país carente de todo e qualquer tipo de 
infraestrutura. Então, se a gente for pensar: Ah, a gente é rodoviarista. Com as 
rodovias que nós temos, nós não somos é nada. Podemos ser outra coisa, entendeu? 
Nós, hoje, qual a nossa rodovia, tirando o estado de São Paulo, as estaduais de São 
Paulo, que nós podemos colocar no patamar do Chile, nós não temos.  

Então, apesar das escolhas lá atrás, que o senhor não quis julgar, eu também 
não julgo, nós temos um problema sério que dá para a gente julgar, somos o país que 
não investiu em infraestrutura, não modernizou a infraestrutura. E isso acabou 
encarecendo muito os nossos produtos e dificultou a nossa competitividade.  

Nosso ministro da infraestrutura tem consciência disso e, pelo o que a gente 
está vendo, está movimentado. Tomara que ele consiga fazer um excelente trabalho, 
acho que é um grande profissional que admiro há alguns anos, e espero que ele 
consiga, todos nós, trabalhar para cooperar com essa infraestrutura do Brasil. 
 Então, vamos falar um pouquinho sobre a concessão da Eco101. Primeiro, um 
pouquinho da ANTT.  Nós somos uma agência reguladora, não somos executores de 
nada. Nosso trabalho é simplesmente intervir no mercado colocando uma regulação, 
que seria legislar o mercado. Lógico que é uma legislação infralegal, nós não temos o 
poder que os senhores têm, mas podemos, como agência reguladora, colocar algumas 
regras para o mercado. Esse mercado é o mercado ferroviário, o mercado de 
transporte de passageiros, o mercado rodoviário e o transporte de cargas. Esse é o 
trabalho da ANTT.  

Tem muitas equipes. Temos uma equipe bem multidisciplinar: temos 
engenheiros, advogados, economistas, contadores, estatísticos. É interessante que isso 
acaba tendo uma energia muito positiva. 

Vim de um órgão rodoviário, fui colega do Roger muito tempo, e vir para uma 
agência reguladora, a gente percebe uma diferença muito grande. Sair só do campo da 
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engenharia para vir para um campo mais multidisciplinar é bem diferente. A gente tem 
que se adaptar. Essa é a realidade. 

Temos várias concessões no Brasil, está aumentando bastante isso. O plano do 
ministério é de aumentar mais uns três mil quilômetros. Inclusive, a nossa BR-262 está 
prevista para ter a concessão. Nossa carteira de concessões está grande e vai 
aumentar ainda mais. Temos um grande desafio como órgão concedente e creio que 
vamos conseguir vencer esse desafio. 

Vou falar um pouquinho sobre a BR-101. Temos uma concessão que tem fases 
específicas. Essa concessão foi distribuída por fases. Não é que, quando a 
concessionária entra, ela já tem que cumprir todas as obrigações. Ela tem fases para 
cumprir. Os padrões de qualidade vão aumentando com o passar do tempo, deputado. 
Quando eles entraram, em 2013, a gente basicamente não cobrava nada deles. Eles 
tiveram um tempo de mobilização, tempo de entrar, de começar a fazer o serviço, e é 
esse período que a gente chama de trabalhos iniciais.  

Ele já foi superado e a concessionária já passou por esse período, que é 
simplesmente uma pequena intervenção na rodovia para deixá-la em condições 
mínimas de trafegabilidade. Depois começa a fase de conservação, começam os 
parâmetros que a gente vai colocar. Vou definir depois o que é um parâmetro de 
desempenho. Mas o nível de qualidade começa a apertar um pouco. Depois, no quinto 
ano, nós temos uma fase de recuperação, que a gente já acabou também, e o nível de 
qualidade chega a um topo. Eu falo de qualidade de conservação, não de 
infraestrutura implantada. Depois vou dividir isso também. Ela chega a um topo e nós 
já chegamos a esse topo de prazo, mas não chegamos a esse topo de qualidade. 
Vamos conversar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Depois disso, continuamos 
essa fase de conservação até o final. Os parâmetros não podem regredir. E também a 
fase de manutenção, ele também tem intervenções mais robustas até o finalzinho da 
concessão. 

Nessa concessão nós temos vinte e cinco anos de prazo. Ela começou em 2013 
e nós temos quase duzentos e setenta e nove quilômetros de rodovia, pegando todo o 
estado do Espírito Santo, a BR-101, tirando alguns acessos que a gente tem, a Reta do 
Aeroporto, mas pega basicamente toda a BR-101 no estado do Espírito Santo.  

Nosso escopo de serviços, que a gente coloca no contrato, a gente dividiu os 
serviços de operação. Esses serviços não aparecem muito. De vez em quando vocês 
veem uma viatura passando, um guincho passando, mas esse serviço é muito caro para 
a concessionária. Como ele funciona vinte e quatro horas por dia, com profissionais 
muitas vezes até bem qualificados e caros, como médicos, enfermeiros e outros 
profissionais, tem um custo muito grande nas concessões. A estimativa dos nossos 
estudos é entre trinta e quarenta por cento de todo o custo de uma concessão, 
incluindo as duplicações, viadutos e tudo, seja nessa área operacional, porque tem um 
custo de mão de obra. Hoje, infelizmente, a mão de obra no Brasil ainda é muito cara. 
O trabalhador recebe pouco, mas o empregador paga muito. Acaba que esse escopo é 
muito caro. Ele já está implantado desde o sexto ano de concessão, a concessionária 
tem feito. Demorou um pouquinho para fazer as bases, essas bases ficaram em 
contêineres, não sei se os senhores se lembram, ficamos dois anos e pouquinho em 
contêineres, mas as bases já estão implantadas.  

Nós temos também o que a gente chama ali de obras não obrigatórias. É um 
conceito, deputados, que é importante para os senhores nos ajudarem a fiscalizar. São 
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os conceitos que a gente coloca muito na concessão: obra obrigatória e obra não 
obrigatória. Significa que ele não vai ter que fazer obra? Significa que ele não vai ter 
que fazer obra se não precisar de obra. O que nós cobramos? Parâmetro. É aí que a 
gente chama de parâmetro de desempenho.  

Esse conceito está muito difundido no contrato de concessão e o nosso 
contrato não é só o contrato, é o contrato e o programa de exploração rodoviário. Esse 
programa é o que, vamos dizer assim, discrimina exatamente o que a concessionária 
tem que fazer e quais são os prazos.  

Ali ele fala dessa definição de obras não obrigatórias, que seria: nós precisamos 
cumprir qualidade. Então, o que é? Não pode ter buraco por mais do que doze horas 
na rodovia. Esse é um parâmetro. Ah, ele precisa fazer a obra para tapar o buraco? Só 
se tiver buraco. Então, se não tiver nenhum buraco, não tem obra. Mesma coisa, um 
talude. O talude não pode estar erodido, a drenagem dele tem que estar funcionando. 
Ele é obrigado a fazer obra? Não! Só se o talude estiver erodido, se a drenagem não 
estiver boa. Por isso é essa a definição de obra não obrigatória. 

Muita coisa ele tem que fazer, mas o que nós olhamos não é a obra. Então, nós 
não conversamos com ele: a obra aconteceu ou não? A gente só olha lá e fala: a 
qualidade do serviço está boa de acordo com o contrato ou não. Então, essa é uma 
definição muito importante no nosso contrato de concessão e ali nós temos vários 
itens que a gente cobra: pavimento, drenagem, obra de arte, que são pontes, viadutos, 
iluminação e tudo mais. A gente tem isso, e isso é cobrado.  

Nós temos uma equipe, são cinco pessoas, cinco técnicos entre engenheiros e 
técnicos que cobram isso regulamente na concessionária. Depois nós vamos falar um 
pouco mais sobre a nossa fiscalização. 

Aí tem esse conceito de parâmetro de desempenho, que expliquei aqui agora. 
Cobramos parâmetro de desempenho. Não estamos preocupados com as obras, em 
tese, mas a obra, para a gente, nesse caso, não é importante. O que é importante é o 
parâmetro de qualidade.  

Temos as obras que a gente chama de obrigatórias. Essas obras obrigatórias são 
os investimentos previstos em contratos. São melhorias e ampliações e nesse caso 
entra a principal delas que são as tão sonhadas duplicações. É um volume também 
muito grande de investimentos e é aí que a gente mais tem visto, não só aí, mas aí a 
gente tem visto bastantes problemas na concessionária. A gente vai falar um 
pouquinho mais sobre isso. Então, são passarelas, vias marginais. Nós já temos 
algumas passarelas implantadas. Estamos em implantação de mais oito passarelas 
agora, nessa região central, principalmente no contorno de Vitória, e uma ali na Serra. 
Existem problemas aí também que nós vamos falar um pouco sobre esses problemas. 

Então, esse é o nosso cronograma de ampliações que o contrato estabelece. 
Então, nós tínhamos obrigações, desde o início, do contorno de Iconha, até o quarto 
ano, que saiu agora. Nós estamos hoje no final do sexto ano de concessão, só para os 
senhores se localizarem. Então, nós já passamos da fase de recuperação e já passamos 
da fase de duplicação de muita coisa.  

Ali nós podemos ver que muita coisa já deveria estar duplicada. Nós tivemos 
alguns problemas de licenciamento ambiental do trecho norte, e do trecho sul 
demorou um pouco para sair, mas agora saiu, e tem muita obra sendo feita, mas ainda 
precisava estar sendo feito muito mais.  
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Deputado, nós não temos dúvida de que a Eco poderia estar muito mais 
mobilizada para atender ao contrato de concessão, mas no finalzinho a gente vai 
conversar um pouquinho mais sobre as razões alegadas por ela e o que a ANTT tem 
avaliado com relação a isso. 

Isso é o nosso relatório de como estamos hoje na duplicação da concessionária, 
o que ela entregou até agora. Então, nós podemos ver que temos vários trechos em 
que as obras ainda não começaram. Coloquei ali só o que deveria ter sido pronto até o 
sexto ano de concessão. O que está em amarelo é o que já tem alguma coisa liberada 
para o tráfego.  

Então, a concessionária tem um avanço de obra do que ela deveria ter feito até 
este momento, até o sexto ano, que vai acabar no mês que vem, daqui a um mês, ela 
tem um avanço de menos de oito por cento, no avanço de obra. Não, menos de dez. 
Dez por cento no avanço de obra e menos de oito por cento no avanço de trecho 
liberado.  

O que é essa diferença? Nós não contabilizamos só o que eles entregaram ao 
tráfego. Se eles estão construindo um aterro, se eles estão construindo uma ponte, 
nós vamos lá mês a mês, avaliando: Olha, essa ponte teve um avanço de dois por 
cento, três por cento, dez por cento. E entra aí, vai computar nesse valor de dez por 
cento. Mas hoje, a entrega, a gente sabe, que é muito aquém do que a gente esperava. 

O trecho norte, que é de Serra até lá na Bahia, nós não temos licença ambiental 
ainda para atuar. E o contrato é muito claro ao dizer o seguinte: Todos os atrasos, com 
exceção de licença ambiental, e também se ficar comprovado que a concessionária 
não deu causa para o atraso da licença ambiental... 

 Então vamos lá: licença ambiental abona de cumprimento de prazo, desde que 
ela não deu causa para esse atraso. E só tem toda uma discussão. Nós temos uma 
coordenação específica de meio ambiente. Essa área de licenciamento é muito 
específica, então nós temos uma coordenação em Brasília que vê isso, o pessoal 
acompanha aí esses processos, e realmente nós temos um grande problema ali, que é 
a reserva de Sooretama. Por quê? Toda a licença ambiental do trecho norte, está 
amarrada com a solução da reserva de Sooretama. E no decreto que criou a reserva de 
Sooretama, ele desconsiderou a rodovia. Então, hoje, no decreto, diz que não há 
rodovia lá, então eu não posso cortar uma árvore por causa da rodovia. Então, ficou 
uma lacuna jurídica e nós estamos aí quebrando a cabeça para como é que nós vamos 
resolver. 

É um problema de gestão, Brasília é que está avaliando isso e quais são as 
opções. Existem opções, mas o que estamos vendo de solução é mesmo um projeto de 
lei na Câmara dos Deputados, no Senado e tudo, para desafetar essa área nessa área 
de reserva, a área da rodovia na área da reserva. 

Pode passar, por favor. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Rodrigo, antes de passar, 

só... 
 
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – Pois não, à vontade. 
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O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Rodrigo, só voltar. Só para 
ficar claro aqui. Cento e noventa e sete seria o total que deveria estar duplicado hoje? 
É isso? 

 
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA - Exatamente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – No sexto ano. 
 
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA - Vamos colocar até o mês que vem. Até 

hoje. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Tá. E 20,5 é o que está. É 

isso? 
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA - Esse 20,5 não está liberado, ele está 

calculado.  
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – É o que está calculado e já 

iniciou? 
 
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA - Por quê? Tem lugares, por exemplo, lá 

em Itapemirim, ele começou a fazer. Não tem um metro liberado, mas tem aterro, tem 
drenagem. Então, nós calculamos. Eu só fiz isso aqui de uma forma... No nosso 
relatório, nós temos que dar um percentual de avanço. Ele não liberou. O que ele 
liberou é ali embaixo, são 15,5 quilômetros de rodovia que ele liberou. São os 8,1 de 
Iconha, entre 1,5 e dois quilômetros -tem dois quilômetros, mas os tapers comeram 
meio quilômetro -, que é ali em Anchieta, que é um pedacinho que eles entregaram. E, 
hoje, Ibiraçu e João Neiva. São os trechinhos que eles liberaram já para tráfego. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Isso do total concedido? 
 
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA - Do total do que são obrigações dele. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – E o que deveria estar é mais 

ou menos em cento e noventa e sete, pelo contrato. 
 
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA - Cento e noventa e sete. Exatamente. 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Rodrigo, o jornal de hoje traz uma 

matéria dizendo que a duplicação prevista para maio de 2019 seria metade da rodovia.  
Teria que estar duplicado até o sexto ano da concessão, o que equivale a 235,7 
quilômetros. E você apresenta 197,3. 

 
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – Então, é metade do trecho não 

duplicado. Então nós temos um bom trecho hoje já duplicado. Nós temos o contorno 
de Vitória...  
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O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Que a ECO já pegou duplicado. Serra, 
mesmo... 

 
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA - Que a ECO já pegou duplicado. É. Na 

verdade, o que ela tem de obrigação contratual são, aproximadamente, quatrocentos 
e quarenta quilômetros de duplicação, mais ou menos. E ela deveria ter feito quase 
metade. Entendeu? Realmente é uma aproximação, mas também eu acho que não 
está muito fora não. 

Vamos seguir?  
Concluiu, deputado? 
Então, existe um atraso considerável, todos eles estão apontados em relatórios. 

Todos esses atrasos já foram fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União. O relato 
disso já é desde o começo da concessão, então não há nenhum... nenhum... Nós, a 
equipe de fiscalização, não escondeu em nenhum momento da diretoria da ANTT 
todos esses dados. Olha, fez? Não fez. Nós não temos nem juízo de valor no nosso 
relatório. É fez, não fez, o que fez, por que fez, por que não fez. É um relatório técnico 
bem específico. 
   Tivemos também as passarelas. Ele deveria ter feito já dezesseis passarelas, fez 
oito. E aí nós temos uma dificuldade com relação à passarela. Por quê?  A gente não 
pode imputar toda a responsabilidade na Eco porque nós tivemos dificuldades com 
relação às passarelas. Então, nós autorizamos passarelas, por exemplo, em Linhares, 
três. Eles começaram a fazer as obras e foi embargada pela prefeitura e eles tiraram 
uma autorização. Por quê? Porque ia atrapalha muito. Uma passarela é muito bom 
para quem está perto, mas não para quem está na frente. Imagine na sua casa, você 
tem a sua garagem, tem o seu comércio, imagina o quanto custa uma testada de 
comércio em Linhares? E aí a gente passa uma passarela ali na frente. Você 
simplesmente vai acabar com o negócio do cidadão.    
 Então, houve um recuo da prefeitura, nós estamos conversando com a 
prefeitura sobre como resolver essas dificuldades, mas, enfim, foi escolhido, a ANTT 
mandou executar parte das obras que estavam previstas pelo Dnit, no contorno de 
Vitória, e uma ali no... Bairro Central Carapina? Não. Ali na 262, em Nova Carapina, em 
que está sendo executada também. Então, nós temos duas ou três com pendências de 
projeto ainda na ANTT, mas cinco já estão iniciando, já estão com a fabricação já 
pronta e creio que em maio, agora, vamos já poder liberar essa passarela ao tráfego, 
essas oito que estão previstas. 
 Pode passar, por favor! 
  Vias marginais também, existe uma pendência grande das vias marginais, mas a 
concessionária tem um avanço de quarenta e seis por cento nas vias locais, mas ainda 
tem muita coisa para ser feita. Ali também tem uma divergência entre local. A gente 
entende que deve ser em um local, a concessionária insiste em outro. Eles já foram 
multados algumas vezes por causa disso e, enfim, tem atraso também.  

Pode passar.  
 E aí eu queria falar um pouquinho para os senhores sobre revisão tarifária, 
nossa política tarifária. Peço licença aos senhores que já entendem disso, talvez vou 
ser um pouco mais... Dar mais mastigado. Então, se eu tiver sendo muito... Se já 
souberem disso, me perdoem. Mas acho interessante, porque nós... Isso aqui é o 
coração do negócio. O coração do negócio é: o usuário paga, a concessionária recebe, 
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ela tem que fazer investimento na rodovia e entregar o serviço para o usuário. É esse 
ciclo.  O patrimônio continua sendo da União e há um ciclo em que todo mundo ganha. 
Então, é importante a gente entender como ele funciona, até na teoria, para a gente 
entender na prática ali, dos problemas, onde estão os problemas, para a gente achar, 
apontar e consertar onde tiver de ser consertado. 
 Pode passar, por favor! 
 O princípio do contrato. É o princípio de todo contrato. Ele tem que estar 
equilibrado. Todas as despesas, custos e remunerações têm que estar equilibradas nas 
receitas que ele tem previstas. E, hoje, ele tem uma receita que é arrecadação de 
pedágio e ele tem outra receita que é receitas acessórias, que é muito pouca coisa: 
instalação de uma placa, alguma coisa do tipo; ou passou uma fibra ótica. É o aluguel 
da infraestrutura, aluguel do Patrimônio da União, que é uma receita acessória, e o 
próprio investimento público que pode ser feito na concessão, como é o caso que está 
previsto ser feito, o contorno do Mestre Álvaro. É um investimento da própria União 
no contrato, na concessão, e ele entra nesse equilíbrio aí de alguma forma. 
 Pode passar. 
 E aí nós temos as despesas. As despesas aí, de custos e remuneração, a gente 
considera ela como fixa. Lógico que ela não é fixa, na realidade, mas teoricamente a 
gente considera que os custos são atribuições, são riscos da concessionária: se 
aumentar o custo, o problema é dela; se diminuir os custos, também o mérito é dela.  
  E os investimentos, eles podem ter que aumentar. Por exemplo, precisamos de 
mais passarelas. O deputado falou agora: Ah precisamos de passarela, passarela, 
passarela! Nós precisamos muito! Eu fiz um relatório este mês, que eu apontei 
falando, no mínimo, setenta passarelas, e nós temos dezenove previstas. E eu creio 
que setenta passarelas, ainda vai ter muita gente reclamando. Comunidades 
pequenininhas vão ficar de fora. Então, assim, só para se ter uma ideia da discrepância 
do contrato. Então, nós também assumimos que o contrato... Não conhecia bem a BR-
101 quem fez esse contrato.  

Em minha opinião até, não vejo tanta necessidade, por exemplo, de se duplicar 
no extremo Norte, hoje. Se eu fosse fazer um contrato desse hoje, se o engenheiro 
fosse fazer o planejamento, eu iria avaliar bem.  

Por que vamos duplicar acima, por exemplo, de até Linhares, ou mesmo acima 
de São Mateus? O tráfego lá é muito baixo. Então, talvez, colocando isso tudo como 
viadutos, passarelas e ciclovias seria um ganho muito mais para a sociedade, que está 
muito mais concentrada na região central, lógico, sem abandonar as pontas. Mas 
investir mais aqui na central.  

E o que acontece? Essa balança tem que ficar totalmente equilibrada. Se a 
gente aumentar, igual eu falei: Vamos botar mais cinquenta passarelas, vamos botar 
dez quilômetros de ciclovia, vamos colocar mais vinte viadutos e por aí vai, mais 
contornos, como é a pressão nossa, porque nós conhecemos a rodovia e sabemos a 
sua necessidade, essa balança não vai ficar equilibrada, ela vai desequilibrar.  

E para a gente equilibrá-la novamente eu preciso mexer em alguma daquelas 
outras coisas, ou nós vamos aumentar a tarifa de pedágio. Pessoa que paga hoje 4,00 
para passar; 4,50; 5,00; 5,50; vai começar a pagar 6,00 e por aí vai. Ou eu aumento a 
tarifa, ou eu aumento o tráfego.  

Quando a gente fala em tráfego, o risco de tráfego é da concessionária. Se 
passa muito ou se passa pouco, o problema é dela. Mas como é que a gente fala essa 
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questão de tráfego? Eu posso mexer no prazo.  Mexendo no prazo vai passar mais 
carros, como já aconteceu.  

 Inclusive as concessionárias mais antigas estão pedindo isto: Eu topo fazer isso, 
isso, isso e isso. Ah, mas você me dá mais dez anos de contrato? Você me dá mais vinte 
e cinco anos de contrato? Então nós temos essa opção legal. Aumentar o prazo ou, 
então, aumentar o investimento público, né? Então, não. Então, tudo bem. Eu quero 
aumentar, fazer setenta passarelas. Ótimo. O Dnit vem e faz, ou eu faço um convênio 
com o DER e o DER faz; enfim, várias outras coisas. Ou a mesma, até um aporte na 
própria concessionária.  

A União pode falar: Tudo bem. Cada passarela custa um milhão e meio, você 
quer fazer cinquenta passarelas, eu vou te dar. Toma tantos milhões de reais; setenta e 
cinco milhões de reais para resolver esse problema. Então, são opções que temos para 
equilibrar esse contrato.  
O que não podemos nunca é desequilibrar o contrato. Não podemos exigir 
investimento sem aumentar a receita deles, nem podemos reduzir investimentos sem 
reduzir essa receita deles. Essa é uma visão teórica. Sabemos que na prática...  
 

O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Quero tirar uma dúvida, 
Rodrigo. Quando você licita, você licita um objeto, né? Essas alterações estão previstas 
no próprio contrato? Poderiam ser feitas? Por exemplo, você falou aí que o trecho 
norte, devido ao baixo tráfego, não deveria ter entrado. 

Existe a possibilidade de o objeto ser modificado? Pelo que entendi há essa 
possibilidade, para equilibrar o contrato.   

 
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – Existe essa possibilidade legal, mas 

esse de que estou falando, eu disse num novo contrato. Digamos que estivesse em 
2009 fazendo esse contrato; como eu faria? Hoje modificações muito robustas não são 
nem aceitas pelo Tribunal de Contas, nem pela própria sociedade. Vai muito do 
interesse da própria sociedade.  

Se a gente conseguir provar, e for também de comum acordo com todos, que 
seja uma coisa interessante, não temos um limitador, como tem, por exemplo, uma 
obra do Denit.  

Trabalhei muito tempo no Denit e a gente tinha o seguinte: vinte e cinco por 
cento para cima ou para baixo, a gente pode aumentar ou diminuir. Nesse caso, o 
contrato de concessão, é outra lei. Até algumas pessoas falam: Ó, subsidiariamente, 
vale e tudo. Então, existe essa discussão, mas hoje a gente não tem uma limitação 
específica. Mas isso nunca aconteceu também na agência a esse ponto. Nunca tivemos 
tão grande alteração. Eu só estou dando uma sugestão de como eu teria feito, se eu 
tivesse feito isso aqui. Mas podemos ter alterações, sim. Se chegar a conclusão 
seguinte: Olha, não precisa de tal investimento; precisamos de outro. Por exemplo, eu 
entendo que o contorno de Mestre Álvaro é muito mais importante do que a 
duplicação na Bahia - minha sugestão -, do que a duplicação em Pedro Canário.  

Podemos fazer outras melhorias em Pedro Canário, como edificação de 
traçado, terceira faixa, viadutos... Não precisamos deixar de fazer os viadutos, mas a 
duplicação, talvez, não  
faria.  
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 E, por favor, não estamos colocando isso como pauta. Estamos colocando aqui 
para entender o contrato de concessão. Assim que funciona. 
  

O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) - Já ocorreu, Rodrigo, alguma 
modificação nesse contrato desde o primeiro? 
  

O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – Nesse contrato já ocorreram algumas 
pequenas modificações. Por exemplo, existia a previsão de recuperação de quatro 
postos de pesagens fixos e a implantação de dois novos, móveis. Por decisão da 
agência, até por uma decisão administrativa de não usar mais balança móvel, retirou-
se essas duas balanças móveis. Continuam as quatro fixas. 
 Então, são algumas coisas pontuais. Ah, eu tinha vinte câmeras, agora eu 
aprovei sessenta câmeras, mas nós não temos uma coisa robusta desse tamanho ainda 
não e eu não sei se terá. Eu creio que não vai ter. Então, vamos continuar. 
 Nós temos... Esse equilíbrio todo que nós temos, do contrato, é feita a 
avaliação ano a ano. Na verdade a gente faz sempre e no fim do ano ele é apurado. 
Essa tabelinha está no site da ANTT, deputado. Tem bastante informação dessa revisão 
tarifária, os contratos, todas as revisões que tivemos desde o começo estão lá. Tem 
todos os relatórios. 
 É muito importante a ajuda dos senhores para a gente avaliar, porque somos 
passíveis de erro como qualquer um. E eu gostaria, se eu estiver errando - eu adoraria, 
apesar de eu saber que, talvez, vai ter consequência - de ter a oportunidade de 
consertar o meu erro. 
 Nesse caso não sou eu que faço. Eu faço o seguinte: eu ajudo. Nós, a nossa 
equipe, ajuda a alimentar com informações. Ele fez isso, não fez aquilo. E a ANTT em 
Brasília... Nós, da ANTT, em Brasília fazemos um balanço de ponto a ponto do 
contrato, do que foi feito, do que não foi feito, o que passamos para frente, o que 
antecipamos. 
 Então, se a gente antecipar um investimento... Por exemplo, o investimento é 
para o décimo ano e eu fiz agora no décimo sexto; ele tem um pequeno aumento de 
tarifa. Do mesmo jeito, se era no sexto e ele só fez no décimo, ele terá uma pequena 
redução de tarifa. É uma, vamos dizer assim: a conta tem que fechar em zero; o 
investimento inicial tem que fechar em zero. 
 Então, como o investimento no tempo se altera: você jogou um pouquinho 
para a frente, a tarifa dele tem que diminuir um pouquinho; jogou um pouquinho para 
trás, ela tem que aumentar um pouquinho. Às vezes, ela tem uma pequena percepção, 
mas vai somando. São várias somando e dá o resultado que a gente vai falar ali. 
  

O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Só... Como a gente tem um 
grande trecho que não foi duplicado, isso não influenciou na tarifa até hoje. Então, isso 
é teórico. 

 
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – Aí que tá: o nosso contrato, e aí é uma 

crítica que o próprio TCU tem feito e a gente também sempre fez... A primeira questão 
é o seguinte: a concessionária deu um desconto de quarenta e seis por cento nessa 
tarifa. Então, ou a União errou muito e consertaram esse erro, ou eles jogaram bem 
abaixo do que se esperava e, aí, eles têm que, de alguma forma... 
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Existe aí... Vamos dizer assim: quem vai fazer uma proposta acaba tendo que 
depois compensar. Como que ela compensou? Diminuindo os investimentos, 
minorando os investimentos - e é natural que ela faça isso - e majorando o tráfego 
porque caso tivesse um atraso, esse valor de investimento que estava aqui, quando 
você jogar no... 

Imaginem que eu vou colocar um milhão e jogar dez anos à frente. Há um juro 
qualquer, mesmo que seja pequeno, ele vai dar um valor considerável. Mas se esse 
valor de um milhão, dez milhões, e eu considerar aquilo como cem mil, o valor que ele 
vai jogar no tempo será bem menor. Então, hoje o contrato do jeito que ele foi, não foi 
ilegal, ele tinha essa opção de fazer... Esse jogar no tempo, não estamos vendo muita 
coisa. 

E outra: o TCU já observou, e acho que é um grande problema também, e já 
ordenou consertar, que é o seguinte: Então, tudo bem. Ele não fez no quinto, a gente 
joga para o sexto. Esse era o padrão da ANTT. Ele não fez cento e noventa quilômetros 
de duplicação, que era para ele fazer no quinto, então, vamos jogar para o sexto. 

Não, mas... Não, ele não vai fazer no sexto. Então, o que temos que jogar? Um 
pedacinho para o sexto, um pedacinho para o sétimo, e ali vai até o vinte porque nós 
temos que ter uma previsão real do negócio. Então, quando joga tudo, ao invés de 
jogar... A gente sabe que ele não fez, deveria ter jogado para o decimo primeiro, 
decimo segundo, e jogou para o sexto. Essa era a regra da ANTT, até então, e aí o TCU 
veio mudando: Agora eu quero um cronograma real para você mexer nesse valor. 
Porque aí vai ter um impacto maior, aí você vai começar a ver. Realmente não via, era 
praticamente irrisório. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Ainda não foi feito, não é? 
 
 O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – Isso está começando a ser feito agora. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Ok. 
 

O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – Está começando a ser feito agora. A 
decisão do TCU, se eu não me engano, é do ano passado. 

Então, o que acontece? Os custos do que vai aumentando e diminuindo, vocês 
podem ver que a variação é bem pequenininha aí, é zero vírgula zero cinco para mais, 
zero vírgula zero não sei quanto para menos. Aquilo vai dando um balanço e, no final, 
a gente vai ter um valor total. 

Tem um conceito, só nesse slide, antes de chegar a esse valor total, que é do 
desconto de reequilíbrio. Também é um conceito importante, deputado, e a gente vai 
ter muito que conversar sobre ele. Todo ano vai ter briga com relação a isso, a 
concessionária briga de um lado e a gente briga do outro. 

O que acontece? A concessionária tem, no contrato de concessão, diversas 
punições. Você não entregou um serviço, você é punido. Essa punição é multa: Ah, te 
dei uma multa de um milhão por isso. Como é que funciona essa multa? O usuário vê 
isso? Não! Essa multa, vamos dizer, todo o processo de defesa e tal, costuma ir para a 
Justiça e a Justiça manda pagar. Tem uma GRU, vai para o caixa único da União. O 
usuário viu o que nisso? Viu o dinheiro do caixa único da União, que ele também bota 
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lá, todo mês, um tanto. Então, o usuário, em si, não vê. Às vezes, não volta nem para o 
Estado. 

Esse desconto de reequilíbrio é um mecanismo utilizado para que o usuário 
tenha uma compensação, já na próxima revisão tarifária, do que ele deixou de fazer. 
Então, são vários itens que nós temos: buraco, sinalização, obras de duplicação 
condicionadas ao volume de tráfego. São várias coisas que a gente coloca numa 
tabelinha e fala: Olha, a concessionária fez isso, isso e isso; não fez aquilo, aquilo e 
aquilo. E aí a gente chega a um desconto na tarifa por causa do que ela deixou de 
fazer.  

Não é uma punição; ela é, simplesmente, uma contraprestação. Se eu lhe 
encomendei um copo, um microfone e uma caneta, combinei de pagar vinte reais por 
isso e você me trouxe só o microfone e o copo, eu não vou lhe pagar a caneta. Isso não 
é uma punição para você que é meu fornecedor, simplesmente eu vou pagar o que 
está ali. E é exatamente isso que a gente tem feito. Na última revisão, nós tivemos um 
desconto na tarifa, e aí não é o desconto total, é um desconto que, depois, somado 
com os outros que aumentam e diminuem, ele chega ao final. O do ano passado foi de 
seis e pouco. 

A revisão tarifária que nós tivemos no ano passado foi essa aí, tivemos uma 
pequena redução na tarifa de pedágio. Claro: Ah, Rodrigo, foi proporcional? Não, não 
foi! Mas é o que a gente tem contratualmente para colocar.  

Eu creio que o contrato pode melhorar muito, e a ajuda de vocês é muito boa. 
A Câmara dos Deputados tem dado uma ajuda excelente; o Tribunal de Contas tem 
dado uma ajuda excelente; e os senhores, eu tenho certeza de que vão continuar 
dando. A legislatura passada também deu boas contribuições. E houve uma pequena 
redução na tarifa em função da falta de prestação pela concessionária. 

Queria falar um pouco sobre a nossa fiscalização. Esse quadrinho não está 
atualizado porque foram juntadas duas gerências em Brasília. Nossa fiscalização é feita 
pela Superintendência de Infraestrutura, que é em Brasília. Nós temos, hoje, uma 
gerência abaixo dela, que é a Gerência de Infraestrutura e Regulação. Dessa gerência, 
depois, nós temos diversas coordenações, e nós somos vinculados à coordenação do 
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e Espírito Santo fazem parte de uma coordenação só 
sediada no Rio de Janeiro. Então, meu coordenador, meu chefe imediato, está no Rio 
de Janeiro, e nós aqui do posto de Serra, que hoje temos dois engenheiros e três 
técnicos para fazerem a fiscalização do trecho. 

Hoje, para se ter uma ideia do cálculo inicial do contrato, nós tínhamos um 
cálculo de até vinte servidores. Infelizmente, a gente começou com um, dois, três, 
chegamos a cinco, voltou para três, voltou agora a cinco, agora vai vir mais um.  

Então, a gente está fazendo, acho, o melhor que dá. Acho que sempre dá para 
melhorar, mas a fiscalização nunca vai ser a contento. Eu creio que nossa realidade é 
que a fiscalização não vai ter como ser cem por cento, porque contratar servidor é 
complicado, é o resto da vida da pessoa, o resto da vida da mulher, no meu caso, da 
minha esposa e do meu filho, até fazer vinte e quatro anos, vai ter um vínculo com o 
Governo. Então, é complicado mesmo para a decisão do Governo. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Vou só fazer um pergunta. Onde fica 
o posto de Serra, agora, da ANTT? 
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 O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – Nosso posto, a gente tinha previsão de 
construir dois postos, um em Guarapari e um em Linhares. Como a gente começou 
com muito poucos servidores – então, teria dez servidores em cada posto –, como a 
gente começou com muito pouco e continua com muito pouco sempre, foi decidido, 
administrativamente, de manter um posto só na região central. 
 Inicialmente, a gente buscou um lugar para construir no perímetro urbano de 
Serra, por ali, só que a gente julgou o seguinte, você manter um prédio isolado é 
complicado, então, incialmente, a gente começou, a Eco101, dentro do escritório dela. 
A gente funcionou lá uns dois, três anos, dentro do escritório dela em uma sala anexa, 
mas a gente sempre buscando um local para construir o nosso posto que tenha 
segurança para os servidores. 
 Depois de uma grande reclamação na Câmara dos Deputados, a própria Câmara 
de Serra também, nós tivemos alguma audiência pública e foi e mudou. Para nós, foi 
também muito mais confortável, deputado, porque era realmente constrangedora 
essa relação. Apesar de a gente não ter problemas pessoais com a concessionária, era 
complicado mesmo você ir lá e dar uma multa no cara e, depois, ir tomar um cafezinho 
no mesmo lugar ou na fila do banheiro. Então, era realmente muito complicado. Era 
ruim, mas acho que melhorou muito. 
 Hoje, nós funcionamos em uma sala alugada na Reta da Penha, em uma 
estrutura totalmente independente. Conforme o contrato, ela é mantida, e isso é 
previsão contratual, pela concessionária, mas nós ainda estamos pendentes de 
construção do posto e a gente precisaria de um local que fosse seguro e conveniente 
para a gente trabalhar.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Rodrigo, antes, só registrar a 
presença aqui do nosso deputado federal Da Vitória, ex-deputado estadual. Está 
voltando à Casa. A gente o convidou, ele é o líder da bancada do Espírito Santo e tem 
feito uma discussão. Lá também está sendo criada a comissão que vai discutir essa 
concessão aqui. Não sei ainda qual deputado que vai presidir, quem é que está à 
frente. 
 Queria registrar também o nosso companheiro de Serra, que também está 
representando o deputado federal Vidigal, o Enivaldo Pereira, que está representando 
o deputado federal Vidigal. Então, queria fazer esses registros antes de continuar. 
 
 O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – Obrigado.  
 Nossa fiscalização, nós temos dois instrumentos de fiscalização, que a gente 
chama de TRO, Termo de Registro de Ocorrência, e Auto de Infração. Os TROs são 
quando o contrato de concessão fala, especificamente, que tem um prazo para fazer. 
Por exemplo, um buraco, ele tem doze horas para consertar. Então, eu registro como 
TRO. Tem coisa que não tem prazo, e aí eu dou direto um Auto de Infração, que pode 
ser convertido em multas. 
 Hoje, nós temos um relatório de fiscalização. Nós temos, até este ano, mais de 
dez mil inconformidades registradas pela fiscalização, registradas oficialmente, 
respondidas e tudo. Então, cada buraquinho, cada mato alto, cada drenagem 
obstruída, ela é anotada nesses Termos de Registro de Ocorrência ou em Autos de 
Infração. Até hoje, nós temos dez mil. 
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 Nós temos também de multas, o valor de multas, até hoje, pela fiscalização, 
tanto de campo quanto de coordenação, quanto de Brasília, o valor é um cálculo 
aproximado, deputado, não é uma estimativa exata porque tem particularidades em 
cada caso, mas o cálculo estimado em quase quatrocentos milhões de reais em multas, 
a Eco 101, por descumprimento contratual. 
 Existem, sim, vários processos de multa. Nós já demos várias multas, aplicamos 
várias multas à concessionária. Muitas ainda estão pendentes de recursos, alguns na 
Justiça, mas a fiscalização tem atuado com os instrumentos que cabem a ela, que são 
os Autos de Infração. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Tem uma discrepância ali em 
2018. Aconteceu alguma coisa? 
 

O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – Aconteceu. Em 2018, tivemos dois 
eventos ali importantes. Desculpa, eu queria falar sobre essa discrepância, mas 
passou. Lembra que eu falei da fase de recuperação, quando chega ao ápice da 
qualidade da rodovia, deveria chegar? Cinco anos. A concessionária não chegou. E aí, 
por ela não ter chegado, foi autuada em cima desse padrão de qualidade. Vamos dizer, 
a peneira foi mais, o crivo foi mais fino. E aí, ela não conseguiu cumprir.  

Outra coisa que colaborou bastante com isso, também, foi uma nova 
metodologia que a gente está usando de fiscalização por imagem; a gente registra as 
imagens e depois analisa no escritório. Isso tem dado um volume de inconformidades 
muito maiores. A gente tem conseguido detectar mais problemas do que antes. Então, 
foram basicamente essas duas, esses dois problemas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – As reclamações das pessoas, 

elas são consideradas nessa questão do desempenho? 
 
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – Elas são consideradas para a nossa 

análise. Então, a gente avalia as reclamações e a gente vai analisar. Por exemplo, existe 
um problema lá – igual ao deputado falou agora –, um atropelamento em tal lugar, 
uma reclamação que precisa de uma passarela, a gente vai analisar. Mas eles não 
entram nessa contabilização de descumprimento contratual. É só para nos alertar dos 
descumprimentos e dos problemas. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Tem alguns contratos mais 

modernos, eu acredito que sejam mais modernos, que isso entra tudo no cálculo, 
quando a pessoa faz agora, acho que até o DER está contratando assim conservação. 
Se as pessoas reclamarem e isso ficar registrado, isso vai abatendo o valor que quem 
tem o contrato poderia. Então, assim, mas no caso de vocês quem faz toda essa 
avaliação é a fiscalização, não é?  

 
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – Sim, a fiscalização, e nós aceitamos 

todo o tipo de contribuição. Nós temos reuniões semestrais também que a gente 
chama de GPT, Grupo Paritário de Trabalho, que os senhores devem ter sido 
convidados, de vez enquanto, vão alguns representantes. A Eco é a responsável por 
essa agenda, esses convites, eu realmente não sei se os senhores foram convidados. 
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Mas a gente recebe todas as reclamações. A gente também tem as reclamações da 
ANTT. Temos uma ouvidoria, temos a ouvidoria da Eco. Tudo isso é processado, é 
avaliado, para a gente ver onde estão os problemas. Aí, direciona a ação da 
fiscalização. Mas, realmente, não é um parâmetro, hoje, contabilizar.  

Pode passar. Também aí é uma questão de tráfego. O que aconteceu hoje? A 
estimativa da concessionária... Esse contrato de concessão foi feito, os estudos dele 
foram feitos em 2009, os estudos do Governo, em 2009, e os estudos das 
concessionárias, das proponentes, em 2010. 

Se os senhores lembram, em 2009 e em 2010, nós crescemos a ritmo talvez 
indiano não chinês. Era uma euforia no Brasil, nós éramos a menina dos olhos, os Brics. 
Somos mesmo o país do futuro. Depois se mostrou que foi mais um voo daqueles que 
a gente conhece que lamenta muito. Subiu e desceu, mas desceu demais, não é? E aí 
mexeu muito no tráfego da concessionária. 

Como eu disse no início, o tráfego da concessionária, pelo contrato, ele é muito 
claro, é problema da concessionária. Se hoje resolverem não ir mais para uma certa 
cidade e parar de passar carro na praça de pedágio é problema da concessionária. Ah, 
não explodiu. Fizemos um megaporto, um mega... e explodiu lá e onde passava quatro 
mil carros, passou para sessenta. Bom para a concessionária. Tem alguns parâmetros 
que ela tem que dar uma melhorada na rodovia, mas também o ônus e o bônus vão 
ser sempre dela. Então, o tráfego é problema dela. 

Mas, é importante a gente compreender a dificuldade, como gestores que no 
caso eu sou, como fiscalizador que também sou e os senhores também são. Então, é 
importante a gente ter uma ideia. 

Esses são os relatórios, o último que eu fiz. Não está atualizado, mas eu vou ter 
que fazer outro agora. A gente percebe o seguinte: na evolução do tempo, as praças 
de pedágio, o tráfego ou tem andado de lado, como a gente chama, não aumentou ou 
baixou um pouquinho. Alguns oscilaram. Vamos passar aí, só para terem uma ideia. 

Esses são dados de contadores de tráfego da própria concessionária. Pode ir 
passando. Aquele ali que deu uma curva maluca foi algum problema no radar, mas 
também não foi considerado na nossa análise. 

Então, todos eles, a projeção da concessionária era uma média de quatro ou 
cinco, o crescimento anual de tráfego, até o final da concessão. A estimativa da ANTT 
era de três, de dois e meio a três por cento, até o final. Então, nós estamos andando 
de lado. É um problema para a concessionária, mas é um problema da concessionária. 

É claro que o Governo tem se mostrado sensível a isso. Já tivemos algumas 
medidas provisórias, algumas questões que o Governo teve e aí, separando aí o 
Governo e a ANTT, a ANTT é uma agência independente ou deveria ser, não é? Ela tem 
ainda essa atribuição de independência pela legislação, mas essas são decisões do 
Governo se vai alterar o contrato ou não. O que a ANTT pode fazer? A legislação que 
nós temos hoje, o contrato que nós temos hoje, nós não podemos passar disso, mas é 
uma realidade que está acontecendo.  
 Outra coisa que a gente tem que falar um pouco é sobre acidentes. Nós 
tivemos no início, esse é um relatório que o concessionário me passou hoje, por causa 
dos problemas que nós tivemos ontem, que já foi relatado, eu não consegui esses 
relatórios ontem, mas me passaram hoje cedo. Então, a gente vê que a gente teve uma 
tendência, são dados do primeiro trimestre dos anos que a gente tem trabalhado. Teve 
uma redução constante aí e este ano o ponto está fora da curva, está voltado a subir. 
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Então, eu até questionei a eles: E aí, o que aconteceu, né? Não! Precisamos de uma 
reunião, eu vou me reunir com eles, nós vamos conversar com a polícia, nós vamos 
investigar melhor esses números e entender o que aconteceu.  
 Nós tivemos, primeiro, muitos investimentos em sinalização, alguma coisa de 
radar, que aumentou um pouquinho – agora diminuiu muito. Nós tivemos a melhoria 
da estrada como um todo, o próprio serviço do usuário que melhora, principalmente a 
questão dos óbitos, porque você tem o socorro. Antes, você não tinha o médico 
chegando; agora, tem. Então, diminuíram um pouco os óbitos, mas agora a gente tem 
que entender por que está aumentando. E aí nós vamos avaliar isso com calma.  
 Outra coisa importante também, como nós somos fiscalização, é entender 
como que esse contrato pode ser extinto. Nós tivemos já uma outra reunião aqui, 
numa época de bastante tumulto, tivemos manifestações e tudo. E sempre foram: 
Olha, vamos acabar, vamos acabar com o contrato e tudo. Vamos encerrar. A palavra 
de ordem era mandar a Eco embora e tudo. Eu queria só falar um pouco sobre essa 
questão dos casos de extinção do contrato para a gente entender. Pode acontecer? 
Pode! Mas, como? Como que pode acontecer e o que é melhor para o Brasil, o que é 
melhor para o Espírito Santo, o que é melhor para o usuário da rodovia? Então, nós 
temos esses casos aí, de extinção do contrato.  
 O advento do termo contratual é o fim da concessão. Maio de 2038 esse 
contrato se encerra. Acabou, acabou o prazo, todo mundo vai embora, a 
concessionária deixa todos os bens, até carros de inspeção, guincho, fica tudo, entra 
outra concessionária ou entra a União para administrar. Esse é um caso que está muito 
longe e não há o que falar.  
 Outra coisa, também, é a encampação. Se a União entender que ela pode 
prestar o serviço de outra forma melhor do que a concessionária ela fala: 
Concessionária, me dá a concessão, eu vou fazer o que eu quiser dela. E você, o que vai 
fazer? Eu vou te indenizar por tudo que você gastou, provavelmente por lucros 
cessantes, e tudo o mais. Então, é uma questão unilateral, o Governo tomando o 
contrato da concessionária e ela recebendo os seus direitos do que ela comprovar que 
fez.  
 Outro ponto seria a caducidade. A caducidade é uma rescisão unilateral por 
descumprimento contratual. Então, a concessionária está lá, era para ter feito 
duzentos quilômetros de rodovia; fez dez. E aí? Tem um descumprimento contratual. 
O contrato te abona deixar de fazer quanto? Tanto. E o que não te abona? Você tem 
um descumprimento contratual. Então, hoje, existe uma previsão legal e contratual de 
haver uma rescisão contratual unilateral, e aí, nessa rescisão, a concessionária tem que 
pagar todas as multas, inclusive as multas no que for apurado na rescisão. Ela recebe o 
que ela tem para fazer, mas ela é bem multada por esses descumprimentos.  
 Existe, também, a rescisão, que é da concessionária se tiver uma inadimplência 
do Governo com relação à concessionária. Por exemplo, tinha uma proposta de que o 
Governo iria entregar o Contorno do Mestre Álvaro. Se ela conseguir comprovar que 
aquilo ali está prejudicando o contrato dela a ponto de torná-lo inviável, ela pode 
entrar na Justiça e falar: Olha, isso aqui está me tornando inviável e eu quero a 
extinção desse contrato e receber tudo que eu paguei, e tal, tal, tal. A diferença entre o 
que eu paguei e o que recebi.  
 E tem a anulação. Se forem detectados vícios na licitação, lá no leilão, anula o 
contrato e se faz outro. Isso aí também é bem normal numa licitação, até pela 8.666. O 
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que nós temos de novo aí, que não é contratual, é legal, é essa última previsão aí, que 
é a relicitação, que era, exatamente, a época em que a gente estava na última 
discussão.  
 O Governo tinha acabado de lançar essa lei. O que prevê essa lei? Caso tiver 
acordo entre a União e a concessionária, ela me devolve a concessão, e eu licito de 
novo. Aí eu vou pagar tudo que ela fez, tudo que ela fez descontado com tudo que ela 
recebeu. Vamos dizer: Ah, se ela comprovar que fez um milhão a mais? Ela recebe um 
milhão ou cem milhões. Se ela foi a menos, ela devolve. É uma rescisão amigável.  
 Então, existem essas possibilidades hoje. Claro que a concessionária ainda não 
está enquadrada nesta lei, mas também, para enquadrar na lei, basta uma decisão do 
próprio ministério. É um decreto que a qualifica para essa hipótese de extinção, mas 
existe essa possiblidade. Quando a gente vai dialogar isso e, muitas vezes, nós somos 
colocados nessa situação, nós temos que avaliar quais são as melhores hipóteses, 
porque a concessionária ir embora, por esse lado de extinção, para ela, é boa, por 
quê? Ela fez uma previsão de aumento de tráfego de quatro a cinco por cento, e o 
tráfego cresceu zero. Aí, para a concessionária, hoje, é ruim. Será que para a gente vai 
ser bom ela sair dessa forma, amigavelmente? Será que é bom?  
 Isso aí, deputado, que o senhor está colocando são coisas para ser 
consideradas. Vamos fazer isso, sim. E aí, hoje, como vai ser essa proposta? A pessoa já 
tem o histórico diferente de tráfego. Ele sabe que nós não vamos recuperar a rodovia. 
A economia não vai bombar amanhã ou, pelo menos, não se espera tanto assim. Pode 
ser que aconteça. A previsão, na época, era: todos os economistas até do mundo 
estavam falando: O Brasil realmente agora vai. E não foi. Agora, não, o Brasil 
realmente não foi. Teve a pior crise da sua história, e vamos licitar de novo. E esses 
riscos quem vai assumir e de que forma vão assumir?  
 Então, precisa ser avaliado. Eu mesmo, a fiscalização não tem opção com 
relação a isso. Nós não somos consultados sobre isso, mas nós, frequentemente, 
quando vemos algum descumprimento contratual passível de extinção, de caducidade, 
nós sempre sugerimos: Olha, por ele não ter feito esse serviço, por exemplo, pedi para 
botar uma defensa metálica, ele não botou. Vou lá e dou um auto de infração no 
prazo. Tem um prazo. Teria que ser em três dias, não fez. Vou lá e aplico um auto de 
infração. Dou mais três dias. Em três dias, ele não fez, depois, passo lá e falo: Olha, ele 
não atendeu um auto de infração meu. Sugiro que haja uma intervenção da União na 
concessão ou caducidade. É claro que é uma soma de problemas pequenos, mas nós 
sempre estamos relatando isso. É o que cabe à fiscalização. O juízo de valor é um juízo 
de gestão, mas a fiscalização está indo até o fim com todos os instrumentos que lhe 
cabem. Olha, está aqui. Notifiquei e falei para fazer, não fez, então as medidas a serem 
tomadas são essas, essas e essas e estão sendo avaliadas pela ANTT.  
 Acho que foi isso aí. Muito obrigado. Desculpe-me ter alongado mais do que 
deveria e estou aberto a qualquer pergunta. 
 Gostaria de falar aqui, desculpe-me, deputado, sobre o que foi falado sobre 
isso. Então o que está contratado? Isso é só um exemplo, vamos dizer assim o grosso 
do negócio, é o basicão, vamos colocar assim. Tem várias nuances que a gente precisa. 
Este papel aqui, que está em letra minúscula, tem várias folhas. Então, é um contrato 
de cem folhas. Então, tem bastantes coisas sobre o que a gente debruçar, mas o básico 
é isso. Com esses conceitos, dá para a gente aprofundar. A questão da operação da 
Polícia Federal, realmente, ocorreu, não só na Eco101, mas também em algumas 
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unidades da ANTT, em Brasília e em outros estados. Aqui no estado do Espírito Santo, 
não tivemos nenhuma operação, mas também todos nossos arquivos estão lá, nossos 
computadores estão tudo lá. O que nós sabemos é só dentro da imprensa. Tentamos 
mais informações até para podermos estar mais subsidiados aqui, porque sabíamos 
dos questionamentos. Sabemos, como os senhores sabem: da imprensa. E o que a 
imprensa diz é que são os relatórios de monitoração, suspeita de fraude no relatório 
de monitoração. 
  O que são relatórios de monitoração? A concessionária tem por obrigação, 
numa periodicidade estabelecida no contrato, de entregar um cadastro atualizado da 
rodovia. Então, ela tem que falar: Olha, essa passarela está ruim a estrutura dela. A 
fundação está boa, mas a pintura está razoável. Ela tem que entregar isso 
periodicamente. O pavimento não tem buraco. Tem buraco aqui, aqui e aqui. A 
drenagem está suja aqui, mas está limpa ali.  

Em cima desse relatório – é um instrumento de fiscalização e não é o principal – 
nós avaliamos e emitimos, eventualmente, multas ou outras notificações, para eles 
corrigiram os problemas.   

A suspeita é de que existem fraudes nesse relatório, que alguma coisa viria 
fraudada, isso é que eu sei pela imprensa. Nós, da ANTT, recebemos o relatório, se ele 
está fraudado ou não... Inclusive, as nossas análises são muito claras: olha, nós 
estamos analisando o que eles estão falando, eu não tenho condição de ir para campo 
avaliar tudo isso. Por exemplo, dez mil dispositivos de drenagem, com cinco servidores 
com mil atribuições, não temos condição de avaliar. Então, se eles mentiram... E 
mesmo tendo essa suspeita de fraude, muitos problemas a gente já detectou em 
relatório uma alteração e multou. Vários. Também alguns problemas que a gente 
identificou, a gente multou. 

Então, assim, precisamos mesmo, como o deputado falou, avançar na 
investigação, esperar a denúncia, avaliar o que está acontecendo, para a gente poder 
autuar, mas estamos bem tranquilos da fiscalização. A gente recebeu os relatórios, a 
gente analisa os relatórios e eu espero que seja esclarecido o mais rápido possível, 
porque a luz é a melhor forma, trazer a luz a todos os problemas. 

Cidade Pomar nós conseguimos finalmente, depois de um longo processo, 
receber esse trecho do Dnit, teve o problema da ETT e tudo, uma demora nos 
cadastros, e, agora, a concessionária já começou a assumir o trecho.  

A concessionária tem uma proposta de viaduto para o local. Nós temos uma 
solicitação de radar para o local também e nós estamos trabalhando. Eu acho que hoje 
esse é o problema mais urgente que a gente tem na rodovia: Cidade Pomar. Até o 
superintendente da Eco, o novo, ele sempre brinca comigo: Pô, Rodrigo! Você fala de 
Cidade Pomar antes de bom dia para mim. Realmente é verdade, a gente não fala 
basicamente de outro assunto, antes de falar de Cidade Pomar, que é uma prioridade 
zero para nós.  

Iconha, nós temos conhecimento dos problemas, não só dos acessos, como dos 
problemas de drenagem, nós temos problemas de faixa de domínio. Eu creio que a 
obra ficou boa, do ponto de vista de trafegabilidade, o pavimento ficou bom, as curvas 
ficaram boas, mas, realmente, nós temos problemas. Nós não recebemos a obra ainda 
como concluída, nós temos pendências e nós vamos corrigi-las. Temos reunião 
marcada segunda-feira para tratar disso, e para ver se a gente conversa com a 
comunidade esta semana que vem. 
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Passarelas. Nós estamos fazendo as oito passarelas do contorno mais aquela 
em Serra e estamos abertos a qualquer pergunta, questionamento.  

Muito obrigado pela oportunidade.  
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Só antes de passar a palavra 

ao deputado federal Da Vitória, queria perguntar, só para tirar as dúvidas, a operação 
da Polícia Federal esteve também no escritório do Espírito Santo?  

 
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – Não.  
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Não. 
 
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – Não esteve. Só esteve na Eco101. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Ok. 
 
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – Aqui no nosso escritório, nós não 

tivemos ninguém da Polícia Federal. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Ok. Só para esclarecer aqui. 
Vou passar a palavra ao nosso deputado federal e agradecer, desde já, a 

presença.  
 
O SR. DA VITÓRIA – Deputado Fabrício Gandini, cumprimento V. Ex.ª, 

presidente desta comissão que fiscaliza a BR-101, na sua concessão; Xambinho, nosso 
deputado; também deixo o nosso abraço ao deputado Freitas, que compõe esta 
comissão; Rodrigo, representante da ANTT.  

Cumprimentar os nossos representantes da Polícia Rodoviária Federal e 
parabenizá-los pela atividade. Do mesmo jeito que na ANTT falta efetivo, se for 
analisar a Polícia Rodoviária Federal, é consolo para a ANTT. A gente reclama, mas 
precisa que o Governo Federal faça o seu dever de casa, fortalecendo as instituições 
importantes para a preservação da vida do nosso país.  

Cumprimentar o Enivaldo, que representa o deputado federal Sérgio Vidigal 
que, possivelmente, vai ser escolhido o presidente dessa comissão que acompanha a 
concessão da BR-101 aqui no Espírito Santo, já num diálogo preliminar enquanto 
coordenador de bancada, estamos fazendo lá com os demais parlamentares, para que 
dê continuidade e seja reinstalada essa comissão que exerceu uma atividade na 
legislatura passada.  

E teve, Xambinho e Gandini, a participação do ministro Tarcísio Freitas como 
consultor, na época, da Câmara, que conhece muito bem o estado, nessa comissão, 
acompanhando os deputados federais, que era o Marcus Vicente, deputado que 
coordenava esse trabalho à época. Mas estaremos lá e daqui a uns dias estaremos 
reinstalando essa comissão. Bom seria se essas notícias não estivessem, hoje, nos 
jornais. Seria muito bom. Acho que nenhum capixaba, nenhum brasileiro gostaria que 
isso acontecesse, mas principalmente os capixabas gostariam que essa concessão 
estivesse sendo cumprida, Fabrício Gandini. Talvez a instalação dessa comissão não 
seria tão urgente, tão necessária.  

Identificador: 320039003600320034003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 Eu conduzi, fui presidente de uma comissão dessa aqui na Assembleia, no 
mandato passado. Acho que o representante da ANTT esteve aqui. Realmente o clima 
era quente mesmo. Era melhor a gente renunciar ao mandato ou se colocar à 
disposição daquilo que era o clamor da sociedade. As mortes que tiveram na BR-101, 
deputado Enivaldo era relator e também a falta de respeito dessa concessão. É difícil 
de entender. Eu, sinceramente, com muita humildade, eu não consigo entender. Ainda 
mais uma pessoa que não tenha condição de acompanhar, como um parlamentar, e 
não recebe as informações na velocidade que nós recebemos. 
 Como que uma concessão dessas, que, já naquela época, arrecadava, 
aproximadamente, um bilhão de reais, a única obra que tinha sido feita, logo no início, 
era o portal de pedágio? Só aquilo. Hoje, se for analisar, a obrigação, no tempo de 
hoje, acho que era mais de trinta por cento da obra concluída, nesses 498 quilômetros 
de distância. (Pausa) Cinquenta por cento? E não foi concluída. 
 Tem números altíssimos dos serviços da ANTT de notificação, de multas, para 
que a concessionária pagasse. Será que ele sabe informar quantas que foram, 
efetivamente, pagas? Anota aí, depois eu vou te pedir. Porque acredito que quase 
nada. Aquilo que ainda está recorrendo administrativamente, as outras estão no 
recurso judicial. Eles têm um exército de advogados. O que gastam de dinheiro com 
advogado deveriam gastar dinheiro para cumprir os compromissos. Nem as propinas 
eles pagam. Quem está falando isso é A Gazeta, A Tribuna e os jornais, que essas 
empresas que forneciam laudo, e tem lá email delas pedindo laudo duplo, e a ANTT 
não tinha condições, segundo o representante dela, de aferir isso, até por não ter 
efetivo, mas, naturalmente, ninguém iria comprometer a sua empresa dando dois 
laudos. Um laudo verdadeiro e um falso, se não ganhasse alguma coisa por fora, se não 
pagassem propina.  

Eu pedi aqui, naquela época, fiz uma ação popular, que a Justiça Federal 
pudesse suspender, cancelar, porque não dá, no tempo de hoje, para você 
compreender como que você cumpre um contrato, rigorosamente, presidente 
Gandini, no que tange à obrigação do cidadão com essa concessionária. Não passa um 
dia para aumentar o pedágio, mas ela pode não cumprir o seu prazo da duplicação, 
dos melhoramentos das vias e, naturalmente, fica por isso mesmo, aí vai lá uma 
notificação, uma multa da ANTT, e não se resolve.  
 Eu acredito que o país mudou, este Governo, e se o presidente quiser ter 
crédito mesmo com a sociedade, ele tem que fazer, unilateralmente, cortar isso e se 
programar. Programa-se para que o Estado assuma, inicialmente, e depois faça outra 
concessão. Uma concessão que, realmente, dê condições de o cidadão saber que ele 
está sendo assistido pelos seus representantes.  
 Quinze quilômetros foram duplicados até agora. Isso é um absurdo! Desde 
2015, a concessão? (Pausa) Desde 2013. Tem que mandar prender esse povo. Não tem 
outro caminho, não. Tem que mandar prender esse povo porque, a cada dia que passa, 
você paga caro, estava vendo um cidadão ontem, descendo do Nordeste, chegando a 
São Paulo, pagou quinhentos reais de pedágio. Ele vai e volta, pagou mil reais de 
pedágio. Onde fica o frete? E o valor da gasolina? Se a rodovia estivesse duplicada, se 
ele tivesse possibilidade, realmente, de ter segurança no trânsito, se os prazos 
tivessem sido cumpridos, valeria a pena porque já estava na consciência dele que 
aquela duplicação ira se dar depois de um determinado tempo.  
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Nós estaremos até 2038 com a concessão da Eco101, aqui no Espírito Santo. Eu 
não acredito que vai ter os quatrocentos e noventa e oito quilômetros duplicados. 
Porque, cada dia que passa, ela cria um instrumento de divergência e consegue 
garantias para poder protelar, junto ao Governo Federal, junto à Agência. E isso dá 
insegurança.  

Pode ser que o presidente da ANTT não tenha nenhuma responsabilidade sobre 
isso, mas, indiretamente, ele já tem, porque as coisas aconteciam, falta pessoal, falta 
condições de averiguar. Mas é assim, é responsabilidade dele. Ele aceitou, se 
candidatou, é presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ele tem que 
ser responsabilizado nisso para, depois, a gente falar: Realmente, não devia nada. Mas 
a ANTT precisa alcançar isso, ela que é a agência que representa o povo brasileiro, para 
tomar conta desse absurdo.  

Nós estamos em 2019. Neste 2019, muitas obras já eram para estar concluídas. 
Uma grande parte já era para estar sendo entregue. E as justificativas que falam, 
quando você convoca, e vamos fazer isso na comissão, vamos convocar, vamos 
responsabilizar, vamos estudar e montar uma equipe técnica naquela Câmara, e, se for 
o caso, até suspender. Poxa, talvez não seja bom. Não é bom para o Estado. Olha, se já 
tivesse suspendido há dois anos, se acelerasse, o Governo Federal já teria condições de 
fazer outra concessão, colocar outra compra pública. Talvez, com alguém que tivesse 
condições de entregar aquilo que pactuou e comprou. 

Nada contra o Governo passado, nada contra as agências, que têm pessoas 
muito sérias, capacitadas. Conheci muitas na ANTT, no Dnit, na Polícia Rodoviária 
Federal. Acho que todo brasileiro que se preze, que realmente se preocupa com o 
dinheiro do imposto do cidadão, não avaliza um consórcio como esse. Esse é o pior! É 
o pior exemplo que nós temos. Acho que Odebrecht, Petrobras, está se assimilando 
aos contratos que foram feitos. Porque não dá para você ter a resposta de como se 
paga valores tão altos, você tem sete praças de pedágio dentro do estado, sete praças 
de pedágio! E muitos trechos que estavam lá no primeiro contrato, que já eram para 
estar cem por cento entregues, não começaram nem a pintar a faixa. Não há 
possibilidade de o cidadão entender isso. Ele não consegue entender. 

Fabrício Gandini, nosso presidente, tenho um compromisso agora, vou ouvir 
um pouquinho da resposta, se V. Ex.ª permitir ao representante da ANTT, esta 
comissão vai ter muita demanda, vai ter uma grande participação nesta Casa. Vim 
trazer nosso compromisso da bancada federal, que lhe manda um abraço. Hoje muitos 
devem ter justificado a V. Ex.ª e ao deputado Xambinho que têm compromisso neste 
horário, eu também tenho, saí correndo da Gazeta, que o governador vai falar agora. 
Mas, reconhecendo o trabalho desta comissão, vim me colocar à disposição, e quantas 
vezes forem necessárias fazer os debates nesta Casa e fazer os debates também na 
Câmara Federal. 

Apoio qualquer concessão. Acho que o Brasil precisa avançar. Mas não apoio 
nenhum tipo de concessão em que só para um lado é o lado que tem benefício. Neste 
caso, é o lado do empresário irresponsável, o empresário que não cumpre o 
compromisso, e muito mais ainda, o empresário que ainda forja laudo para enganar o 
nosso Governo Federal e ainda enganar nosso cidadão brasileiro, nosso cidadão 
capixaba, e que não merece o nosso respeito e não tem o nosso apoio.  

Conte comigo, forte abraço e boa sorte no trabalho! 
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O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Obrigado, deputado. Assim 
que for criada a comissão lá, sugiro que a gente possa fazer até reuniões conjuntas 
aqui no estado, acho que seria importante. Levar essa sugestão, se for, de fato, o 
deputado Sérgio Vidigal. Fica essa sugestão para que a gente possa já aproveitar o 
conhecimento que está sendo construído. 

Vou passar a palavra ao deputado Xambinho, logo depois volto à ANTT, e a 
gente já faz o encerramento, deliberando já para a próxima reunião. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Obrigado, deputado. 
Vou ter que me ausentar logo após a minha fala porque tenho compromisso 

agora, às 11h. Mas comungo totalmente com a fala do deputado Da Vitória. É uma 
irresponsabilidade muito grande, hoje, o que a Eco101 faz com os capixabas. O fato 
que aconteceu ontem vem dar mais clareza pelo que vocês já fizeram na Assembleia 
Legislativa e nós fizemos, quando eu era vereador pela cidade de Serra. Quando eu era 
vereador pela cidade de Serra, fizemos várias audiências públicas com a Eco101, com a 
ANTT, e foi quando descobrimos que o escritório da ANTT ficava dentro da Eco101. É o 
que me preocupa. 

Você, hoje, como representante do povo capixaba no Congresso, peço a sua 
atenção junto à bancada federal a essa questão da ANTT. Porque o que vejo aqui hoje 
é a ANTT defender a Eco101. A Eco101 tem uma grande defensora, que é a Agência 
Nacional de Transportes Terrestres. O que vejo é isso. E a operação que ontem se 
desencadeou mostra uma parceria entre a ANTT e a ECO 101. 

Precisamos nos aprofundar mais na investigação, saber o que aconteceu nessa 
investigação. Mas precisamos apurar esse contrato porque, como você falou, já foi 
arrecadado um bilhão, e o que foi feito com esse dinheiro? Não tem benefício nenhum 
para a população capixaba, para os caminhoneiros do nosso país que cortam a BR-101. 
Temos profissionais sérios na Polícia Rodoviária Federal que sabem o que vocês sofrem 
no dia a dia nessa BR-101 no nosso estado. 

E esta Comissão, nós que criamos, eu e o deputado Fabrício Gandini que 
puxamos essa discussão dentro da Assembleia, nós criamos antes mesmo de acontecer 
esse problema, e hoje já estava marcada essa reunião aqui e vem em cima desse 
problema que aconteceu ontem. Mas eu acho que é o momento de a gente unificar a 
Assembleia Legislativa com os nossos representantes na Câmara Federal para a gente 
criar esse debate no nosso estado e rever, rever sim esse contrato. Acho que chegou o 
momento de a gente dar um basta nesse contrato e tomar uma nova decisão, um novo 
rumo para o estado do Espírito Santo a respeito da nossa BR-101. 

Nós temos o contorno do Mestre Álvaro, para o que vamos estar lá, no dia 30, 
assinando a ordem de serviço. É uma conquista da bancada federal para a cidade de 
Serra e para o estado do Espírito Santo, vai ser um novo trecho, que vai trazer um novo 
desenvolvimento para o estado do Espírito Santo ali, mas é uma conquista da bancada 
federal para o nosso estado, para a cidade de Serra, mas que está fora do contrato da 
Eco101. E a Eco101 nunca deu um tratamento ao Contorno de Cariacica, que é 
Contorno da Serra e Cariacica, porque alegava que estava dentro do contrato que foi 
assinado o contorno do Mestre Álvaro, que nem do papel não saiu ainda. E o contorno 
estava abandonado, agora que começou, assumiu a responsabilidade de fazer a 
manutenção.  
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E o dinheiro que é arrecadado? O que é feito com esse dinheiro? Não dá para 
acreditar, não dá para ver o que é feito com esse dinheiro que é arrecadado. Porque 
fala que se gasta mais do que arrecada, mas para a gente que vê não é a realidade. 
Então, nós temos que apurar isso.  

Peço a você, Da Vitória, como líder da bancada capixaba lá, para que envolva 
tanto eu, como o deputado Fabrício Gandini, o nosso amigo Freitas, nesse movimento 
junto com vocês em Brasília. Se possível, que a gente vá a Brasília também abrir essa 
discussão, mas é importante a gente rever esse contrato para o avanço da BR-101, 
porque nós estamos vendo todos os dias perder uma vida, duas, três, e por negligência 
de quem? Da Eco101, da ANTT ou é nossa? Eu acho que é da Eco101 e da própria ANTT 
também. Nós temos que rever isso. Muito obrigado! Peço licença a vocês, porque 
tenho um compromisso. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) –  Obrigado, deputado 
Xambinho!  

Vou conceder novamente a palavra ao Rodrigo, e depois a gente faz alguns 
encaminhamentos. Só antes de V. Ex.ª sair, até porque para deliberar eu preciso da 
presença de V. Ex.ª: a gente tem vários encaminhamentos que podem ser feitos. 
Assustou-me ali o número de mortes, que está praticamente chegando já o número do 
ano anterior, e a gente está em abril ainda. Então, possivelmente aquela conquista que 
foi... 

 
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – São comparações do primeiro 

trimestre, ano a ano. Não é que a gente já chegou ao do ano todo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Ah, tá! Aqueles números 

eram até abril. Então, teve muito mais mortes, não é? Então, piorou. Na realidade, não 
que não vá chegar, mas a gente sabe que têm muito mais mortes. Eu achei que tinha 
aquele número de mortes por ano. Então, quer dizer que até abril já chegou até 
cinquenta e oito, e agora está em dezenove. 

Mas, enfim, gostaria também de aprofundar nessa área, e a Polícia Rodoviária é 
importante para a gente discutir, as prefeituras, a Prefeitura de Vitória tem feito um 
trabalho fantástico aqui. O Alberto está aqui, que é o representante do observatório; o 
subsecretário fez um trabalho fantástico. Está diminuindo, a gente conseguiu em 
Vitória reduzir trinta e dois por cento dos números mortes, desde que iniciou esse 
trabalho no cerco no trânsito.  

Acho que é mais produtivo a gente já ouvir a Eco101. Então, deliberar sobre um 
convite à concessionária para fazer a sua exposição aqui na próxima reunião. A gente 
ainda não tem marcada a próxima reunião, mas a gente definiria de acordo com a 
possibilidade da concessionária, um convite, não queria deliberar convocação, porque 
acho que não cabe no primeiro momento um convite à concessionária. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Favorável. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Aprovado. 
Rodrigo. 
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O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – Bom, falar sobre a questão do 
deputado Da Vitória. Primeiro a importância da comissão que está lá, nós sabemos que 
foi muito importante incialmente até toda a intervenção do TCU, e eu creio que vai 
melhorar muito a gestão da ANTT. Foi provocado por esta comissão, vocês tiveram um 
excelente trabalho na legislatura passada, e eu creio que nesta legislatura vai ser tão 
boa quanto. 

Nós tivemos mesmo hoje o atual ministro, como o senhor falou, V. Ex.ª falou, o 
atual ministro era um dos assessores, um dos principais assessores, ele estava em 
todas – em todas eu não sei – mas em todas as reunião em que participei ele estava 
aqui e conhecia bem. Todos os deputados estavam muito cientes dos problemas e do 
próprio contrato de concessão e foram bem atuantes. E eu espero, como cidadão, que 
continue assim. A gente precisa, mesmo, ser fiscalizado. Acho que isso é muito 
positivo. 

Com relação às contas pagas, realmente no último relatório que eu tive, ela não 
pagou nenhuma. O que passa por todos os trâmites na ANTT ela ajuíza e a justiça dá 
medida cautelar e efeito suspensivo. Isso é um problema até nacional, eu creio, 
deputado. Por exemplo, as teles têm muito problema de multas. Temos teles com 
dezenas de bilhão. Dez bilhões em multa e também, se você olhar, não pagam. 
Infelizmente, a agência reguladora tem essa dificuldade de cobrar multa, e eu creio 
que não é problema da agência reguladora. Creio que também é um problema do TCU.  

Fácil de cobrar multa hoje na ANTT tem sido, infelizmente, para o pequeno. É o 
caminhoneiro... A gente dá uma multa no caminhoneiro, ele não tem dinheiro para 
levar isso para a justiça, para as instâncias superiores, e aí ele acaba tendo que pagar 
aquela multa, infelizmente, porque ele não tem aquele acesso que deveria ter à 
justiça, que é pagando um bom advogado. 

Essa multa das concessionárias são multas muito robustas, então é como o 
deputado falou perfeitamente: dá mais dinheiro para o advogado do que para o 
pagamento de multas. Isso aí eu não duvido, acho que é um grande problema isso para 
o Brasil, até. 

Precisamos ter a segurança de quem deve paga e quem não deve também tem 
que ter a segurança de que vai passar pelos trâmites de recursos normais. 
Infelizmente, eu creio que isso é um grande problema para nós.  

O único que está adimplente nessa história é o usuário. É o único que não tem 
jeito: ele está lá e vai pagar. Raramente tem um ou outro que fura, mas isso não é uma 
coisa muito substancial. Então hoje quem está adimplente na história e pode reclamar 
é o usuário. O resto, realmente, a fiscalização tem também problemas, a 
concessionária tem os seus problemas, e a gente precisa resolver e contamos com a 
ajuda dos senhores para melhorar. 

A questão do escritório da ANTT funcionando na Eco: Realmente não era a 
posição mais confortável para mim. Eu preferiria não ter sido daquela forma, mas eu 
creio que não atrapalhou também no nosso desempenho. Nesse período em que nós 
estivemos lá, estimei aqui por um cálculo rápido, que a gente aplicou quarenta e cinco 
milhões de reais em multas à concessionária. Então, se isso tivesse uma grande 
relação, eu creio que essa multa não seria aplicada.  

Eu garanto que, da minha parte, não teve nenhum constrangimento. Eu 
entregava as minhas notificações normalmente, sem problema nenhum, numa sala 
reservada lá. Mas eu espero nunca mais ter que voltar para lá ou para nenhum outro 
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lugar. Eu prefiro uma instalação totalmente independente para a gente poder ter mais 
tranquilidade de fazer o nosso trabalho.  

Com relação, também, ao que o deputado falou, de defender a Eco101, nós 
defendemos o contrato, nós defendemos, sim, as punições que devem ser feitas. Nós 
realmente temos autuado e nós entendemos que a concessionária deve muito. Em 
algumas coisas ela tem razão, em outras não. E no que ela não tiver, cabe a nós autuar. 
E eu creio que estamos fazendo. Quatro milhões em multas é estar autuando.  

Realmente essa multa não está chegando aos usuários, que deveria chegar 
como benefício. Se ela ainda nem pagou para a União, não vai nem para a educação, 
nem para a saúde ou para a segurança pública, como ela deveria ir. Nós precisamos 
resolver isso e isso é um problema que, infelizmente, aqui a fiscalização não tem como 
atuar nessa área. O que a gente pode é continuar autuando e aguardar que a justiça 
tome as decisões corretas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Nós fizemos diversos 

convites. Se a Polícia Rodoviária quiser fazer alguma fala ou algum representante das 
prefeituras, do Dnit... Tem alguém que gostaria de fazer algum registro?   

 
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – Só um minuto. Na questão dos 

acidentes, o que a gente teve um aumento, se você puder voltar lá na questão dos 
slides dos acidentes... 

A gente teve um aumento no número de acidentes. Essas são comparações do 
primeiro trimestre: A de cima são os números de acidentes, qualquer batida que teve 
em que não morreu ninguém, às vezes um acidente com ferido. 

Então essa comparação do primeiro trimestre de 2019 com o primeiro 
trimestre de 2018 houve um considerável aumento. Mas os óbitos, nós temos aqui o 
do primeiro trimestre até o melhor resultado. Então temos uma melhora para um lado 
e uma piora do outro. Se a gente descuidar isso aí vai ser pior em tudo. Então 
precisamos agir para isso aqui voltar para um patamar de queda como a gente espera, 
até para cumprir as metas da ONU, do próprio Pnatrans. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Nas obras não obrigatórias, 
são considerados locais que têm muito acidente para ser feita alguma intervenção?  

  
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – Sim. O nosso contrato ele tem que 

levantar... Como falei, isso é o macro e podemos chegar ao micro. Ele tem que levantar 
os pontos críticos de acidentes. A gente avalia, já foi aprovado e eles fazem 
intervenções nesses pontos críticos. São intervenções, vamos dizer assim, de menor 
impacto. Porque a solução mesmo é duplicar, é botar um viaduto, é uma intervenção 
mais robusta. Eles têm feito os balizadores em curva, aumento de sinalização, placas, 
aumento de defensas nesses pontos críticos. Então tem um trabalho em ponto crítico 
que eles fazem e tem que ser feito.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Essa análise é feita pela 

concessionária ou tem algum grupo que faz essa análise de motivações das mortes? 
Porque, em Vitória, quando se criou o Grupo Intersetorial, tem pessoas da saúde, 
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pessoas de outras secretarias, pessoas até do meio ambiente que têm uma visão que 
consegue compreender, e lá se analisa cada morte.  

Pelo número que estou vendo, deve chegar próximo de cem mortes/ano, 
oitenta, é o que tem sido verificado. Essas mortes têm uma análise em cada uma delas 
ou isso não tem nenhuma regra na concessão?  

 
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – O contrato de concessão não 

estabelece regra e nem meta. A ANTT tem trabalhado para atribuir metas de redução 
de acidentes para as concessionárias, mas isso tem sido um problema na própria 
agência.  

A concessionária tem essas análises, a própria polícia tem. Nós participamos de 
um movimento, chama-se Movitrans, um movimento da sociedade civil, como o 
senhor falou, de vários aspectos: Secretaria de Saúde, Detran, PRF, PM, ANTT, Dnit, o 
projeto Vida no Trânsito. Quem está coordenando isso aí, a Fetransportes, mais o 
pessoal da Polícia Rodoviária. 

 Nós fazemos parte disso e colaboramos com isso, apresentamos relatórios e 
tal, mas realmente a gente não tem isso contratualmente bem estabelecido, bem 
fechado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) –Passo a palavra ao 

subsecretário da Prefeitura de Vitória Alberto. 
 
O SR. ALBERTO FREDERICO SALUME – Deputado Gandini, para contribuir, bom 

dia. Parabéns pela organização dessa primeira reunião da comissão.  
Fiscalizar o contrato da concessão é de todo o interesse da sociedade e nesse 

aspecto da segurança é mais importante ainda. Infelizmente, nós não temos 
instrumentos como o da Eco-101 priorizando à vida. Poderíamos ter, como parâmetro 
no contrato, redução de acidente, redução de óbito, redução de morbidades.  

Nós, na Prefeitura de Vitória, desde 2013 nos inserimos no Vida no Transito, 
que é um programa do Governo Federal. Aqui no estado apenas o município de Vitória 
participa.  

O Governo do Estado, até então, não ampliou a cobertura do programa que 
consiste numa ação intersetorial de vários parceiros, tanto dentro da prefeitura 
quanto externos, órgãos da sociedade civil, universidades, pesquisadores.  

Um dos objetivos é qualificar informação, obter dados mais fidedignos, 
investigando acidente por acidente que gerou mortalidade e assim identificar fatores 
de riscos, pontos críticos, locais que precisam de intervenção.   

Com o aprimoramento na gestão do dado, conseguiu olhar as morbidades 
também. Então, se eu tiver um banco de dados que eu possa cruzar a informação da 
polícia com a informação hospitalar, eu tenho uma possibilidade, ainda maior, de 
verificar sequelados e outras questões que prejudicam demais a qualidade de vida da 
pessoa e até aspectos econômicos.  

O Movitrans é uma ação em que a prefeitura também está inserida. A Jacira 
participa, o Ramires também esteve lá. A gente tem mandado representantes e a 
nossa proposta, inclusive, neste grupo, deputado, foi que ele adotasse a metodologia 
do Vida no Trânsito. Ele foi construído num esforço da sociedade, na preocupação com 
os acidentes na BR-101, e a nossa proposta – acho que é o correto a se fazer – é que 
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esse grupo adote metodologias do Vida no Trânsito. É muito bem estruturado todo o 
procedimento de análise, de estratégia de parcerias.  

Fica nossa sugestão mais uma vez. Já fizemos isso tecnicamente, deputado, e é 
isso, porque é uma metodologia que é referenciada internacionalmente. O programa 
tem a curadoria da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de 
Saúde, inclusive com recursos internacionais. Então, acho que é uma saída.  
 No Paraná, que é o estado que tem mais municípios participando, a maioria 
deles tem rodovias dentro do seu território. Em Vitória temos pedacinhos de federal e 
pedacinhos de estadual, todo resto é via municipal, apesar da fiscalização ainda ser 
compartilhada com a Polícia Militar. Isso é outra situação. No Paraná, você tem cidades 
que grandes rodovias cortam, como aqui temos, e essas cidades participam do Vida no 
Trânsito. Então os grupos são municipais e participam, claro, com eventuais 
concessionárias, Polícia Rodoviária Federal. Você vê taxas assustadoras de 
mortalidade. Nos sinais que têm Vida no Trânsito, o Paraná tem as maiores taxas em 
alguns municípios por conta de rodovias, de grandes rodovias federais e estaduais.  

Então, se aqui no Espírito Santo houvesse ampliação do programa Vida no 
Trânsito, as prefeituras junto com o Estado assumindo esses grupos, deputado, aí em 
municípios que cortam rodovias principais como, por exemplo, Cariacica, aqui na 
Grande Vitória, a própria Serra, a gente teria um poder de ação gigantesco, com a 
participação da concessionária, da Polícia Rodoviária Federal e da ANTT. Fica a 
sugestão.  

Muito obrigado.  
 

O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Obrigado.  
Vamos encaminhar a sugestão para as prefeituras e para o Governo do Estado.  
Gostaria de fazer alguma consideração final? (Pausa)   
Mais alguém gostaria de fazer a fala? (Pausa) 
Representante do deputado Sérgio Vidigal, Enivaldo.  
 
O SR. ENIVALDO PEREIRA – Deputado Gandini, primeiramente gostaria de 

agradecer a oportunidade de estar aqui nesta reunião de abertura e colocar, mais uma 
vez, o mandato do deputado federal Sérgio Vidigal à sua disposição. É orientação dele 
que toda a equipe, que todo o gabinete colabore com o seu trabalho.  

Deixo claro para todos aqui a importância desta comissão, que garante o 
desenvolvimento do estado do Espírito Santo e a segurança dos usuários da via.  

Gostaria de deixar alguns pedidos para a ANTT. Na Serra –  o deputado 
Xambinho sabe disso e estava aqui agora há pouco –  na região de Nova Carapina, 
algumas vezes, foram realizadas, se não me engano, três reuniões com a Eco101, ANTT 
na Câmara da Serra, por solicitação do deputado federal Sérgio Vidigal.  

Um dos pedidos foi atendido, que é a construção da passarela. Está lá em 
construção. Ótimo! Mas temos também um grave problema que é a questão de Cidade 
Pomar. Mesmo que a Eco101 esteja assumindo o trecho, assumindo a 
responsabilidade das melhorias ali, precisamos também que algo, de fato, aconteça 
porque os acidentes continuam acontecendo. Ali não tem mais o radar. E também em 
Serra-Sede. Hoje, teve um protesto ali e a gente percebe que a comunidade, a região já 
está um pouco impaciente com os acidentes que vêm acontecendo ali. Precisamos de 
uma intervenção, de alguma melhoria, alguma sugestão da ANTT, da Eco101 para 
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melhorar a segurança de quem passa por ali. Também em Diamantina, Central 
Carapina e São Geraldo, na região de Carapina. Não me lembro exatamente o 
quilômetro, mas são regiões também com muita gente passando por ali e precisa 
também de uma atenção especial.  

Que a ANTT, a comissão, tanto da Câmara Federal, como a estadual, presidida 
pelo senhor, nobre deputado, que a gente possa se reunir e levar essas sugestões 
como prioridades. São demandas que vão chegar sempre, enquanto não for resolvido, 
à ANTT, à comissão estadual, à comissão federal e, claro, à Eco101, como reclamação, 
como clamor da sociedade. Contribuição.  

  
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Obrigado.  
Eu não sei se a ANTT tem detalhado os acidentes pela região. A ANTT tem esse 

relatório ou isso é específico da Eco101?  
 
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – É obrigação da Eco, mas nós 

acompanhamos e estamos tentando fazer um paralelo para avaliar e tudo.   
A gente está buscando, aquela questão de que eu falei: a quantidade de 

servidores, mas, inclusive, um dos nossos planos para este ano era a gente entrar mais 
a fundo nessa questão de segurança para poder... 
 

O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Mas vocês têm esse relatório 
da Eco onde acontecem os acidentes?  

 
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – A gente recebe esses relatórios direto 

da PRF... 
 

O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Só para saber a quem eu vou 
solicitar, só para a gente pensar aí...  

 
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – A PRF é a que tem a base de dados. 

Mesmo a base de dados da PRF é... 
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – É o que é utilizado para 

prestar contas? 
 
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – A base é da PRF.  
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) –  

Ok. Então, a gente solicita à PRF. 
Mais alguém gostaria? Não. Ok. Então, vamos encerrar essa primeira reunião, já 

com a deliberação do encaminhamento do convite à Eco101 para a próxima, que vai se 
realizar de acordo com o nosso calendário, que ainda vamos definir na próxima 
segunda-feira. 

Então, obrigado a todos! Agradeço de coração! Acho que a gente vai ter um 
bom desempenho nesta comissão. Obrigado!  

 
 (Encerra-se a reunião às 11h01min.) 
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