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PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA, 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 23 
DE ABRIL DE 2019. 
 

 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Senhoras e senhores, 

autoridades presentes, boa noite. 
Declaro abertos os trabalhos da segunda reunião ordinária da Comissão 

Especial de Fiscalização da 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. Tem como presidente a minha figura, deputado 
Fabrício Gandini, como vice-presidente o deputado Alexandre Xambinho e como 
relator o deputado Freitas, além do suplente, nosso deputado Marcos Garcia.  

Na primeira reunião ordinária desta comissão, que foi realizada nesta Casa em 
12/04/2019, debatemos os termos do contrato da Eco101 Concessionária de Rodovias, 
se há no trecho concedido: da BA-698, acesso a Mucuri, divisa com o Espírito Santo, ao 
Rio de Janeiro, tendo como convidado o senhor Rodrigo Lacerda, especialista em 
regulação da ANTT. Na reunião de hoje estamos recebendo o presidente da empresa 
Eco101 para prestar esclarecimentos referentes às obras executadas, cronogramas, 
execuções previstas nos termos do contrato do trecho concedido. 

Queria, primeiro, agradecer a presença dos deputados. Agradecer também o 
convite ter sido aceito pela Eco101. Quero fazer o agradecimento ao José Carlos 
Cassaniga, diretor-presidente da Eco101, e agradecer também ao Jeancarlo Mezzomo. 
É isso? Engenheiro civil também ligado à nossa Eco101. Agradecer a presença também 
do Rodrigo Lacerda, que fez a exposição do primeiro momento, que esclareceu 
bastantes questões sobre o contrato, foi fruto da nossa primeira reunião. Agradecer 
também a presença do Jarbas Ferraz Junior, gerente na Prefeitura de Vitória, ligado à 
área; do Jean Menezes, vereador de Linhares, está aqui conosco, agradecer a 
presença; do Helvio de Souza Alves, da Polícia Rodoviária Federal; e do 
superintendente da Polícia Rodoviária Federal Amarilio Luiz Boni, também presente 
conosco, agradecer a presença. E já agradecer a vocês que aceitaram o convite para na 
próxima reunião fazer o levantamento em relação ao número de acidentes. A ideia da 
comissão é fazer esse acompanhamento tanto da questão das obras físicas, da 
fiscalização do contrato, mas também debater essa questão dos acidentes na via, até 
para a gente dar luz e poder também contribuir com essa discussão. 

Vou passar rapidamente a palavra, para uma saudação inicial, aos deputados, e 
logo após a gente passa direto a palavra ao diretor-presidente da Eco101, José Carlos 
Cassaniga. 

Primeiro, vou passar a palavra ao deputado Freitas. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Meu querido amigo, deputado Fabrício Gandini, boa 

noite! Boa noite, colegas! Boa noite, convidados, senhor José Carlos Cassaniga, doutor 
Paulo, antecessor do senhor, Hanke? 
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O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Sim, o Paulo Hanke era o nosso diretor 

superintendente anterior. Ele foi substituído pelo Jeancarlo Mezzomo, que me 
acompanha aqui nesta reunião, senhor deputado. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Ok. Seja bem-vindo! Tive oportunidade de participar 

efetivamente de uma comissão especial na legislatura passada e infelizmente não sei 
se o senhor não estava presidente ou se não estava no estado do Espírito Santo, mas 
acredito que é a primeira vez que nós temos o senhor aqui, pelo menos eu. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Senhor deputado, eu já vim uma vez aqui, 

numa outra oportunidade, junto com o Paulo Hanke, que era o nosso diretor 
superintendente à época. O meu escritório é em São Paulo, mas sou membro da 
diretoria da Eco101 junto com o diretor superintendente.  

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Cumprimento toda a comissão da Eco101, 

cumprimento nosso superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Amarilio, o Helvio, 
cumprimento o vereador de Linhares e, representando a Prefeitura de Vitória, o 
Jarbas. Cadê o Jarbas? E cumprimento todos os presentes. 

Quero, primeiro, parabenizar o deputado Fabrício Gandini pela iniciativa de 
retomar os trabalhos desta comissão. Sei que a prerrogativa de fiscalizar o contrato da 
Eco101 com o Governo Federal não é da Assembleia Legislativa, é da Câmara Federal. 
Mas acho que cabe muito bem para este Parlamento acompanhar os trabalhos, 
mesmo sem ter a prerrogativa de convocação e de fiscalização, mas de acompanhar os 
trabalhos e dar satisfação para a sociedade capixaba de como estão evoluindo os 
trabalhos mediante o contrato que a ECO101 tem com o Governo Federal. 
  E tendo acompanhado de perto os trabalhos da data que iniciou o contrato até 
o fim do Governo passado, até o fim da legislatura passada, a gente tem algumas 
informações. E, nesse sentido, quando tiver oportunidade, eu gostaria, é óbvio, de 
saber se houve alguma mudança no contrato inicial, porque as informações que nós 
temos é de que o contrato não está sendo cumprido da forma que foi estabelecido no 
dia 1.º de maio de 2013. E, a partir dessas informações, óbvio que surgirão muitos 
questionamentos. E esses questionamentos não são questionamentos do deputado 
Freitas. Eu sou mais um. Mas são questionamentos que a sociedade nos demanda 
todos os dias, onde quer que estejamos, principalmente quem mora às margens da BR-
101. Eu moro no município de São Mateus, venho e volto todas as semanas pelo 
menos uma vez, às vezes duas, e, onde quer que eu esteja, as pessoas estão querendo 
saber informações.  
 E, quando a gente observa que está atrasado, muito do que foi justificado aqui 
pelo superintendente, senhor Paulo Hanke, era no sentido de atraso de licenciamento 
ambiental. E se é isso, eu penso que a gente precisa muito rapidamente convocar ou 
nos aproximar da bancada federal, da ANTT, para que a gente possa demover essa 
burocracia para alcançar as licenças no menor tempo possível para que a sociedade 
possa receber os benefícios da duplicação, que lhe custa tão caro. 
 Eu não canso de dizer: a gente tem impostos e taxas dos mais diversos. E essa é 
mais uma em que a sociedade, além dos impostos, além da taxa, assumiu o ônus de 
pagar pela duplicação da BR. E o contrato assinado com o Governo central foi assinado 
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para a sociedade pagar o contrato, pagar a duplicação. Cada metro de asfalto 
duplicado é a sociedade que está pagando. Além dos impostos e taxas, além da CID, 
além do IPVA, nós estamos pagando a duplicação. E nós não estamos tendo a estrada 
duplicada dentro do previsto no contrato, que era o que a gente mais precisava. 
 Nesse sentido, eu concluo inicialmente a minha fala e devolvo a fala ao 
presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI - PPS) - Deputado Marcos Garcia. 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Quero agradecer o convite que o presidente 
Fabrício Gandini me fez. Sou suplente desta comissão, fui pego até de surpresa, eu não 
sabia que estava de suplente aqui. Quero deixar aqui o meu boa-noite ao deputado 
Xambinho, ao presidente desta comissão, Fabrício Gandini, ao deputado Freitas, quero 
agradecer aqui também a presença do vereador de Linhares, Jean Menezes, da minha 
cidade de Linhares, e também quero aqui deixar o meu boa-noite a todos, quero 
cumprimentar aqui, na pessoa do senhor José Carlos Cassaniga, na pessoa do senhor 
eu cumprimento todas as pessoas que estão aqui presentes. 
 Eu quero aqui, neste momento, acompanhar esta reunião, eu devo estar 
passando a palavra para o presidente, e, no decorrer deste bate-papo, eu vou elaborar 
algumas perguntas para os senhores.  
 Passo a palavra para o Fabrício Gandini, mas que quero estar participando 
desta discussão. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI - PPS) – Obrigado, deputado Marcos 
Garcia.  
 Deputado Xambinho. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Boa noite a todos. Cumprimentar 
nosso presidente da comissão, deputado Fabrício Gandini, cumprimentando todos os 
colegas deputados aqui presentes; cumprimentar o senhor José Carlos Cassaniga, 
presidente do grupo ECO101; cumprimentar nossos guerreiros da Polícia Rodoviária 
Federal, nosso superintendente Amarilio e nosso amigo inspetor Helvio da Polícia 
Rodoviária Federal aqui presente; e cumprimentar nosso vereador Jean Menezes, lá de 
Linhares, que se faz presente nesta reunião hoje. Acho que é um momento 
importante. Cumprimentar também nosso amigo Rodrigo Lacerda, que esteve com a 
gente aqui, na última semana, debatendo sobre esse contrato do ECO101.  

Um momento importante para gente debater o futuro da BR-101 no estado do 
Espírito Santo. 

Nós vimos aí, na última reunião da comissão, dados alarmantes, dados que nos 
preocupam muito, e nós vimos também, a arrecadação que a ECO tem, hoje, com essa 
BR-101, que corta o estado do Espírito Santo. 

No próximo dia 30, agora, nós vamos estar em Brasília assinando a ordem de 
serviço do Contorno do Mestre Álvaro, um passo importante para o desenvolvimento 
do estado Espírito Santo, também importante para a ECO101, mas o que é mais 
importante é a vida. Eu acho que nós temos que discutir aqui é a vida, porque nós 
estamos perdendo vidas no nosso estado por negligência, irresponsabilidade, hoje, da 
ECO101.  
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 O que eu quero discutir aqui e ouvir de vocês é o que vocês têm de 
planejamento para o futuro, senão nós devemos encaminhar, junto com a nossa 
bancada federal, alguma atitude aí para a gente estar revendo esse contrato, porque 
hoje está sendo muito oneroso para o povo capixaba, para os nossos motoristas do 
Brasil, que cortam nossa BR-101. 

Muito obrigado, e vamos iniciar os trabalhos, deputado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Obrigado, deputado 

Xambinho. 
Primeiro, vou conceder a palavra ao nosso diretor presidente, se quiser fazer 

apresentação ou daí ou em pé, aqui, fica à vontade. Só pedir, tendo em vista que a 
gente não pode deixar de dizer, se for possível algum esclarecimento em relação à 
operação da Polícia Federal, é importante para que a gente, nesta comissão, saiba se 
existe já algum esclarecimento por parte da empresa que possa ser feito para a gente 
entender o que está ocorrendo, até porque foi um dia antes da nossa reunião e a 
gente não sabia muito o que falar, e tinha uma cláusula, eu creio que de investigação 
sigilosa, então, se for possível algum esclarecimentos em relação a isso também, 
vou passar a palavra.  

Obrigado pela presença. 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Obrigado, senhor presidente, senhores 

deputados. Boa noite a todos! Cumprimento também todas as autoridades aqui 
presentes; cumprimento o Rodrigo Lacerda, aqui o representante da ANTT, e o 
superintendente Amarilio, representante da Polícia Rodoviária Federal; também o 
inspetor aqui presente.  

Em primeiro lugar, senhor presidente, gostaria de me desculpar, ou nos 
desculpar, pela ausência na última reunião. Por questões de agendamento, não 
conseguimos estar presente. Declaramos que estaremos sempre à disposição para 
participar dos trabalhos desta comissão. Agradecemos muito a oportunidade para 
poder esclarecer. 

 Elaboramos, se for permitido, senhor presidente, uma apresentação 
descrevendo desde o cenário inicial, que até antecedeu a concessão, e passando pelo 
tema desta reunião, que é exatamente o estágio que estão as nossas obras e o que nós 
estamos prevendo para um futuro mais imediato aí de realizações do contrato. 

Convidei o Jeancarlo Mezzomo, que é o nosso diretor superintendente, ele 
deverá, se assim for permitido, conduzir a apresentação aqui. 

Eu gostaria de deixar também um registro sobre esse tema importante, que 
ocorreu há duas semanas, a operação de busca e apreensão que ocorreu na nossa 
empresa. Declarar que não foi uma operação exclusiva conosco, outras 
concessionárias também estão passando por esse tipo de questionamento, de 
investigação. 

 Declarar que nosso espírito é de total colaboração. Estamos colaborando e 
vamos sempre colaborar com essas identificações, ainda é um âmbito de 
questionamento e investigação. Em paralelo, imediatamente, como manda a boa regra 
da governança, instalamos uma auditoria, esperamos que conduza um trabalho 
independente de avaliação. E é nesse estágio que nós estamos, senhor presidente, 
senhores deputados, acompanhando aí o desenrolar desse tema. 
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Sem mais delongas, gostaria de passar ao Jean, se assim for permitido, para que 
ele conduza aí. Nós preparamos uma apresentação, não sei se já está no ponto, para 
que a gente descreva alguns temas que são importantes. Muito obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Ok. Obrigado. Pode ir.  
 

  O SR. JEANCARLO MEZZOMO – Boa noite a todos. Senhor presidente, 
cumprimento em seu nome os demais deputados componentes desta comissão, as 
autoridades presentes, os representantes da Polícia Rodoviária Federal e da ANTT.  

Reforço o agradecimento de participar e ser convidado a fazer esses 
esclarecimentos.  

Preparamos uma apresentação que passa por diversas disciplinas de dentro do 
contrato desde o início. Tenho certeza de que algumas informações aqui são de 
conhecimento de todos ou, pelo menos, da grande maioria, mas acho, entendo, que 
faz sentido repassar por elas até para que a gente possa fazer um ordenamento e 
resgatar a história desse programa de concessão. E assim sendo, então, partimos para 
a apresentação.  

Gostaria de, se me for permitido, iniciá-la e terminá-la estando à disposição 
para perguntas e questionamentos ao final porque um assunto encadeia o seguinte e 
traz esclarecimentos e também dúvidas ou também indagações desta comissão.   

Vamos lá. Esses serão os pontos que vou abordar nesta apresentação. 
Comprometo-me a ser breve em cada uma delas e, ainda assim, ao final permaneço à 
disposição para maiores esclarecimentos.  

Falar sobre o cenário: licitação, pré-concessão, a concessão em si, os 
investimentos realizados, resultados já obtidos com a concessão, cronograma de obras 
e principais adversidades desse contrato de concessão.  

 Antes de iniciarmos no cenário de licitação, o que tinha instalado dentro do 
edital? Que na BR-116, em Minas Gerais, que é uma rodovia paralela, seria concedida 
e pedagiada, o Contorno do Mestre Álvaro estaria implantado e entregue pelo Dnit. A 
gente fica grato com a informação de que será assinada a ordem de serviço este mês, 
porque, realmente, como relembrou o deputado, é uma obra importante não só para a 
concessão, mas também para todo o Espírito Santo, especificamente a Grande Vitória.  

 O Contorno de Vitória estaria duplicado e implantado em condições de operar 
com os parâmetros ligados ao contrato de concessão; o viaduto da Cidade Pomar, que 
também é uma questão que é recorrente, deveria ter sido implantado pelo Dnit à 
época; o Porto de Vitória com a operação de contêineres estaria em franca expansão e 
crescimento; e o Fundap que eu tenho certeza de que foi uma decisão importante para 
o Espírito Santo. Ele estava vigente à época do edital da licitação.  

Uma percepção a respeito do crescimento do PIB, o Espírito Santo é um estado 
que crescia anualmente cerca de duas a três vezes acima da média nacional, estado 
pujante, em desenvolvimento que merecia toda infraestrutura prevista dentro do 
contrato e as demais também previstas, implantação pelos órgãos competentes.  

Aqui um mapa de como é a concessão. Iniciamos de Mucuri, dezessete 
quilômetros dentro do estado da Bahia até a divisa do Espírito Santo com o Rio de 
Janeiro, passando pela Grande Vitória, com praças de pedágio. 

Aqui tem alguma informação importante: o poder concedente é a ANTT. Prazo 
de concessão de vinte e cinco anos. O início do contrato em março de 2013, a data 
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especificamente é dia 10. Término do contrato então vinte e cinco anos depois, em 
2038. Extensão inicial de quatrocentos e setenta e cinco quilômetros. E num modelo 
de concorrência houve então uma oferta de quarenta e cinco por cento e deságio 
sobre tarifa-teto muito próxima do segundo colocado e poucos pontos a menos do 
terceiro colocado.  

Então houve realmente uma avaliação adequada a respeito da tarifa e também 
uma leitura do cenário da época, bastante coerente em função de termos outros 
proponentes com propostas muito parecidas.  

Composição do tráfego está embaixo. Cerca de trinta e quatro por cento do 
tráfego que transita pela rodovia são veículos leves e sessenta e seis por cento de 
veículos pesados, em termos de volume de eixos.  

Os principais investimentos que foram realizados durante os cinco primeiros 
anos: recuperamos mais de trezentos quilômetros de pavimento de toda a BR-116, 
então, dois terços aproximadamente da rodovia aqui no Espírito Santo. Vinte e sete 
quilômetros de intervenção emergencial no pavimento do Contorno de Vitória, 
nivelamento entre pista e acostamento em toda a rodovia, sinalização horizontal e 
vertical foi revitalizada em todo o trecho, quinze quilômetros de implantação de vias 
locais nesses municípios de Fundão, Serra, Viana, Pedro Canário, Sooretama, Aracruz e 
João Neiva, inclusive. 
 Recuperação do sistema de drenagem e instalação em mais de dezesseis 
quilômetros de barreiras rígidas, como dispositivo de proteção e segurança. Também 
instalamos mais de quarenta e oito quilômetros de defensa metálica recompondo os 
principais dispositivos de segurança ao longo da rodovia. Dezessete terraplenos que 
estavam trazendo algum tipo de risco e desconforto ao trânsito, tráfego da BR. 
 Dezoito pontes e viadutos foram recuperadas; mais de onze mil placas de 
sinalização implantadas, placas novas adequadas com projeto de sinalização moderna 
e atual; oito passarelas implantadas também em Conceição da Barra, São Mateus, 
Ibiraçu e Serra. Cariacica e Viana também duas ainda nessa fase inicial. Doze bases 
operacionais para dar suporte aos nossos ritos de operação e atendimento ao usuário.  
 Continuando com uma lista de investimentos e estrutura operacional para 
atendimento ao usuário, frota e equipamentos. Nós temos diversos ritos de inspeção, 
guinchos e ambulâncias que já é de conhecimento de vocês a forma de operação da 
concessão e atendimento às regras e parâmetros contratuais. Um centro de controle 
operacional instalado no nosso edifício administrativo ao qual eu convido-os 
oportunamente para fazer uma visita para entender e ter um esclarecimento a 
respeito de como fazemos a operação da rodovia. 
 Reforma de seis postos de delegacia da Polícia Rodoviária Federal, recuperação 
e modernização de três postos de pesagem, as balanças. Ainda temos uma a ser 
realizada em Viana, a quarta balança que também fazia parte desse projeto.  

Aqui algumas imagens do antes e depois da concessão. Aqui é antes. A gente 
via como estava o sistema de sinalização, os dispositivos, guarda-corpos, obras de arte, 
o estado do pavimento no centro, a parte de roçada e vegetação e os dispositivos de 
drenagem bem à direita abaixo numa condição normal de pista à época, com 
drenagem superficial do pavimento relativamente comprometida. 
 E à esquerda, o estado geral da rodovia com desplacamento de camadas, que 
traz risco e desconforto também ao trânsito. Na sequência, após a instalação, aqui 
algumas imagens de como o pavimento ficou, dispositivo de segurança; ao centro, 
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embaixo, as barreiras rígidas, que são normatizadas; assim como à esquerda, abaixo, 
também dispositivos das defensas metálicas; sinalização e pavimento em condições 
favoráveis e satisfatórias a um trânsito seguro. 
 À esquerda, na imagem central, uma imagem da duplicação no Contorno de 
Viana. Então, aqui são apenas imagens ilustrativas, como falei, de conhecimento de 
todos, e visto.  

Gostaria de abordar a CNT - Confederação Nacional do Transporte. Anualmente 
ela pesquisa mais de cento e sete mil quilômetros de rodovias em todo o país. Ela 
considera principalmente o estado geral da rodovia, pavimento, sinalização e 
geometria da via - uma correção na imagem anterior - eu falei Contorno de Viana, mas 
é Contorno de Iconha. A CNT faz anualmente essa pesquisa. 

Aqui é como estávamos antes da concessão: estado geral regular, pavimento 
em condições boas apesar daquelas imagens que eu mostrei, sinalização regular e 
geometria em condições regulares. 
 Em 2018, na última pesquisa, a CNT nos avalia em estágios bom em todos esses 
quatro aspectos. O bom principalmente estado geral, sinalização, geometria, o que 
favorece um trânsito com conforto e segurança além daquele inicialmente lá no ano 
de 2012. 

Os números que obtivemos aí e que são destaques para esse período e 
acumula até dezembro de 2018. Nós realizamos e geramos mais de dois mil empregos 
diretos e indiretos, recolhemos nesse período cerca de cento e vinte e um milhões de 
reais em impostos, sendo quarenta e três milhões em ISS diretamente aos cofres dos 
municípios, que compõem o lote. E setenta e oito milhões em tributos federais. 
 Acima, falando de arrecadação acumulada, no período, a Eco101 arrecadou 
cerca de oitocentos e setenta e seis milhões e investiu em infraestrutura e segurança 
em serviços aproximadamente 1,3 bilhão de reais. Esses investimentos geram, então, 
alguns resultados relacionados ao nosso ponto principal que foi destacado aqui, que é 
a condição de segurança da via.  
 A Década da ONU, relembrando, em 2010, instituiu uma meta de redução de 
cinquenta por cento do número de acidentes e do número de óbitos nas rodovias, no 
mundo todo. A Década de Segurança da ONU teve esse acordo, esse compromisso de 
gerar, de estimular a obtenção desses resultados. 
 Cabe destacar aqui que, desde que assumimos em 2013 até 2018 – 
obviamente, não é um trabalho isolado, único, exclusivo da Eco101 – ela tem apoio de 
entidades importantes, não só da Polícia Rodoviária, que atua permanentemente na 
rodovia, mas como de outros organismos também, como, por exemplo, a Movitran, 
companhia que é um movimento de segurança de trânsito aqui do Espírito Santo.  

Foi o primeiro estado da Federação que atingiu essa meta de redução: 
reduzimos, em números de óbitos, cerca de cinquenta e seis por cento, entre 2013 e 
2018. Nesse período todo, foram mais de duzentos e trinta mil atendimentos médicos 
e mecânicos, gerando, aí, bons indicadores de segurança. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Só confirmar um número ali: 
arrecadação, oitocentos e setenta e seis milhões? 
 
 O SR. JEANCARLO MEZZOMO – Exato! Arrecadação, oitocentos e setenta e seis 
milhões. 
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 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Só porque lá está 1,295 
milhão também. É isso? 
 
 O SR. JEANCARLO MEZZOMO – Um mil, duzentos e noventa e cinco milhões, 
1,3 bilhão. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Ok. 
 
 O SR. JEANCARLO MEZZOMO – Bilhões de investimentos em obras e serviços. 
 Bom, esses números todos são de arrecadação e eles são auditados. Por ser 
uma empresa que participa de um grupo que tem ações listados na Bolsa, a gente tem 
critérios rigorosos da auditoria de números e a nossa contabilidade são números 
públicos. 
 Aqui, algumas obras que realizamos recentemente. Eu acho que vale a pena 
destacarmos aí um início de obras enquanto buscávamos a obtenção da licença 
ambiental do trecho todo. Eu vou falar sobre licenciamento ambiental mais à frente. 
Nós fizemos a duplicação de alguns segmentos que eu destaco aí: Anchieta, com dois 
quilômetros e meio, que entrou em operação já em dezembro de 2017. Em João 
Neiva, outros 2,7 quilômetros, que entraram em operação em setembro de 2018. E 
também Ibiraçu, 4.4 quilômetros, que entrou em operação em dezembro de 2018. Eu 
vou abordar esse assunto um pouco mais adiante, quando eu falarei de licenças 
ambientais. 
 O Contorno de Iconha foi uma obra que entregamos para o tráfego também, 
está em operação desde fevereiro. Ele resolve um dos principais gargalos logísticos 
aqui da BR-101, no Sul do estado. Reduz o tempo de travessia, de transposição 
daquela região em cerca de uma hora, em momento de pico, para até seis minutos, 
dependendo do horário, numa velocidade média entre seis e sete minutos. Aumenta o 
grau de atratividade econômica para a região, porque traz um desconforto do 
deslocamento, acelera, antecipa ou reduz tempo de viagem, retira o tráfego pesado do 
centro da cidade, quando até, anteriormente à operação, a comunidade, a população 
de Iconha tinha que conviver com o tráfego de longa distância. E também é, como eu 
comentei no começo, uma solução para o maior gargalo de transporte de cargas no Sul 
do estado. 
 Aqui é uma ilustração em amarelo como é o perímetro urbano de Iconha antes 
do contorno e, na parte baixa, percebemos lá o novo traçado. Aqui, imagens de como 
o trânsito se comporta dentro do perímetro urbano, antes e depois do início da 
operação. 

Aqui nessa parte baixa também são imagens de como o Contorno de Iconha 
está. São fotos pré-início da operação.  

Aqui, eu mostro duas fotos praticamente no mesmo período, com o delay de 
uma semana. No mesmo horário, vocês podem ver no canto superior direito da 
imagem, 8h33min, aproximadamente. Antes e depois do início da operação, como era 
conviver à esquerda com o tráfego de longa distância e como é agora sem a utilização 
de superveículo de longa distância. Na operação de Carnaval, por exemplo, chegou a 
ter um congestionamento de cerca de cinco quilômetros naquela região, registramos 
isso. 
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 No Contorno de Iconha, em números, foram investidos mais de oitenta 
milhões, duzentos e noventa empregos diretos e quinhentos e oitenta indiretos 
gerados durante a obra e dois milhões de metros cúbicos de movimentação de solo e 
rocha. É uma quantidade expressiva para quem tem conhecimento do setor. 
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Só uma pergunta: a obra já está 
concluída? 
 

O SR. JEANCARLO MEZZOMO – A obra está em operação. Ela está em 
condições de segurança e utilização pelos usuários. Existem alguns dispositivos lá que a 
gente precisa resolver, mas que não têm impacto com a operação da rodovia. 
 Outro número também emblemático, trinta e cinco mil toneladas de concreto 
asfáltico ou CBUQ, como camada de rolamento. Implantação de quatro viadutos e 
duas pontes. Os quatro viadutos nas extremidades para que o entroncamento com a 
rodovia e a saída para o município de Iconha se dê com toda segurança necessária 
para o local. Duas pontes também foram implantadas ao longo dessa via. Além de 
outros números menores dos diversos dispositivos. 
 Aqui, um pouco das imagens do contorno e o registro do início da operação do 
tráfego em fevereiro de 2019.  
 Outra implicação também que foi realizada em função da não realização, não 
implantação do Contorno do Mestre Álvaro, nos foi imposta aí a condição de assumir a 
responsabilidade pela operação do Contorno de Vitória integralmente. Isso nos foi 
passado no ano passado, em junho de 2018, julho de 2018, e a primeira fase 
emergencial, com a recuperação de elementos de segurança, revitalização do 
pavimento, recuperação emergencial da ponte sobre o Rio Santa Maria e outros 
dispositivos de sinalização, finalizados em dezembro de 2018, chamamos de primeira 
fase. Aqui temos algumas imagens do Contorno de Vitória.  
 A segunda fase, que seria a recuperação definitiva e estrutural do pavimento 
com reforço dos elementos de segurança, implantação de novos dispositivos, reforço e 
recuperação de todas as pontes e viadutos do contorno, está com projetos em 
validação pela ANTT. A partir do momento que obtivermos todos esses projetos 
devidamente aprovados e tramitados, poderemos já iniciar as atividades de 
recuperação definitiva e estrutural do pavimento e aqueles outros itens que estão 
listados abaixo. 
 Aqui, temos um vídeo, se conseguimos passar. É um vídeo de cerca de três 
minutos, que mostra um pouco sobre o contorno. Por favor, Roberto, dá um suporte 
para nós. Esse vídeo já foi divulgado em mídias e acredito que alguns de vocês já 
possam ter visto ele ao longo desse início de ano.  

Talvez, não esteja suportando, Roberto. 
 Bom, esse vídeo está disponível no Youtube e em mídias sociais caso vocês 
queiram consultar. A gente chama de Contorno de Vitória e também podemos 
disponibilizá-lo em arquivo caso a comissão entenda que seja necessário. 
 Em continuidade, obras que estão em andamento pela Eco101. Temos algumas 
obras que considero que são extremamente importantes e que visam favorecer a 
segurança e proporcionar mais segurança no trânsito da BR-101. Temos duas obras em 
andamento, são interseções em desnível no município de Viana, especificamente no 
Km 298 e 298+500. Hoje, a transposição da via para pedestres e veículos se dá por 
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sistemas semafóricos e o objetivo dessa obra é segregar o trânsito da BR-101, 
permanecendo o trânsito local do município, especificamente nas proximidades de Vila 
Betânia, através das vias locais, onde os munícipes poderão transpor a via com toda 
segurança através de dispositivos em desnível que não têm interferência com o 
tráfego da BR-101. É uma obra que tem previsão para ser finalizada até o fim do ano e 
acreditamos que, com condições favoráveis de clima, ela possa ser até antecipada. 
Mas, o nosso prazo, a nossa pretensão, é terminar agora em dezembro deste ano.  
 Aí tinha uma maquete eletrônica que mostra como que o trânsito se 
comportará a partir do momento em que ele esteja implantado.  

Uma preocupação, também, da Eco101 é com relação à qualidade das obras 
que são realizadas. Nós temos um laboratório específico para o assunto, para obras 
rodoviárias, equipado com equipamentos modernos, de última geração, equipes bem 
preparadas, de forma que a gente garanta a qualidade nas obras de ampliação e 
recuperação da BR-101 com esse laboratório moderno que faz todo o controle 
tecnológico das nossas obras.  

O laboratório da Eco101 conta com profissionais qualificados, equipamentos de 
última geração, como eu comentei, e também mantemos parceria com instituições, 
fazendo investimentos contínuos em pesquisas, como por exemplo, esse RDT, que é 
Recurso de Desenvolvimento Tecnológico, que em parceria com a Ufes estudamos 
estabilização de solos com aditivos, proporcionando, aí, mais tecnologia e 
modernidade nas soluções que a gente adota na Eco101. A participação da Ufes foi 
muito importante, porque trouxe também a expertise de técnicos, profissionais 
capacitados aqui do Espírito Santo.  

Fizemos essa pesquisa durante o mês de janeiro até novembro de 2018. Um 
valor investido de cerca de 2,8 milhões de reais e o local de execução foi no Km 362 da 
BR-101.  

Esse equipamento, essa imagem que está à direita abaixo é o simulador de 
tráfego. A gente faz a modelagem e simula o tráfego de dez anos em três meses. Todo 
o tráfego que seria suportado durante o período de projeto, ele é acelerado de forma 
que a gente possa validar os resultados e a qualidade da solução.  

Esse material, esse estudo, foi feito e aprovado com a participação da agência e 
é, a partir do momento que ele finaliza, se disponibilizado para utilização do público e 
também de outras concessionárias que possam ter a oportunidade de utilizar a solução 
desenvolvida aqui. 

Cabe destacar que não foi somente esse estudo que a Eco101 fez, ela fez 
também estudo com outras soluções de pavimento, a participação da Ufes, que não 
será aproveitado neste momento pela Eco101 aqui no Espírito Santo, mas 
disponibilizado para utilização em todo o Brasil. Levam a experiência e o nome da Ufes 
e o Espírito Santo também para outros estados da Federação.  
 Outras obras que iniciamos agora, em 2019, com o objetivo de proporcionar 
segurança, visando a redução absoluta daqueles números de acidentes e implantação 
de mais oito passarelas. Aqui, essas obras estão em fase inicial de implantação, mas 
com toda estrutura dela já produzida e pretendemos implantá-las ainda, disponibilizar 
ao público, para os usuários, no mês de maio.  

Aqui é a localização, com os bairros próximos que serão beneficiados com a 
implantação dessas passarelas. São mais oito passarelas, sete em Cariacica e uma em 
Serra. Entretanto, continuamos avaliando, dentro do nosso Programa de Redução de 
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Acidentes, pontos notáveis e importantes para avaliar junto com a participação da 
Polícia Rodoviária Federal e da agência, necessidades adicionais de passarela. Temos 
trâmites a respeito do assunto em tratativa com comunidades interessadas.  
 No Km 302, uma obra em destaque, porque hoje a transposição da via se dá 
através de semáforos, fizemos aí uma intercessão que vai fazer a transposição da via 
por cima da rodovia. Destaco essa obra, porque foi uma obra extremamente 
importante, ela é a primeira de uma série de obras, onde a gente utiliza equipamentos 
modernos, de alta produtividade, para fazer a realização, para realizar essas obras. 
Essa operação foi prevista em trinta e cinco horas de lançamento, com interrupções 
parciais da via, escolhidos e definidos os seus horários de forma que o impacto e o 
incômodo aos usuários que utilizam a BR-101 fossem o mínimo possível. Nós 
conseguimos antecipar de trinta e cinco para vinte e seis horas. O lançamento das 
vigas foi feito em horários de baixo movimento e, ainda assim, conseguimos superar 
algumas adversidades, como o clima, antecipando de trinta e cinco para vinte e seis 
horas.  
 Teremos outras obras que serão realizadas com esse mesmo formato. 
Concretaremos a laje agora, provavelmente esta semana, e também trabalhamos de 
forma acelerada para que essa obra seja disponibilizada rapidamente para utilização 
dos usuários. 
 Aqui, está em andamento a implantação da delegacia da Polícia Rodoviária em 
Linhares, no Km 151. A gente pretende, também, entregar uma instalação moderna, 
adequada, para que a Polícia Rodoviária Federal possa continuar com as operações 
que vem desenvolvendo na BR-101. Pretendemos, ainda este ano, concluir essa obra e 
disponibilizar para a PRF. 
 Aqui, vou falar um pouco sobre as obras que devem se iniciar ainda em 2019, 
em continuidade à duplicação e andamento que está sendo realizada desde o trevo da 
262, em Viana, até Guarapari. Nós continuaremos e pretendemos iniciar, ainda no 
segundo semestre, outros cerca de vinte quilômetros, ligando o trevo de Guarapari a 
Anchieta, uma obra que está com seus projetos desenvolvidos, em fase de revisão, e 
empresas para a realização da obra sendo consultadas para apresentação de preços, 
para que ela se inicie neste segundo semestre, o mais rapidamente possível, de forma 
que a gente consiga encadear as obras, trazendo, também, apesar de sabermos que é 
importante, nós temos um cuidado com a interferência ou a relação que nós temos 
com os usuários da via, porque são pontos em que precisamos manter atenção com 
relação à segurança. Devemos iniciar essa obra ainda este segundo semestre de 2019. 
 Aqui, começo a falar, então, de uma maneira mais ampla a respeito das obras 
de duplicação previstas dentro do contrato da Eco101. O mapa fala por si. À nossa 
direita, temos a BR-116, que eu comento, no início, que ela deveria estar pedageada, 
concedida e pedageada. No momento ela não está. Nós temos a Grande Vitória, a 262, 
Cariacica e a divisa com o Espírito Santo, no que nós chamamos de trecho sul da 
rodovia.  
 Um destaque para as obras que estão em andamento: Viana a Guarapari, trinta 
quilômetros; Guarapari a Anchieta, outros dezenove e meio; Anchieta, dois e meio já 
realizado; e o Contorno de Iconha, com aproximadamente 7,8 quilômetros de rodovia 
duplicada. 
 Pretendemos, então, como eu comentei, iniciar Guarapari-Anchieta. Essa obra 
teve sua licença de instalação emitida pelo Ibama no mês de março de 2018, quando 
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se permitiu, então, o início desse projeto de duplicação no trecho sul. Aqueles dois 
quilômetros e meio, assim como Ibiraçu quatro e meio e João Neiva dois e meio, só foi 
possível porque, até pela própria orientação do Ibama e também da agência ANTT, 
conseguimos licenciamento expresso de segmentos onde havia baixo impacto 
ambiental e foi possível. Sugerimos, então, para o Ibama dez trechos, onde teria baixo 
impacto, segmentos isolados, e esses dez trechos nos foram autorizados. Cinco 
trechos, salvo engano, dos quais quatro foram concluídos e o último iniciado. 
 Sobre o trecho norte, que é onde temos alguns pontos nevrálgicos importantes 
para a BR-101: o município de Fundão; Ibiraçu; Linhares; Sooretama, que é a reserva; e 
São Mateus. Esse mapa é conhecido de todos. Desculpem-me a redundância, mas é 
importante destacar que essa licença ambiental, apesar de ter sido solicitada há um 
bom tempo - isso vai aparecer um pouco adiante -, ainda não foi emitida. Ela ainda não 
foi emitida. Existe um questionamento, por conta de uma restrição relacionada à 
ICMBios. Em um detalhamento, à frente, mostro cada uma das etapas dela.  

Aqui, o cronograma de investimentos previstos para esses próximos três anos. 
Pretendemos investir em duplicação, recuperação e outras melhorias ao longo da via, 
isso, exclusivamente, em obras: trezentos e trinta e seis milhões este ano; duzentos e 
vinte e três, em 2020; e cento e cinquenta e dois milhões de reais, em 2021; 
totalizando, aproximadamente, setecentos e cinquenta milhões de reais, 
exclusivamente em obras.  

Aqui, destaco os principais pontos dessas obras, o que esse investimento 
contempla, de investimento, para esses próximos três anos, que são extremamente 
importantes.  

Pretendemos, então, entregar para a operação, colocar em operação trinta e 
oito quilômetros de duplicação em 2019; dezoito e meio em 2020; e quinze, em 2021. 
Reforço e alargamento de doze obras, pontes e viadutos, ao longo desses três anos; as 
quais, somadas com as já realizadas, totalizariam cerca de cinquenta e quatro obras de 
arte, do total de setenta, que nós temos no trecho todo. Então, teríamos mais de dois 
terços de reforço e alargamento de pontes e viadutos, que são as obras que têm nível 
de intervenção imediata e indicada, sendo que, as demais, não têm emergência, em 
função dos projetos e avaliações já realizadas, não determinando, não indicando 
nenhuma urgência ou emergência.  

Recuperação do pavimento. Além daqueles trezentos quilômetros já realizados, 
faremos, novamente, um segundo ciclo de intervenção e recuperação, com 
recuperações profundas nessa cadência. Cerca de cento e cinquenta, cento e sessenta, 
e cento e oitenta quilômetros ao longo desses três anos. 

Em 2019 já estamos trabalhando nessa recuperação. Temos, ao longo do 
trecho, quatro equipes de pavimento trabalhando.  

Pretendemos, ainda este ano, alocar outras equipes adicionais, sempre com o 
cuidado de cuidar, olhar e ter uma atenção especial para o trânsito. As obras, numa 
pista simples, demandam um dispositivo que a gente chama de: Pare, e Siga. Uma fila. 
A gente interrompe o tráfico numa via, por alguns minutos, e libera. Uma quantidade 
muito grande de obras traz um transtorno desnecessário para o trânsito, que pode ser 
bem superado com uma programação adequada, de equipes alocadas em trechos 
equidistantes.  

Vias locais. Também pretendemos - já estamos em desenvolvimento - iniciar 
mais quinze quilômetros, iniciando, já no ano que vem, com uma quantidade razoável: 
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doze quilômetros de vias locais e construção de dois novos postos operacionais. Isso 
são as principais obras que pretendemos fazer este ano, no que se refere, 
exclusivamente... 

 
O SR. PRESIDENTE - (FABRÍCIO GANDINI - PPS) -  Só tirar uma dúvida. Aquele 

valor, então, de oitocentos e oitenta e sete milhões, que é o valor referente à 
arrecadação, é anual? 

 
O SR. JEANCARLO MEZZOMO – Não, é para o período todo, desde o início da 

concessão, até dezembro de 2018: oitocentos e setenta e três milhões. 
 
O SR. PRESIDENTE - (FABRÍCIO GANDINI - PPS) -  É o período todo da 

concessão? Seis anos?  
 
O SR. JEANCARLO MEZZOMO – Todo o período da concessão. Exatamente. 

(Pausa)  
 
O SR. PRESIDENTE - (FABRÍCIO GANDINI - PPS) -  Ok.  
(Pausa) 
 
O SR. JEANCARLO MEZZOMO – É. Até. Até, acumulado. É o realizado. 
(Pausa) 
Isso. Desde 18 de maio de 2014 até 31 de dezembro de 2018. São cinco anos de 

arrecadação.  
 
O SR. PRESIDENTE - (FABRÍCIO GANDINI - PPS) -  Então o investimento, hoje, é 

maior do que o arrecadado? 
 
O SR. JEANCARLO MEZZOMO - Exatamente. Cerca de quinhentos milhões de 

reais.  
 
O SR. PRESIDENTE - (FABRÍCIO GANDINI - PPS) -  Ok.  
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Esse e um bom ponto, senhor presidente, se 

me permite complementar. A concessão, tipicamente, é um projeto, no qual, durante 
um período se arrecada...  

 
O SR. PRESIDENTE - (FABRÍCIO GANDINI - PPS) - No início você investe mais...  
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – É. Exatamente. É por isso que é necessário 

estruturar capital, é necessário estruturar dívida, estruturar garantias. E é isso que a 
concessionária proveu para tornar possível esse cenário aí. 

 
O SR. PRESIDENTE - (FABRÍCIO GANDINI - PPS) – É, só para entender. Mas, no 

final, a gente abre para as perguntas.  
 
O SR. JEANCARLO MEZZOMO – Ok. É pertinente.  
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Bom, nossos marcos contratuais. Aqui também o destaque de alguns pontos 
importantes ocorridos ao longo desse período. 

Está com os números e as letras pequenas, mas consigo referenciar. 
Em 2013, foi o início da concessão. Já em janeiro de 2013 fizemos as primeiras 

tratativas a respeito de licenciamento ambiental. Em maio de quatorze foi 
encerramento dos trabalhos iniciais onde a recuperação inicial da via foi concluída e, 
logo na sequência, o início da arrecadação, da cobrança do pedágio. 

Ali, em maio de 2014, então o início da recuperação da rodovia. Mas em maio 
de quatorze, também, é o início da cobrança do pedágio, como eu comentei.  

Em outubro de 2015, a licença ambiental segmentada, que foi aquela que 
comentei que nos permitiu, então, iniciar aqueles segmentos de rodovias enquanto 
estávamos em tratativa da licença de instalação. Já comento a respeito dessa licença 
ampla. 

Início das obras de duplicação de segmentos, então, em abril. 
Janeiro, iniciamos a licença de instalação de Iconha. De forma imediata já 

iniciamos as obras. Em junho e em setembro, com prazo de implantação da obra 
estimada em dois anos para fazer toda a tratativa de desapropriação e implantação da 
via. Em dezembro de 2017, foi entrega da duplicação daquele primeiro segmento em 
Anchieta. Em 2018, obtivemos a licença de instalação, como comentei, que nos 
autorizou o início das obras no trecho sul. Depois vou detalhar essa licença ambiental 
do trecho sul. Em setembro de 2018, a entrega da duplicação de João Neiva; em 
dezembro, Ibiraçu; e, em fevereiro, a entrega do contorno de Iconha para a operação. 

Licenciamento ambiental do trecho sul. Em abril de 2011, a Dnit inicia então oS 
processos de licenciamento. Em dezembro de 2013, a elaboração do EIA/Rima pelo 
Dnit também. E em março de 2014, o aceite do EIA/Rima. Em junho de 2014... 

(pausa) 
A realização da audiência pública é uma etapa importante do licenciamento 

ambiental. 
Aqui, em outubro de 2015... 
(Pausa) 
Preparação pela ECO101? 
Quando a gente faz o pagamento da taxa que fazia parte do início dessa 

operação. 
Eu peguei um suporte aqui. Vou repassar facilmente aqui. 
Então, abril de 2011, abertura do processo para o Dnit. Dezembro de 2013, 

elaboração do EIA/Rima, também pelo Dnit, para solicitação da licença prévia. Maio de 
2014, o aceite do EIA/Rima pelo Ibama, com uma publicação no check list  de 
obrigações. Julho de 2014, realizações das audiências públicas. Em outubro de 2015, 
de uma forma proativa, não era obrigação da concessionária, mas ela fez o pagamento 
das taxas para emissão da licença prévia, com a solicitação da priorização para licença 
e instalação para o Contorno de Iconha. Isso permitiu que iniciássemos as obras em 
Iconha.  

Essas quatro primeiras fases fazem parte do projeto realizado pelo Dnit. Então 
a recomendação, da própria agência e do Ibama, é que iniciássemos um processo 
novo, utilizássemos esse procedimento iniciado pelo Dnit porque, pela avaliação do 
próprio Ibama, ele estava robusto, completo e muito bem elaborado. 

Nas fases seguintes, mostro aqui o que a ECO101 realizou, então. 
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Em fevereiro de 2016, fizemos a entrega do plano básico, o inventário florestal 
e o pedido de licença e instalação para Iconha 

Maio de 2016, a entrega do inventário florestal restante do trecho todo sul e a 
solicitação dessa licença de instalação de forma ampla para o segmento sul.  

Aqui, em julho de 2016, foi emitida a licença de instalação para o Contorno de 
Iconha, que nos permitiu dar o início da obra. 

Em agosto de 2016, emitida a autorização de supressão da vegetação para o 
Contorno de Iconha e iniciamos então as obras logo em setembro. 

Maio de 2017, a emissão, finalmente, da LI para todo o segmento que 
chamamos de trecho sul da BR-101. 

Fevereiro de 2018, a Eco101 conclui o atendimento às solicitações do Ibama e 
pode então, em março de 2018, o Ibama retificar a LI e emite as autorizações de 
supressão vegetal e demais trâmites para que a obra se iniciasse. 

Maio de 2018 é o início das obras de duplicação de Viana a Guarapari.  
Então, este é o histórico do licenciamento ambiental do trecho sul. Todas as 

etapas foram acompanhadas e validadas da melhor forma, atendendo a requisitos 
legais junto ao órgão ambiental, ao Ibama. 

Aqui, o trecho norte. Os principais encaminhamentos do trecho norte. 
Em maio de 2013, agora já são etapas que foram desenvolvidas pela Eco101, 

abertura do processo e definição do modo de licenciamento.  
Abril de 2014, solicitação do termo de referência para o EIA/Rima em 

atendimento aos requisitos do Ibama. 
Julho de 2014, emissão do termo de referência definitivo. 
Fevereiro de 2017, entrega da terceira versão do EIA, em atendimento, aí, às 

solicitações do órgão. 
2017, em outubro, houve então a publicação da checklist, ou aceite pelo Ibama, 

daquelas condições do EIA/Rima. 
Junho de 2018, o ICMBio manifesta impossibilidade legal de emissão dessa 

autorização de licenciamento ambiental. Esse é o ponto em que comentei que existe 
uma demanda imposta ou colocada pelo ICMBio. 

Em junho de 2018, o Ibama solicita justificativas a esse pedido aí do ICMBio. 
Julho de 2018, o ICMBio declara que em seu plano de manejo não há previsão 

para intervenção dentro da reserva de Sooretama, não permitindo que fosse feito o 
projeto ou planejamento, ou os estudos ambientais para que a duplicação fosse 
implantada dentro da reserva. 

Em outubro de 2018 a Eco101, a ANTT e o Ibama se reúnem para estudar 
maneiras de avançar com o processo, entender como superar, ou como fazer o 
atendimento àquela demandas imposta pelo ICMBio. Cabe destacar que várias 
solicitações ou sugestões de solução foram apresentadas, porém, nenhuma prosperou. 

Ainda em dezembro, o Ibama declara não haver maneiras de avanço no 
processo e sugere à Eco101 estudos de alternativas externas à reserva. Ele sugere que 
seja feito um contorno da reserva. Isso imporia um traçado novo à BR-101 onde seria 
estendida em cerca de sessenta e sete, para ser aproximado, aproximadamente 
setenta quilômetros, então, de rodovia nova para fazer o contorno da reserva. 

Várias soluções foram apresentadas e inviáveis perante o contrato e também 
algumas delas inviáveis perante a própria reserva porque alguma solução utilizaria vias 
que estavam dentro da reserva e não podemos esquecer do cinturão verde também 
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que tem as mesmas imposições. Então, praticamente inviabilizou a realização de um 
contorno, seja técnica ou financeiramente falando. 

Aqui em abril de 2019, depois de algumas tratativas com a Agência, a Eco101 
solicita administrativa ao Ibama a continuidade da análise do EIA/Rima, consultando  o 
ICMBio de forma não vinculante, uma vez que o trecho em questão, ele nunca foi 
afetado à Rebio. O que significa isso? A BR-101 estava implantada quando foi 
constituída a reserva, e a reserva não considerou o interesse público da Rodovia BR-
101 dentro da reserva. 

Então isso mostra que existe um entendimento equivocado a respeito da 
questão e nós apresentamos para ele toda essa análise, o embasamento legal para que 
ele possa permitir, então, a continuidade desse licenciamento. 

Em paralelo, a ANTT discute uma possibilidade de apresentar um projeto de lei 
à Assembleia para que esse assunto também seja resolvido por outra via, com o que 
nós chamamos de desafetação. Trabalhamos por duas vias: a Eco101, 
administrativamente junto ao Ibama, apresentando as argumentações legais da não 
necessidade da desafetação, e a Agência trabalha com a possibilidade de junto com a 
Assembleia,  Congresso Nacional, um projeto de lei que regule ou discipline a utilização 
da BR-101, permitindo que ela seja duplicada dentro da Reserva. Então, trabalhamos 
com duas vias. Essa lógica, essa consideração, essa avaliação levou aí um tempo e foi 
apresentada agora no mês de abril ao Ibama. 

Acreditamos que esse assunto deva prosperar, que ele vai ser aceito, que vai 
ser bem entendido pelo Ibama e que ele permita, então, o início dos trabalhos de 
realização dos projetos e estudos de impactos ambientais. 

Bom, isso é o histórico do licenciamento ambiental do trecho norte. 
O contrato, para finalizar, passou então por algumas adversidades relacionadas 

a algumas obrigações que tínhamos inicialmente previsto. O pavimento, devido ao 
excesso de peso e falta de fiscalização nas balanças, ele teve uma aceleração, uma 
degradação acelerada e trouxe alguns inconvenientes para a BR-101. 

O tempo das balanças hoje, para vocês terem uma ideia, noventa por cento do 
período que ela opera, a gente opera em modo estatístico, ela não tem uma 
fiscalização da Agência. Nós não temos o poder de polícia, nós não podemos emitir 
autos e multas. É necessária a presença de um agente da Agência, da ANTT, para que 
as multas sejam aplicadas. Noventa por cento do tempo, nós não temos essa 
fiscalização. 

E em fiscalizações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal durante o ano de 
2018, em alguns casos, constatou o excesso de peso de cerca de até noventa e três por 
cento do limite de carga a veículos. Isso foi uma matéria, inclusive, veiculada pela TV 
Gazeta em abril de 2018. Além de outros excessos relacionados ao assunto que já 
foram divulgados anteriormente. 

Outro aspecto também importante, uma adversidade, comentei no início do 
não pedagiamento da BR-116. Quando estavam os estudos em desenvolvimento, se 
previa que a BR-116 fosse pedagiada – concedida e pedagiada. Isso, com o 
cancelamento desse processo, estimulou-se, então, uma rota alternativa do tráfego de 
longa distância sentido Norte-Sul, que migrou da BR-101 para a 116. Nós fizemos 
avaliações, apresentamos esse assunto para a Agência que, para confirmar ou 
contestar nosso estudo, contratou um laboratório de trânsito da Universidade Federal 
de Santa Catarina para fazer uma análise a respeito dessa indicação nossa.  
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A gente percebe que o tráfego da BR-101 reduziu-se e, em contrapartida, da 
BR-116, cresceu. Então, tem uma lógica de um sistema de tráfego que foi 
desequilibrado, está desequilibrado. 

Um outro aspecto importante, que foi comentado também aqui, no começo, é 
a não construção do Contorno de Mestre Álvaro, que deveria ter sido entregue logo no 
início da concessão, em operação, pelo Dnit. Agora que está tendo a sua ordem de 
serviço para início. Ele acrescenta, então, em função disso, treze quilômetros de 
manutenção e operação em trecho estritamente urbano.  

A Eco101 previa operar o Contorno de Mestre Álvaro em condições de trânsito 
sem interferência e sem cruzamentos, como tem aqui no perímetro urbano ou no 
Contorno de Vitória, especificamente em Serra. Quem transita por lá sabe dos 
inconvenientes do grande volume de tráfego que tem. Então, a gente trabalha com um 
trecho e opera num trecho extremamente crítico, com altos índices de retenção. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – E vocês começaram a operar no 

Contorno de Cariacica recentemente? 
 
O SR. JEANCARLO MEZZOMO – Sim. Em Serra, foi inicialmente; em Cariacica, 

em julho do ano passado. Correto. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Serra, não. Vocês pegaram o trecho 

da BR-101 até o viaduto de Carapina, vocês operavam, e recentemente vocês pegaram 
do viaduto de Carapina até Cariacica, recentemente. 

 
O SR. JEANCARLO MEZZOMO – Correto. Isso. Bom, isso traz um aumento nos 

custos de operação, obviamente. A gente tem lá uma situação crítica, como eu falei, 
um alto índice de incidentes. Um atendimento em veículos com pane, pequenos 
incidentes com colisões e dos mais variados. Perda de indução de tráfico. Esse trecho 
se transforma em um gargalo, ele desestimula o trânsito de longa distância, que 
procura otimizar as suas viagens de forma que desinduz o tráfego. Com o trecho 
urbano de Serra, reduz o apetite, o interesse em deslocamentos de média distância. 

Um outro aspecto também que é importante destacar, que apesar de ter 
conseguido o licenciamento ambiental de forma expressa e segregada, ou 
fragmentada, como a gente comentou aqui, separando em trecho sul e trecho norte, 
ele foi moroso, e o não encadeamento de obras de forma estruturada, bem planejada, 
traz alguns inconvenientes. Esse licenciamento ocasiona inexecuções de obras e, 
consequentemente, redução de tarifa, porque, quando não se cumpre com a 
obrigação, existe um mecanismo contratual que impõe, então, um recálculo da tarifa. 
E a postergação de obras com a não realização, além de algumas penalizações, ela traz 
um reordenamento da tarifa e promove a sua redução, o que nós chamamos de 
modicidade tarifária ou afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Esse é o 
termo técnico correto, reduz a tarifa em função das postergações. Esse é um 
mecanismo contratual previsto. 

O crescimento da economia local não ocorre conforme é previsto em função de 
você não ter uma infraestrutura adequada, conforme era previsto inicialmente. 
Sabemos que uma pista duplicada traz mais segurança para investidores e promove 
também um deslocamento fácil e rápido e facilita na operação de empresas, indústrias 

Identificador: 320039003600320035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



18 
 

e também no escoamento de produtos. A busca de matéria-prima e o transporte de 
produtos industrializados. Não ter uma pista duplicada, entendemos que traz um 
impacto amplo, inclusive na economia, que ela não segue no ritmo considerado como 
adequado; aumenta custo da obra, porque você não consegue encadear a obra; você 
tem que iniciar e terminar trechos, mobilizar e desmobilizar empresas e equipes, e 
você também não otimiza a utilização de recursos.  

Uma obra lenta é uma obra cara. Sabemos que precisamos fazer uma obra com 
a celeridade de forma que isso permita todos estes aspectos encadeados: segurança, 
interferência em tráfego, disponibilização de infraestrutura para desenvolvimento 
local e regional.  

Outro aspecto que foge do controle da empresa e também do mercado, o 
aumento excessivo do CAP. Todos sabem, o CAP é o principal produto utilizado no 
pavimento. O CAP é o ligante asfáltico que é utilizado para receber o quê? O cimento 
asfáltico ou a camada de rolamento. Ele representa cerca de metade do custo quando 
a gente faz restauração, e cerca de um quarto a um terço quando se faz a duplicação.  

A Petrobras, a partir de um determinado período, ela muda a política de 
reajuste do preço dos insumos e o CAP tem um aumento de mais do que o dobro da 
inflação entre 2018 e 2012. A inflação/IPCA, medida entre 2012 e 2018, foi de setenta 
e seis por cento, e esse produto teve um reajuste de cento e setenta e seis por cento 
no período. Isso traz um impacto bem considerável, basta ver a questão do custo do 
petróleo, do diesel, que foi amplamente discutido e motivo de greves e paralisações 
ano passado. Sofremos com isso também.  

O Fundap, não é novidade para ninguém, aqui tem um histórico de como ele se 
comportou. Inicialmente, quando foi estudado o EVTEA, o estatuto de viabilidade da 
concessão da BR-101, o Fundap estava em pleno funcionamento e era amplamente 
utilizado, e bem utilizado aqui, no Espírito Santo, como um mecanismo de 
desenvolvimento, fomentando a economia.  

O que acontece com o passar do tempo? Em 2011, o estudo finaliza-se, o 
Fundap é uma realidade. Em setembro de 2011, a ANTT autoriza publicar o edital da 
concessão. Em 2012, a Eco Rodovias, considerando aquele cenário inicial do qual o 
Fundap era uma realidade, ganha, vence o leilão da BR-101 no Espírito Santo. Logo em 
seguida, em 2012 ainda, o Senado aprova a extinção do Fundap. Isso, apesar de fazer 
mais de seis anos, praticamente sete anos, está fazendo aniversário de sete anos daqui 
a pouco, ainda promove efeitos que toda a sociedade capixaba sente. Então, 
desestimulou a exportação, desestimulou a economia local na nossa avaliação. Em 
maio de 13, a Eco101 assume a concessão com essa realidade sem o Fundap.  

Bom, só para finalizar e ficar à disposição de perguntas, gostaria de destacar 
alguns projetos e programas sociais que a EcoRodovias desenvolve aqui, no Espírito 
Santo. O Ecoviver é um projeto que está implantado em vários municípios, que tem 
uma finalidade de promover conhecimento a professores da rede pública, relacionado 
a aspectos ambientais. O De Bem com a Via, a Associação Pestalozzi, música nas 
escolas. Trabalhamos, também, com esse aspecto, Na Mão Certa, que tem o viés de 
acabar com a exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas. É um 
programa que não é exclusivo da EcoRodovias nem da Eco101, é amplo, inclusive, com 
a participação da Polícia Rodoviária Federal, mas somos participantes disso. 

Temos alguns projetos com a Apae. E, neste ano, ainda, devemos iniciar em 
Vitória, o Campeonato Metropolitano de Beach Soccer. A gente participa desses 
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projetos, não somente nesses, de forma a trazer educação ambiental e promover bem-
estar social.  

Senhores, essa é minha breve apresentação, espero não ter sido redundante. E, 
conforme comentei no início, nos colocamos à disposição para perguntas, 
considerações. Também reforço o convite que fiz no início de que vocês possam, 
oportunamente, conhecer nosso Centro de Controle Operacional e os dispositivos que 
nós temos lá para fazer a operação da BR-101 aqui no Espírito Santo. 

Muito obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Obrigado. 
Vou passar a palavra ao deputado Xambinho, o primeiro a se inscrever aqui. 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Senhor presidente, primeiramente 

eu gostaria de fazer um requerimento à comissão, solicitando cópia dos autos do 
processo da operação deflagrada pela Polícia Federal, que envolve a Eco101 e a ANTT. 
Gostaria de fazer esse requerimento à apreciação dos pares, para a gente poder estar 
apreciando esses autos.  

E gostaria de fazer a primeira pergunta para o senhor presidente José Carlos: O 
que levou vocês a colocarem o escritório da ANTT dentro da empresa de vocês lá em 
Serra?  

 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Olha. Isso é... 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Vou fazer. Não. Vou fazer mais.  
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Acho que fica mais produtivo 

se a gente fizer não na forma de debate, senão a gente pode alongar muito. Se fizer 
todas as perguntas, depois... 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Acho melhor porque eu tenho um 

vídeo para poder passar também rapidinho. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Ok. 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Posso responder? Obrigado, senhor 

deputado.  
Na verdade, não fomos nós que optamos por ter o escritório da ANTT dentro 

do nosso escritório ou em conjunto com o escritório da Eco101. Foi uma visão lá do 
início do contrato, do início do projeto, conjunta, que se achava que por ter que 
mobilizar uma sede administrativa e ter que mobilizar um Centro de Controle 
Operacional, poderia também reservar uma parte dessa área para os escritórios da 
fiscalização da ANTT. Isso durou até um determinado tempo e chegou o momento em 
que a própria ANTT tomou a decisão de sair de lá e hoje ela ocupa os escritórios 
noutro lugar.  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Esse momento foi de uma ação nossa 

enquanto vereador na cidade de Serra, em que requeríamos, pedimos, porque o órgão 
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fiscalizador da Eco101 estava dentro da Eco101. Não é à toa que ocorreu essa 
operação aí em conjunto tanto com a ANTT quanto com a Eco.  

Mas eu gostaria de apresentar um vídeo, que é um vídeo, assim, um pouco 
revoltante, mas o que eu queria falar é a respeito do trecho Barcelona-Serra sede. 
Nosso amigo Jeancarlo citou que a Serra é um trecho onde tem um gargalo de fluxo de 
carro muito grande, mas a Eco pegou aquele trecho já duplicado. Quando ela pegou a 
concessão, já era duplicado. Porém é um trecho onde nós temos muitos acidentes. 
Hoje é o trecho mais violento do Brasil. Se é de conhecimento de vocês, a mídia já 
divulgou para todos nós, que é o trecho mais violento do Brasil. E me assusta alguns 
dados que vocês apresentam, como arrecadação, o valor investido. E a gente pode ver 
aqui o que tá dentro do contrato. Pelo menos, o que senhor Rodrigo expôs para a 
gente na última reunião, que deveriam ser duplicados 197,3 quilômetros dentro de 
seis anos, que seria agora em 2019. E só foram duplicados vinte quilômetros e meio. E 
agora vocês nos apresentam aqui que até 2021 serão duplicados sessenta e um 
quilômetros e meio. Ou seja, dando oitenta e dois quilômetros de duplicação até 2021. 
O contribuinte perde, nós perdemos. E o que nós presenciamos hoje é aquilo ali. 

 
(É exibido o vídeo) 
 

 Obra da... Quando eu te perguntei de Iconha, se a obra estaria concluída. Nós 
temos lá o trecho de intercessão. Dentro do túnel que a comunidade utiliza para poder 
atravessar. Olha como está a obra que vocês afirmam ter concluído.  

Pode passar para a outra foto, fazendo o favor? Esse é o acesso que os 
moradores de Iconha têm que atravessar de uma comunidade para outra. O trecho 
onde vocês não arrecadam não tem melhoria; tem descaso com a população. Como 
que um caminhão passa naquele trecho ali?  

O que nós queremos, o que essa comissão quer aqui é que vocês tratem o povo 
capixaba com respeito, fazendo as obras que vocês ganharam, porque vocês ganharam 
um contrato em que vocês não vão tomar prejuízo e não estão tomando, porque 
ninguém entra em um negócio como este para tomar prejuízo. Não adianta você falar 
para mim de inflação, porque vocês, quando pegaram este contrato, pegaram este 
contrato com a margem de erro, calculando a margem de erro e hoje quem sofre é a 
população capixaba. 
 Eu gostaria que botasse o vídeo que tem aí. 
 
  (É exibido o vídeo) 
 
 Desculpe pela palavra do rapaz, mas é um momento de desespero. Isso é o que 
está acontecendo com o povo capixaba hoje. Quem utiliza a BR-101... Foi vendido um 
sonho para o povo capixaba. Foi vendido um sonho. A duplicação da BR-101, que seria 
melhor para todos nós. O povo não se nega a pagar o pedágio. O pedágio aumentou, 
mas, porém, cadê as melhorias, o que foi firmado dentro do contrato? 
 Nós estivemos aqui com o senhor Rodrigo. Ele foi bem claro. Somente dez por 
cento do contrato foi cumprido e era para ser cumprido cinquenta por cento. Esse é o 
nosso questionamento. Essa é a nossa briga. Não adianta a Eco101, Freitas, vir para cá 
e falar para mim que o problema é ambiental, porque eu tenho certeza de que não é 
ambiental. O problema é que a Eco101 não quer investir no Espírito Santo. É uma 
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concessionária grande. É uma concessionaria que tem interesses maiores, eu acredito, 
em São Paulo, no Rio, mas se esqueceu e abandonou a nossa BR-101 no nosso estado 
e nós precisamos de uma resposta de vocês. Nós precisamos de uma resposta de 
vocês, porque nós estamos aqui, eu sei que o papel é da Câmara Federal, é, mas nós 
estamos aqui, porque Freitas é de São Mateus, o nosso amigo Marquinhos é de 
Linhares, eu sou de Serra, o Gandini é de Vitória, mas nós somos cobrados pela 
população capixaba e nós queremos respeito. 
 Se a Eco101 acha que está tomando prejuízo, vamos entregar este contrato, 
vamos fazer um novo contrato, vamos licitar novamente. E eu tenho certeza que 
prejuízo vocês não estão tomando. Tenho certeza de que é um grande negócio. Isso é 
um grande negócio. 
 Desculpe-me, senhor presidente, até como forma de desabafo, eu vou ter que 
me ausentar. Vou ficar mais um pouco para ouvir o presidente da Eco101, mas vou ter 
que me ausentar, porque tenho um compromisso e já estendeu o horário da nossa 
comissão também. Muito obrigado.  
 
 O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Senhor deputado, obrigado pelos pontos. Eu 
gostaria de comentar. Perdoe-me se eu errar a sequência aqui. Mas, primeiro, 
lamentar pelo acidente. Nós trabalhamos fortemente para a redução de acidentes. 
Nós temos um programa estruturado de redução de acidentes, que culminam naquele 
número ali. Temos limitações no contrato. Por exemplo, posições de passarela. Isso é 
um segmento regulado. Precisa de regras para implantar. Nós já tivemos casos em que 
a nossa proposta de posição de passarela acabou não sendo aceita pela autoridade 
municipal. Tem toda uma discussão. Então, na nossa visão, tem toda uma situação 
para administrar nesses casos. 
 Comentar também sobre aquela foto do contorno de Iconha. Aquilo não é um 
trecho de operação normal, o que não justifica estar naquela posição. Nós declaramos 
para a comunidade, na época, que levaria mais um tempo para completar essas 
estruturas de apoio ao eixo principal da rodovia. Algumas delas decorreram de 
negociações e discussões de desapropriação. Aquilo é uma passagem para interligação 
entre propriedades, que pertenceu a equação de desapropriação do trecho. Nós 
declaramos que levaríamos mais algum tempo para completar aquele trabalho. 
Estamos dedicados a isso, vamos completar na forma, não é?... Mas não é um trecho 
para uma operação normal de rodovia ou que se possa ter ali o tráfego com todas as 
dimensões que uma rodovia tem. Então, nós vamos acelerar aquilo... 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Qual o prazo que o senhor pode me 
dar para essa conclusão da obra de Iconha? 
 

O SR. JEANCARLO MEZZOMO – Nós temos algumas tratativas com a 
comunidade. Temos, dentro deste processo inclusive, o comprometimento de algumas 
ações que a própria Prefeitura de Iconha deve tomar. E isso eu acredito que até 
meados deste segundo semestre, esteja tudo resolvido. Alguns desses dispositivos 
ainda carecem de desapropriação, que estão em fase de desapropriação, para que 
sejam implantados. 

Obviamente que nós trabalhamos com celeridade nisso, mas precisamos ter o 
entendimento também deles. O que nós fazemos lá é, sempre que tem alguma 
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demanda, ouvir a própria população e nos colocando à disposição para que eles 
apresentem as suas questões. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Senhor deputado, fazemos um compromisso 

aqui de manter esta comissão e o senhor deputado informados também dessa 
sequência. Temos também algumas dificuldades que vamos relatar, tem alguns pontos 
para serem superados que vamos relatar. Mas, o nosso compromisso de acabar lá é... 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Como é que aquela área não está 

desapropriada, se a estrada já passa por ali? 
 
 O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – O eixo está totalmente desapropriado, mas 
os entornos e as conexões com as propriedades têm pontos... 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Mas ali é embaixo, é como se fosse 
um viaduto. 
 

O SR. JEANCARLO MEZZOMO – Mas tem conexão para acesso. 
 

O SR.ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Aquela área não está desapropriada, 
Freitas? (Pausa) 

 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Da nova faixa de domínio, recém-

desapropriada, mas no processo de desapropriação, nas discussões com as 
propriedades do entorno, restaram alguns pontos para serem ultrapassados. Nó nos 
comprometemos a relatar isso, deixar claro quais são os pontos ainda que precisam 
ser superados e deixar claro a nossa velocidade para acabar aquela região.  

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Só um aparte. 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Agora, todas as nossas conexões, o nosso 

trabalho - desculpe-me, senhor deputado - o nosso trabalho é para que todas as 
conexões com as propriedades estejam atendidas de uma forma plena. Os anseios dos 
proprietários, os anseios das comunidades, precisamos equilibrar esse entendimento. 
Isso é muito normal, numa obra importante como essa, e a gente entende até que a 
nossa postura é exatamente de dialogar, de entender a dificuldade e de procurar 
ultrapassar a dificuldade. E isso, às vezes, leva algum tempo. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Só uma observação aqui, senhor José Cassaniga. A 

intervenção que o deputado mostrou aqui, o vídeo que ele mostrou, e que se ele não 
mostrasse, nós não teríamos conhecimento - eu, pelo menos, não - está dentro da 
faixa de domínio.  Porque ele mostrou aqui o viaduto, ele mostrou a parte baixa do 
viaduto, ele mostrou os acessos do viaduto, literalmente dentro da faixa de domínio. 
Se aquela faixa de domínio não está desapropriada, o que está desapropriada? 

 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Mas é isso que eu estou tentando explicar, 

senhor deputado, que aquilo é um conjunto de acesso para as propriedades lindeiras 
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ali, que são conexões nas laterais e uma interligação por baixo da rodovia, que, no 
nosso projeto, acabou entrando até extemporaneamente. Ele não estava considerado 
inicialmente como solução. Então, o que nós fizemos? Para viabilizar a oferta da 
duplicação para os usuários do eixo regional, nós colocamos a galerias lá de uma 
maneira inicial, como primeira parte do projeto, as galerias que as fotos mostram, 
então já permite uma conexão, e nos comprometemos com a comunidade e com os 
lindeiros ali a completar esse conjunto, que é a transposição inferior à rodovia e 
conexões com as propriedades. Isso é um projeto bem específico, que também precisa 
de cuidados de engenharia, e é o que nós estamos fazendo lá agora. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Pelo que se observou nas fotos, não tem mais 

movimentação de trabalho no local. Significa que, tão logo cumpriu, depois de três 
promessas, que foram três datas, três previsões de datas para a inauguração desse 
contorno, depois das três previsões, tendo concluída a parte superior do tráfico de 
veículos, se paga o pedágio, tiraram as máquinas e deixaram a sociedade... 

Na colocação de vocês aqui no vídeo, quem vê o vídeo todo, principalmente no 
final dele, imagina uma relação de responsabilidade social, de relação com a sociedade 
fantástica. E não é fato, pelo que foi mostrado. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Não, mas eu insisto, senhor deputado, que 

nós estamos tendo esse cuidado de separar em duas etapas, até porque foi uma 
surpresa para o projeto entrar esse tipo de necessidade de conexão, por algum 
motivo. E nós estamos administrando essa surpresa dessa forma. Quer dizer, é 
necessário ter alguns cuidados ali para acabar essa providência.  

O senhor tem razão, nós desmobilizamos a obra principal, até porque o 
contexto era outro, de implementar aquela obrigação, e essa que surgiu depois, nós 
temos uma mobilização específica em preparação para cumprir esse item, e queremos 
deixar lá em condições, e nos comprometemos a relatar sobre isso imediatamente. 
 Eu queria também, se me permitem, aproveitar um pouco para comentar a 
questão da velocidade das duplicações, que é um pouco o que nós trouxemos aqui 
hoje. Realmente esse projeto sofreu adversidades, questões que impedem a 
implantação do cronograma originalmente contratado pelo contrato de concessão. 
Isso, do nosso ponto de vista, é fato. Quer dizer, o licenciamento ambiental do trecho 
sul não saiu nas datas inicialmente previstas; o licenciamento do trecho norte sequer 
saiu. Então, é impossível atender ao cronograma inicialmente previsto. É impossível. 
 Agora, qual que é a nossa convicção? Que, apesar disso, é possível sentar e usar 
um instrumento legal que se tem na regulação desse tipo de contrato, que é a revisão 
quinquenal dos contratos. A revisão quinquenal é exatamente para atender a 
demandas desse tipo, que é olhar para o contrato, olhar para aquilo que foi previsto 
originalmente, que não está sendo possível executar, o próprio TCU recomenda isso, e 
montar um cronograma, vou usar uma expressão aqui entre aspas, um cronograma pé 
no chão, um cronograma factível, um cronograma exequível, para fazer esses 
empreendimentos. 
 E o que nós trouxemos aqui hoje é uma parte desse cronograma. O que nós 
estamos propondo para ANTT, está em análise, é reordenar o programa de 
investimentos de uma forma que seja compatível com a velocidade do licenciamento 
ambiental, que é complexo e nós entendemos que seja complexo. 
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 Nós temos nos colocado à disposição para explicar um pouco desse 
licenciamento ambiental, a autoridade ambiental tem interagido com esse processo de 
uma maneira importante, o que tem determinado algumas recomendações, como essa 
que o Jean citou para o caso de Sooretama, mas o fato é que nós precisamos repactuar 
ou recombinar ou ajustar o cronograma de investimentos de uma forma que fique 
factível. E é isso que nós propusemos para a ANTT. Está em análise, mas nós, em 
conjunto com a ANTT, resolvemos que era muito necessário trabalhar num 
cronograma imediato, que é esse cronograma de obras possíveis nesses próximos três 
anos. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – A gente precisa objetivar, senão o povo vai embora e a 
gente não faz pergunta. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Queria fazer só uma afirmativa. Nós 
podemos afirmar, então, que, dentro de nove anos de contrato dentro do estado, a 
ECO101 só vai disponibilizar para o povo capixaba oitenta e dois quilômetros 
duplicados. 
 
 O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Sim, pelos motivos que nós trouxemos aqui, 
do licenciamento ambiental, das dificuldades de liberação da faixa de domínio, que 
tem ocupações, e depender de processos judiciais. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Ok. 
 Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a você para a gente fazer a 
apreciação do requerimento, da minha solicitação, porque eu tenho que me ausentar. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Ok.  

A solicitação do deputado é cópia, à Polícia Federal, da ação que foi movida 
recentemente. Então queria submeter aos pares. 
 Todos os deputados de acordo? 
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – De acordo. 
Eu gostaria de dar uma palavrinha, ao final. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Ok. 
De acordo, deputado Freitas? 

 
 O SR. FREITAS – (PSB) – De acordo. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Ok. Favorável. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Então a gente vai 
encaminhar. Obrigado. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Muito obrigado, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Obrigado, deputado. 
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 Deputado Marcos Garcia. 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – A pergunta, recentemente tivemos uma 
grande tragédia da barragem de Mariana, e, por nada, a tragédia não ficou pior. Pegou 
os municípios vizinhos, vários municípios, e, por nada, levou a ponte que liga o estado 
ao norte do estado e à BR-101, que dá sequência à Bahia, né, e vai por aí por diante. 
 Caso tivesse acontecido um desastre que essa ponte tivesse caído, se tratando 
de uma rodovia federal, está dentro da concessão, qual a estratégia que vocês teriam 
para resolver esse problema, em curto prazo? Essa é a primeira pergunta. 
 Segunda colocação. Uma pergunta. Quantos anos vocês já estão recebendo 
esse pedágio aqui no Espírito Santo, se o senhor puder me responder agora. 
 

O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Ok. Vou começar por essa resposta. 
 
  O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Essa pergunta. Vou dar continuidade à 
pergunta.  
 
 O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – É, pois não. Do início... 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Do pedágio.  
 
 O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Do início do segundo ano até agora. O 
primeiro ano de concessão que foi... 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Então, vocês têm cinquenta meses operando o 
pedágio.  
 
 O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Nós operamos desde maio de 2014 até 
agora. Só não operamos no primeiro ano porque era exatamente a fase... 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Então, vamos fazer agora quarenta e oito 
meses que os senhores estão operando aqui no pedágio. Vamos fazer uma conta 
rápida, o senhor me perdoa. Esses oitocentos e cinquenta milhões que o senhor 
colocou aqui de arrecadação nesse período, né? Até dezembro. Se nós compararmos 
aqui, dividirmos aqui, vou botar aqui quarenta e cinco meses, vamos ter 
aproximadamente dezoito bilhões de arrecadação anual, desculpe, mensal. E se 
dividirmos por trinta dias no mês, vamos ter uma arrecadação em torno de duzentos 
milhões de reais. Me perdoa, mil reais, me perdoa, mas esses números são muito 
baixos em relação ao fluxo de carros, de caminhões, de empreiteiras, de construtoras. 
A própria, temos aqui a própria Fibria, a Aracruz que virou Fibria. Eu tenho uma 
empresa em Linhares de cervejaria que eles pagam noventa mil reais de pedágio por 
mês. Se nós dividirmos aqui dezessete, dezoito milhões em número de pedágios, dá 
para obter cento e noventa a duzentas empresas para pagar esse valor aqui em 
pedágio. Se nós pararmos para pensar que aqui não temos só as empresas do estado 
do Espírito Santo que transitam por essa BR-101, empresas do Brasil inteiro passam 
aqui por essa BR-101 e paga o pedágio aqui na Eco101, nessa concessão que vocês têm 
que é a Eco101. Acho que esse número é muito baixo, não bate. No meu ponto de 
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vista, tem que ser revisto isso. Acho que as autoridades têm que ficar de olho nesses 
dados aqui. Me perdoa, mas o número não fecha.  
 
 O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Está bom, mas para nós, senhor deputado, 
esse número é muito claro, é o que ocorre realmente. Não temos dúvida nenhuma 
sobre isso. A gente presta contas aí para a agência nacional, a ANTT. Esse é um sistema 
muito acompanhado. O tráfego é esse mesmo, menor do que a gente tinha previsto. A 
arrecadação que temos no pedágio é essa. Esse contrato de concessão prevê duas 
possibilidades de receita: a receita de pedágio, que é a principal, e a chamada receita 
acessória, que é revertida para modicidade tarifária. Quer dizer, cada projeto de, 
eventualmente, receita acessória, aprovado pela ANTT também entra na equação a 
favor da redução de pedágio. Então, não temos dúvidas sobre o tráfego e a 
arrecadação. Esse é um sistema muito acompanhado.  
  
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Quero corrigir um erro. Quando falei de 
dezessete, quase dezoito milhões, seriam aqui mensais, dezoito milhões mensais, que 
ficariam divididos por trinta, em torno de seiscentos mil reais diários. Então, fiz aquela 
comparação, temos uma empresa no município, uma, no meio de várias, que paga 
noventa mil reais de pedágio. E se nós fizéssemos essa conta dividindo quinhentos, 
seiscentos mil reais por duzentos, por noventa mil daria em torno de cento e noventa 
a duzentas empresas. Acho um número realmente que está fora aqui.  
 E gostaria que o senhor respondesse a questão da, no caso, qual seria a 
estratégia da Eco101 no caso de um desastre que levasse uma ponte desse tamanho 
todo do município de Linhares. 
  
 O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Perfeito, senhor deputado.  
 Esse seria um caso de força maior, se fosse da forma como o senhor descreveu. 
A nossa postura seria propor de refazer a ponte. Lógico que por ser força maior 
deveria ser reequilibrado porque não é a concessionária que deu causa a isso, mas a 
nossa proposição como concessionária seria refazer a ponte. Agora, se tiver algum 
incidente em uma estrutura da área concedida que porventura seja avaliado que a 
concessionária deu causa, temos a obrigação de repor ou de reconstruir aquele bem. 
Então, depende muito da natureza da ocorrência. Se for da forma como o senhor 
descreveu, comparando ao evento de Mariana, uma coisa fora da rodovia, que vem 
para a rodovia e leva uma parte dela, entendo que é considerado de força maior e tem 
que ser reequilibrado, mas a postura da concessionária seria, evidentemente, ser 
proativa com o problema, se apresentar como agente que pode solucionar o problema 
por ali estar estacionado.  

Agora, eu queria também, senhor deputado, sem mencionar que, no caso de 
estruturas de viadutos e pontes, a ANTT regra através do contrato um procedimento 
que visa inspeções regulares, inspeções que classificam as estruturas por nível de 
urgência. Então, tem lá nível quatro, nível três, nível dois, nível um. As obras de artes 
que forem classificadas como nível um, elas devem ter uma intervenção imediata. 
Então, o que a gente apresentou aí desse cronograma é exatamente baseado nessas 
inspeções, nessas frequências e, do nosso ponto de vista, o contrato e a atuação da 
concessionária da agência estão no sentido exatamente de preservar esse parque 
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importante de cerca de setenta estruturas que tem a rodovia e nós estamos 
trabalhando para isso.  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Ok, eu estou aqui, presidente Fabrício. Muito 

obrigado, Fabrício, por ter me cedido a fala. Obrigado pela presença de vocês aqui e eu 
quero me manter presente nas próximas reuniões.  

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

E fique sempre à vontade de fazer uso da fala. Deputado Freitas.  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Objetivamente, qual a previsão, já que tem planos e 

apresenta os planos, para a ANTT, para o Ibama, qual o plano da Eco de qual ano 
concluir a duplicação em todo trecho da BR? 

 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Senhor deputado, o contrato original já 

previa duplicação total da rodovia. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Até 23... 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Não. Duplicação total até o fim do contrato. 

Noventa por cento das duplicações seriam até o décimo ano no contrato original.  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Isso. 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – É o que nós estamos propondo. É espalhar 

isso de forma diferente numa cadência de mais ou menos trinta quilômetros por ano, 
que a gente acha que é exequível. E nós montamos uma estratégia e propusemos a 
ANTT que a partir da Grande Vitória investir no trecho sul, sobretudo até a chegada a 
Anchieta que nos parece importante e os estudos de tráfego mostram isso.  

E também, assim que sair a licença ambiental, conectar em paralelo um 
investimento no trecho sul e no trecho norte também. Então, nossa ideia é investir no 
trecho sul, no trecho norte, se o licenciamento ambiental permitir, com uma lógica de 
a partir da Grande Vitória ir acrescendo pistas duplas para chegar da Grande Vitória, 
Região Metropolitana de Vitória, que nos nossos estudos apresentados com a ANTT. A 
ANTT está verificando isso, fazem sentido, né?   

Até do nosso ponto de vista, senhor deputado, tem alguns seguimentos da BR-
101 que nem justificariam duplicação no horizonte do contrato de concessão. Mas, por 
uma premissa que a própria ANTT colocou, quer dizer, de como isso já foi ofertado à 
população, é inconcebível voltar atrás e priorizar seguimentos para duplicar. Então, 
estamos olhando também na nossa proposta uma duplicação total, mas espalhadas 
nos vinte e cinco anos de contrato e agora temos mais vinte anos basicamente grandes 
números para fazer isso.  

E a gente entende que uma cadência de trinta quilômetros por ano é exequível, 
de acordo com o licenciamento ambiental. Se não tiver nem... Buscar priorizar... 
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O SR. FREITAS – (PSB) – Deixa ver se estou compreendendo? Vocês estão 
propondo para a ANTT que durante o contrato os vinte e cinco anos é a proposição 
para concluir a duplicação?  

 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Que já era isso, senhor deputado.  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Não. O senhor disse aí que eram dez anos.  
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Noventa por cento, então... 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Noventa por cento... 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Então, mas isso é uma forma... 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Os dez quilômetros era lá no trecho, na divisa com o 

Rio de Janeiro.  
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Sim, senhor deputado, mas só que olhando 

para exequibilidade, para a cadência da licença ambiental... 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Mas agora?  
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Agora. É... 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Não seria ocasião de olhar para a exequibilidade antes 

de entrar na licitação? Por exemplo... 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Não.  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – O senhor cita aqui do Fundap e criar uma justificativa 

no Fundap que poxa! Venhamos não é? A concessão foi ganha em 2012, iniciou em 
2013. O Fundap caiu em 2012. Ficaram um ano discutindo judicialmente o contrato. É 
óbvio que caiu o Fundap, dava tempo de cair fora. O trem estava judicializado. O 
senhor acha que compensava entrar então naquela ocasião? Sabendo que eram dez 
anos? O senhor acha que justifica alegação hoje do Fundap? Sério?  

 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Não. Senhor deputado, é importante 

comentar que do que nós trouxemos aí são pontos que impactaram e é isso que nós 
queremos compartilhar... 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Mas a gente tinha conhecimento que já impactava. Ou 

não? 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Não. 
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O SR. FREITAS – (PSB) – Estava judicializado o contrato. E houve uma 
negociação que nós vamos saber aqui qual foi a negociação para tirar e outro entrar. 
Naquele tempo, naquele ano.  

 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Não, senhor deputado.  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Que o Fundap foi perdido.  
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Por isso que a gente recomendou não olhar 

para isso isoladamente. O que nós estamos mostrando é que esse conjunto de fatores 
adversos determinaram um pouco esse cenário, mas o principal deles é o 
licenciamento ambiental fragmentado e a dificuldade com a faixa de domínio.  

Aí, senhor deputado, me permita insistir: no ambiente da nossa proposta, a 
gente tinha convicção que o licenciamento ambiental seria mais rápido, porque, na 
época, se falava muito, e até o Governo Federal soltou programas até mais agressivos 
que o nosso em termos de duplicação. Vocês devem se lembrar das duplicações em 
cinco anos, duzentos quilômetros por ano e nenhuma delas conseguiu se viabilizar. 
 Então a nossa convicção é que, se fosse possível licenciamento ambiental nas 
datas previstas, que era até o terceiro ano, não era uma... 
 

O SR. FREITAS − (PSB) – Tem umas situações que geram desconfiança e a gente 
precisa trabalhar para dar satisfação à sociedade que paga tudo isso.  

O senhor me permite? Se a gente permitir, aí vou ser objetivo demais, as 
respostas são complexas e eu imaginava que elas poderiam ser mais exatas, que aí a 
gente caminha mais rápido e conclui mais rápido.  

Mas, um exemplo: entrega do Plano Básico Ambiental em 2016. Isso para o 
trecho Norte, 2016. Se eu observar que no contrato original, de 14 a 17 – eu não vou 
lembrar aqui quilômetros – mas de 14 a 17, no contrato original, precisava ter 
entregado Viana-Fundão. Entregado pronto, duplicado, 2017. 

2018, no quinto ano, precisava ter entregado dos dez por cento que o senhor 
está dizendo, ele não duplicado, mas da divisa do Rio de Janeiro a Jacupemba, tirando 
os dez por cento, em 2018.  

O pedido de licença, que o senhor está dizendo, foi entregue em 2016. 
Entregue por vocês! Aí está aqui: em fevereiro de 2017, o estudo de impacto 
ambiental pela Eco101. Em junho de 2018, a ICMBio manifesta impossibilidade. Vocês 
já entregaram o estudo sem a possibilidade de executar. Aqui está falando do trecho 
Norte. Jacupemba é trecho Norte e a proposta, o contrato original dizia que em 2018 
estaria concluído e duplicado até Jacupemba. Então não tinha viabilidade. Na hora que 
vocês entregam o estudo de impacto ambiental, que foi fevereiro de 2017, tinha que 
ter uma resposta do Ibama para executar até maio de 2018? Os estudos ambientais 
aqui falam o tempo todo, mostrou aqui a reserva. E o resto do trecho? Não fala? 

O trecho Norte vai até a divisa da Bahia. Como que estão os estudos ambientais 
para o trecho todo? Ou só tem pedido de licença ambiental de onde tem mais 
dificuldade, de onde está a complexidade, que é na reserva florestal de Sooretama? Eu 
pergunto: e os estudos ambientais do trecho Norte? 

 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Então, senhor deputado... 
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O SR. FREITAS − (PSB) – Estou perguntando. Gostaria que fosse objetivo. 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Está bom. Vou tentar ser. Desculpe-me 

quando não for, mas é que esse tema é um pouco complexo.  
Por exemplo, o senhor cita datas de eventos que nós mostramos aqui, mas 

antes de realizar esse evento tem uma série de outras providências no rito do 
licenciamento ambiental que também estão mostrados. 

O que eu queria tentar mostrar aqui para os senhores deputados é que a 
proposta inicial, aquele ambiente de 2012, 2011, onde foi estudada essa concessão, 
ele considerava licenciamento ambiental no terceiro ano, que a gente achava que era 
possível, e aí que disparava a viabilidade desse programa de dez anos. 

A nossa oferta, na época, considerou essa premissa e considerou que essa 
concentração de investimentos, com aquele perfil de tráfico que se imaginava, seria 
viável, até para ganhar escala no investimento, essa coisa toda.  

Hoje nós temos custos operacionais agravados, pelo que nós tentamos mostrar 
aqui, investimentos agravados por essa fragmentação. Nós tentamos mostrar, algumas 
vezes a sociedade nos perguntava por que nós estamos duplicando só dois 
quilômetros e meio. Nós tentamos mostrar aqui, esclarecer que a gente só consegue 
isso.  

Toda área que foi possível nós tentamos iniciar a duplicação, fazer e oferecer 
aos usuários pistas duplicadas. Estamos tentando mostrar que essa dificuldade é real, 
por isso que nós propusemos para a ANTT esse instrumento legal de revisão 
quinquenal, para que se olhe para esses dados agora, se olhe para a data do 
licenciamento do trecho sul e da viabilidade de fazer esses investimentos.  

Não deixamos de nos concentrar no programa 2018, 2019 e 2020, com essas 
duplicações que nós mostramos e que se olhe para a viabilidade do licenciamento 
ambiental do trecho norte. A partir daí se instale um programa de duplicações que seja 
exequível, que seja possível de conciliar com a utilização da rodovia, porque nós não 
temos outra rodovia para oferecer. Essa duplicação precisa conviver com o tráfego na 
rodovia. 

Então, senhor deputado, a gente, e não sei se eu consegui responder... 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Não, não respondeu. Eu estou perguntando do estudo 

ambiental do trecho norte. Ali passou da reserva florestal. 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Isso é importante, senhor deputado. 

Desculpa.  
A autoridade ambiental, o IBAMA também, ela se recusa a fragmentar o 

licenciamento ambiental porque ela entende que fragmentações significam, às vezes, 
desviar... 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Mas aqui não mostrou um protocolo. A Eco não 

protocolou os trechos. Até porque foi fragmentada a proposta de duplicação no 
contrato.  

Aliás, é importante que o contrato original e os aditivos estejam com a gente, 
todos eles.  
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Mas no contrato foi fragmentado! Foi fragmentado três anos do início da 
cobrança do pedágio. O pedágio se deu de maio de 2013, a construção das praças de 
pedágio, que foi o único cumprimento cem por cento do contrato que foi feito até 
agora. 

 De abril de 2013 até maio de 14 estava cem por cento prontas as sete praças 
de pedágio. Ou não estavam? 

De maio de 14 a maio de 17 era para estar duplicado o trecho Viana-Fundão.  
De 2017 a 2018, da divisa do Rio a Jacupemba.  
Até 2023 de Jacupemba até a divisa da Bahia. 
Quando era para estar cem por cento duplicado, vai estar oitenta e dois! 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Mas, senhor deputado, estou tentando 

esclarecer que são requisitos da autoridade ambiental. É isso que eu estou mostrando.  
Nós protocolamos sempre nas datas possíveis todos os documentos. Essa data 

que o senhor menciona, antes dela tem preparações que foram requeridas até por 
comentários da autoridade ambiental. Nós tentamos mostrar aqui exatamente: o 
nosso objetivo era trazer todo esse datário para ver que é um sistema que... 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Fica muito claro, mas muito claro, que tem gato no 

saco no seu objetivo. 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Senhor deputado, permita-me completar. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Vou falar para o senhor. O senhor dá aqui uma 

justificativa do não pedagiamento da 116. Eu penso que o não pedagiamento da 116 
era para estar beneficiando vocês, gente! Imagine se está duplicado aqui, onde o 
caminhoneiro ia passar? Ia passar aqui! Aí o senhor diz que não, está prejudicando! 
Prejudicando como? Se estivesse cumprindo o contrato, onde que estaria passando o 
povo que usa a 116? Aqui! Mas o senhor está dando como justificativa para não fazer a 
obra! 

Agora, não entendo por que não larga! É como ele falou. 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Mas, senhor deputado, permita-me 

esclarecer direto o ponto.  
O que nós estamos dizendo é que a BR116 não pedagiada vira outra ligação 

alternativa à região Sudeste e Norte. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Para não pagar! Porque se passa lá e passa aqui e está 

do mesmo jeito, onde eu vou passar?  
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Mas se a gente conseguisse fazer a 

duplicação aqui pedagiada e lá o programa do governo era balancear os corredores 
concedendo, duplicando e colocando pedágio nos dois corredores, isso teria um 
balanceamento. É isso que nós estamos tentando explicar.  

Nós estamos entendendo que isso é um fator importante também, porque o 
projeto de concessão é um projeto que tem receitas, que tem despesas e que tem 
investimentos. Nós também estamos declarando aqui que nós queríamos investir nas 
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duplicações. Nós estamos dizendo que não duplicar afeta a nossa equação também. 
Até porque, senhor deputado, o fato do licenciamento ambiental não sair, o que não é 
responsabilidade nossa, não tira da Antt de ela olhar para a equação econômica e 
financeira do contrato e registrar o avanço desse dinheiro. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Quanto tem uma investigação nas duas ao mesmo 

tempo, a gente vai imaginar o que?  
Quando o deputado diz – e eu não tinha conhecimento disso e eu fui lá algumas 

vezes – que a ANTT foi para dentro da Eco101, você imagina o quê? 
Senhor José Carlos Cassaniga, o senhor também é sociedade e eu tenho certeza 

de que o senhor reclama muito de tudo que não funciona no nosso país. Mas o que era 
para funcionar num contrato, gente...  

Se a gente assina um contrato, se uma empresa do porte da Eco101 assina um 
contrato, entra num processo licitatório, ela está vendo o que está assinando, o 
mínimo que se espera é cumprir!  

É a terceira vez que o povo paga isso!  
O povo paga IPVA com qual objetivo? Manutenção das estradas, melhoria das 

rodovias! E aí vem ainda um... 
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Ampliação, melhorias. 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Desculpa. Nós trabalhamos... 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – E aí estamos pagando agora o pedágio. Pagando para 

quê? E a população capixaba comemorou, porque a gente sabe que com o poder 
público não funciona perfeitamente. Então, a 381 o Governo está fazendo. Quem está 
pagando é o povo, mas é o Governo Federal. A gente sabe que não anda. A 116, o 
senhor disse que e tal... A gente sabia. Agora ficamos felizes por quê? Essa aí nós 
vamos pagar a terceira vez. A gente já paga o IPVA, a gente já paga o imposto na 
gasolina, agora vamos pagar a duplicação e ela vai sair em dez anos. Estava longe, mas 
estava comemorando. Agora o senhor está me dizendo que ela vai sair em vinte e 
cinco anos? Se sair? 

 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Não. Trabalhamos fortemente para ela sair, 

para ter um cronograma exequível. É isso que estamos falando, senhor deputado. E é 
isso que é necessário para esse projeto.  

Trabalhamos fortemente para dar viabilidade a esse projeto, de todas as 
maneiras, equacionando os investimentos de forma exequível, equacionando os 
serviços operacionais que a gente tem que prestar, que  a gente faz isso de acordo 
com o contrato, equacionando também os percalços de receita que a gente tem por 
perda de receita que a gente citou aqui. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – O senhor imagina que a sociedade sabe dessa resposta 

que o senhor deu aqui, que só vai concluir ela em vinte e cinco anos? Esse é o 
planejamento que o senhor imagina que a sociedade sabe? Vai saber, porque a 
imprensa deve estar aqui. 
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O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – O senhor acha que o povo vai ficar calado 
nessa situação? O povo não vai aceitar isso. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Senhor? 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Mas a ANTT deve saber disso. 
 
O SR.MARCOS GARCIA – (PV) – O povo não vai aceitar isso. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – E até agora não falou. 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Não. Inclusive estou mencionando que essa é 

uma proposta nossa que está em análise na ANTT. Estou falando isso. Agora, estou 
dizendo que estamos usando um instrumento legal que é a revisão quinquenal do 
contrato, que a cada cinco anos olhar para o contrato e ver o que foi possível executar. 
O que não foi possível executar, como se replaneja ele para que se torne exequível. É 
isso que estamos falando, senhor deputado. Isso, estamos fazendo de uma maneira 
desde 2017, trabalhando nessas alternativas. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Quero fazer uma consideração: que realmente 

diminuiu os índices de acidentes. Não vou saber se foi trinta e seis os índices de 
acidentes, cinquenta e seis por cento dos índices de mortes, mas que diminuiu, a gente 
sabe que diminuiu.  

Agora, imagina o senhor, se Deus o livre acontece uma tragédia nesses pontos 
que já eram para estar duplicados daqui a um ano, dois anos, três anos. Como é que 
fica quem perde a vida? Igual aquele rapaz falou ali mesmo. Por quê? Porque ele está 
pagando pela duplicação que já era para ter acontecido.  

Então, um que tiver a vida perdida ali, ele vai se sentir um covarde de estar 
pagando uma coisa pela terceira vez quando aconteceu. E a gente tem que dar a mão à 
palmatória. E aí cai onde? Em cima do político, que não liga para nada, como ele falou 
ali. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Senhor deputado... 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Os políticos. 
 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) – E o povo mostrou nas urnas, agora, a 

insatisfação que tem com as promessas não cumpridas. Mostrou agora, nas urnas, o 
poder que o povo tem de voto. E o povo tem poder. E o povo está ameaçando ir para 
as ruas e vamos juntos com o povo, porque nós também não aguentamos mais de 
promessas e promessas e promessas. E fica só nas promessas. Só que não vamos nos 
calar diante dessa situação. Fica aqui o recado. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Senhor deputado, só insisto no seguinte: 

estamos trabalhando com coisas exequíveis, propostas exequíveis. Não conseguimos 
desviar do licenciamento ambiental. É uma premissa que, inclusive, podemos trabalhar 
todos juntos. 
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O SR. FREITAS – (PSB) – Mas independente de licenciamento, o senhor já disse 

que tem uma proposta na ANTT de concluir em vinte e cinco anos. Quer dizer, pode 
sair a licença ambiental, a proposta é de vinte e cinco anos. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Senhor deputado, está em análise e o que 

estamos dizendo aqui é que por todos esses efeitos que nós apresentamos, que 
podem ser aceitos integralmente, podem ser aceitos parcialmente, mas eles são reais, 
eles ocorreram e afetaram o projeto desse corredor importante. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Responde uma pergunta mais simples aqui: como está 

a análise de trechos de contorno, como Fundão, Ibiraçu, Linhares e  São Mateus? 
Inicialmente, esses quatro foram aprovados por vocês, a Eco-101, e pedida a 
viabilidade para a ANTT. Como estão esses estudos? 

 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Senhor deputado, apresentamos os estudos 

para quatro contornos: Ibiraçu, Fundão, Linhares e... 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – São Mateus. 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA –  ...e São Mateus. Isso está em análise ainda 

pela ANTT. Nós cumprimos todos... 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Dois anos 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA –   ...os requisitos de estudo de viabilidade 

traçados, alternativas. Todos aqueles requisitos estão em análise. 
A notícia que se fala é que em breve isso vai ser tomada uma decisão. 

 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Não tem resposta.  
 
 O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Não temos. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Tem uma, houve algumas audiências públicas nos 
municípios, a outra comissão. Lá no Norte, os municípios todos, em todas as 
audiências públicas, sugeriram terceiras faixas nas subidas, inúmeras que tem de lá pra 
cá. Qual é a resposta que tem disso? 
 
 O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Também está em análise. 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Nada. Tudo é estudo? 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Só que nós temos um projeto de duplicação. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – A terceira faixa, senhor José Carlos. A terceira faixa, o 

asfalto está pronto, tem acostamento, cadê o engenheiro? Vocês sabem que a terceira 
faixa é simples demais. Vocês fizeram o nivelamento. A terceira faixa é puxar a outra 
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faixa para a linha do acostamento. A terceira faixa evita morte, evita acidente. Terceira 
faixa, gente! É simples demais, doutor!  

 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Não é, senhor deputado. Tem uma cessão 

transversal específica, tem um projeto específico, merece análise da agência 
reguladora. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – É óbvio que merece. 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – É claro. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Mas não tem possibilidade de isso acontecer? 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Não, tem. Nós apresentamos já os projetos 

de duplicação. Estamos apresentando os projetos de duplicação.  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Mas as terceiras faixas não é duplicação. Eu estou 

sabendo, agora, que a duplicação é para vinte e cinco anos. As terceiras faixas, tem a 
possibilidade de acontecerem? 

 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Não está previsto. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Não está previsto.  
A ponte 101, em São Mateus, não tem acostamento de nenhum lado da ponte. 

Quando tem um ciclista passando, o risco é imenso. Tem alguma previsão de 
melhoria? 

 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Não sei exatamente desta ponte. Mas nós 

divulgamos aqui uma cadência de investir em alargamento e capacitação das 
estruturas a partir de agora. Tem uma previsão para isso, tá? 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Difícil, irmão. 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Agora, senhor deputado, o que é importante: 

tudo aquilo que nós pudermos olhar para o contrato de uma maneira construtiva, se é 
terceira faixa que é melhor do que duplicação, isso pode ser proposto. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Não. 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Isso pode ser sugerido. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Terceira faixa era para minimizar os impactos até a 

duplicação. 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Ou que tenha uma fase que considere 

terceiras faixas. Nós já apresentamos os estudos. Estamos abertos para dialogar sobre 
possibilidades. Nós entendemos que temos que perseguir as prioridades que o tráfego 
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determina, onde tem possibilidades de menor capacidade de fazer investimentos. Mas 
tudo isso tem que ser visto à luz do contrato. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Nós teremos a oportunidade de sentar aqui com a 

bancada federal e eu vou dizer para eles que se não tiver uma intervenção da bancada 
federal junto a essa proposta de vocês, será muito triste para o estado do Espírito 
Santo.  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – E triste para eles também, não é? Porque eles 

estão aqui para defender o interesse do povo capixaba. Vocês mentem, vocês 
mentem, vocês mentes para a gente. E a gente não acredita mais nas promessas de 
vocês. Pra começar, pelos números que vocês colocaram aqui, de faturamento, ao 
longo desses quarenta e poucos meses que vocês faturaram aqui. Esses números não 
batem.  

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Lembrei aqui.  
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – E o que a bancada federal tenha... E fiquem 

alerta a essa situação aqui. Desculpe a franqueza. A própria Polícia Federal, que ela se 
envolva nesta situação aqui, porque esse número não bate. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Qual é o fluxo, hoje, nessa praça de pedágio da Serra? 
(Pausa) 

É lógico que sabe, irmão!  
Eu aposto com você que dá mais de dez mil por dia.  
 
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – Dado de tráfego, ali, aproximado, é de 

dezoito a vinte mil carros por dia. Nem todos pagam pedágio. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Aqui, lá no contrato, não diz quantos que pagam 

pedágio. O contrato diz, no gatilho, que numa praça de pedágio que atingir dez mil por 
dia, em um ano, ela tem que está duplicada. Ou eu estou errado? 

 
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – É verdade. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – E por que não está duplicado? 
 
O SR. RODRIGO FREISLEBEN LACERDA – Não exatamente dez. Tem uns que são 

nove, outros doze. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – É verdade. Aquela ali é dez. E o trecho já tem dezoito 

mil por dia e não está duplicado. Olha, para vocês verem, que situação. 
O trecho daquela praça de pedágio até a outra, quando der o fluxo de dez mil, 

atingiu o gatilho, em um ano tem que estar duplicado. E o gatilho é medido no mês de 
maio. Mediu e está dando dezoito mil por dia ali. Automaticamente, o trecho precisa 
ser duplicado em um ano. E ele está pedindo vinte e cinco anos para duplicar. 
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O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Não, senhor deputado, não tem 
licenciamento ambiental, não dá para fazer.  

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Se não vai ter licenciamento ambiental, enquanto tiver 

esse acordo da ECO com a 101, com a ANTT, não vai ter nada nunca. Não vai ter 
terceira faixa, não vai ter duplicação. Vinte e cinco anos, que já pediram, a ANTT vai 
dar. Não vai ter, entendeu? 

É por isso que a bancada federal precisar ir para dentro desse contrato e agir, 
para que a gente ou tenha o cumprimento do contrato ou tenha outra que não seja a 
ECO-101. Está muito clara, a proposta de vinte e cinco anos. 

A gente precisa ter muito, muito, muito equilíbrio! E eu estou me colocando no 
lugar do senhor e gostaria que o senhor se imaginasse no meu lugar, entendeu? Por 
quê? A sociedade olha para o político e diz que a gente não faz nada. Fazer o que 
quando a gente não tem sequer uma proposta de terceira via? Acho que é muita falta 
de sensibilidade. Se não pode duplicar, que já tivesse antecipado; fizesse o estudo, 
como vocês estão dizendo que fizeram, das terceiras faixas; colocassem as terceiras 
faixas de pé. Pelo menos, tinham o que falar, como, por exemplo, estou reconhecendo 
aqui, os índices de diminuição de acidentes e de homicíd... e de mortos. Mas não foi à 
toa que esta palavra veio na minha cabeça.  
 
 O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Senhor deputado, deixe-me só 
complementar. 

Chegamos a propor terceiras faixas numa etapa do contrato, à luz dessa 
discussão de revisão quinquenal, sim. Só que tudo está em análise, tudo isso está em 
análise.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Posso dar um 
encaminhamento, fazer a minha fala? 

Ouvi pacientemente. 
Primeiro, grande parte do que foi falado pelos deputados gostaria de me 

associar, e não vou repetir porque acho que é redundante.  
De fato, esse parece um contrato bem... No primeiro momento, muito mal 

concedido, da forma que foi feito, ou as empresas que disputaram não conheciam o 
trecho, ou o Governo Federal também não conhecia o trecho, porque os termos ou 
são inexequíveis de fato, como a empresa fala, ou eles são exequíveis e há uma 
postergação intencional. Porque a hipótese de influência de alguns fatores externos, 
como foi colocado aqui, não pode ser determinantes para tal modificação do contrato. 
A gente tem dez por cento só. E esse é, talvez, o número mais alarmante.  

Digamos que a gente estivesse descumprindo o contrato, mas em termos de... 
estamos descumprindo dez por cento, aí os efeitos da economia a gente poderia até 
discutir se isso era possível, mas é o contrário. Na realidade, só dez por cento do 
contrato foi cumprido. E ainda assim, em um item, porque eu sei que tem vários 
outros itens que também não foram... O item duplicação foi dez por cento.  

Então, a gente fica muito triste porque é uma via importantíssima para o 
estado do Espírito Santo, que pode, de fato, mudar a perspectiva econômica do 
estado. A gente tinha um gargalo que era o aeroporto, conseguimos vencer, depois de 
uma longa luta. Tínhamos um gargalo que era o porto, que conseguimos vencer, 
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depois de uma dragagem, mas ainda temos problemas. E o transporte no Brasil é 
rodoviário, então, a gente sofre com isso também. 

Acho... Aí, quando faço a reflexão com a fala dos deputados, em 2012, quando 
ocorreu a guerra entre as empresas... Porque a gente sabe que isso é importante até 
para os capixabas saberem que uma empresa capixaba que perdeu, entrou com uma 
ação para proibir o início da concessão. Logo após, em um acordo de bastidor, 
retiraram as ações; é a informação que a gente recebe. Fizeram acordo e entraram 
para a empresa com trinta por cento em média... Acho que alguma coisa é... Tudo 
bem, os números eu não vou... 

Isso, talvez, desequilibrou o contrato totalmente. Por que como você divide um 
bolo que já estava com quarenta e cinco por cento de deságio? A gente tem que falar 
algumas verdades. Com certeza, você que tinha previsão de um lucro, tendo um grupo 
econômico à frente, bota dois grupos econômicos para o mesmo lucro, o desequilíbrio 
ocorreu aí.  

E aí é muito fácil agora botar a culpa em Ibama. Tudo bem que seja deles, mas a 
gente precisa responsabilizar porque tem um contrato em andamento. Então vamos 
chamar o Ibama também para ouvir. Porque, o que acontece?  

O que não estou entendendo... Trecho norte, vamos lá. Sei que a ANTT, e aí é 
importante, V. Ex.ª não esteve aqui na semana passada, mas a ANTT já pediu a 
caducidade do contrato várias vezes. Isso foi colocado aqui na última reunião. Tem 
vários pedidos de caducidade. É claro que tem superior aí que precisa acatar, não é? 
Por falta de cumprimento de contrato, você pode alegar caducidade. 

Ibiraçu não é trecho norte? Então, por que foi feito fracionado? É porque o 
deputado Marcus Vicente era o presidente da comissão? Porque as pessoas falam isso. 
Eu entendo... Assim, Ibiraçu, João Neiva... Também é trecho norte, não é? Também foi 
fracionado. 

O diretor falou que foram pedidos alguns trechos e alguns foram acatados. 
Acho que está tendo, então, algum problema com o Ibama. O Ibama não pode travar 
todo o trecho por causa da reserva. E até concordo, sou uma das pessoas que 
defendem a questão ambiental, a gente precisa de uma solução equilibrada para o 
local, mas vamos desmembrar esses trechos. O que é isso? Vou inviabilizar um 
contrato inteiro, do trecho norte inteiro, por causa de um trecho? Não. Tem alguma 
coisa errada. Alguém está travando essa questão. Precisamos responsabilizar quem 
está fazendo isso. 

(Pausa) 
 Trecho sul, está liberado, ok? Por que vamos duplicar? 

O que fico triste é o seguinte, falou que vai duplicar trinta ao ano na nova 
proposta, mas ano que vem já está previsto só dezoito. Poxa! Se a nova proposta... Aí, 
o que parece, é o que me deixa assim... É o que, talvez, o deputado Freitas quis 
colocar. A gente gostaria de estar aqui confiante no que a empresa está falando, que 
houve um desequilíbrio, mas os números não conseguem... A gente teve cinco anos, 
sexto ano do contrato agora, vai pedir um reequilíbrio. Um reequilíbrio que bota uma 
quilometragem de trinta por ano. Como o reequilíbrio vai demorar quase quatro anos 
para sair, até avaliar, porque a gente está percebendo que todos os pedidos que foram 
feitos à ANTT demoram anos para serem validados, esse descumprimento do contrato 
vai continuar até... E aí, a empresa está aqui no Espírito Santo fazendo o que quer, da 
forma que quer, na hora que quer. É isso que a gente fica triste. Poxa, não pode ser 
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assim. Tem um contrato em vigor. Tem um contrato que precisa ser... Poxa, não estão 
cumprindo o contrato? E aí? Ah não, vou fazer, ano que vem, dezoito. Foi o que foi 
falado. Vou fazer dezoito e meio, ano que vem. Este ano vou fazer trinta e oito; 2021 
vou fazer quinze.  

Quer dizer, queria um negócio desse. Porque, geralmente... Vocês falaram isso 
aqui. É um negócio fantástico! Imagina, você recebe o dinheiro, possivelmente deve 
aplicar uma boa parte do dinheiro; recebe dinheiro, recebe dinheiro, recebe dinheiro, 
e vou diluindo o que estava combinado... E o combinado acho que não sai caro. 
Inclusive, a ANTT colocou, semana passada, que o risco do negócio está previsto no 
contrato. Se passasse vinte milhões de carros a mais, ganharia e ninguém poderia 
reclamar, eu não poderia reclamar, nem você, nem ninguém. Ninguém ia poder pedir 
obra a mais. Está escrito no contrato isso. E se passar menos, ninguém poderia 
reclamar também. A empresa não poderia reclamar. Compreendo as dificuldades, mas 
não nessa razão. A razão de cento e noventa quilômetros para dez, para quinze 
quilômetros, 15,5, que estava executado até o... É um absurdo.  
 A nossa intenção aqui é jogar luz, jogar luz, discutir, pressionar, eu acho que 
isso serviu aqui, pressionar. Porque a gente tem um plano e vai pressionar as 
entidades, não é? Se o problema é o Ibama... Outra coisa, está liberado o trecho sul. 
Pelo que entendi, está liberado o trecho sul. São quantos quilômetros que faltam para 
duplicar? Por que a gente não bota, ganha o tempo que a gente perdeu? Ah, o 
problema era o licenciamento ambiental. Então, vamos abrir as frentes de trabalho 
agora. Vamos fazer o trecho sul todo, já que ficou quanto tempo sem fazer nada, não 
é?  

Eram essas as questões. Está liberado o trecho sul, por que vamos fazer só 
dezoito quilômetros no ano que vem? Agora não tem mais como botar a culpa no 
Ibama, do trecho sul. Não tem mais como colocar a culpa no Ibama.  
 Queria terminar com essa pergunta e vou abrir... Já pedi aqui, antes de... 
Vamos dispensar o convite à Polícia Rodoviária Federal, se assim vocês permitirem, 
dispensar o convite por já fazê-lo aqui na presença de vocês. Então, queria submeter 
para a próxima reunião, a empresa apresentar os números de acidentes e uma série de 
outras questões. Deliberar também o pedido de convite ao Ibama, acho que é 
importante. 

A ANTT está aqui, está vindo, está participando. Ela fez a primeira reunião.  
 Posteriormente, vou abrir para uma pergunta externa, que foi feita pelo Jean. 
Tem outra pergunta? 

Vamos fazer duas perguntas, mas só concluir com essa pergunta em relação ao 
trecho sul, que está licenciado, poderia ser... 

Por que a gente prevê uma obra só de dezoito quilômetros ano que vem, e de 
quinze quilômetros no outro ano? 

   
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Posso comentar, senhor deputado, 

rapidamente? Estamos mostrando o trecho pronto aí, mas ao lado disso tem obras em 
andamento que vão atacar todo esse trecho sul. Então, o que nós trouxemos aqui é 
resumo de trechos que vai ser possível serem concluídos e entregues ao tráfego. Nós 
vamos abrir, em paralelo, outras frentes de trabalho nesse segmento. 
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O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Mas não entendi. Então, o 
concluído vai abrir, mas vão ficar dezoito quilômetros no ano de 2020? 
 

O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – É. O que estamos dizendo é entregues ao 
tráfego dezoito quilômetros. Mas em paralelo outros trabalhos já para produzir mais 
quilômetros duplicados um pouco mais à frente. Trouxemos uma visão de três anos 
naquelas quilometragens, e o que estamos declarando são os quilômetros prontos, 
quilômetros prontos abertos ao tráfego. Isso não quer dizer que os investimentos vão 
ser proporcionais... 
 

O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – No fim de 2021 a gente vai 
estar no nono ano, não é? Do contrato. Um ano a menos de pedágio. Então, a gente já 
estaria com setenta, oitenta por cento concluídos, se fosse o contrato original. 
 

O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Sim, mas é no que temos insistido, que não é 
possível por causa do licenciamento ambiental. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Mas o que percebemos é que 
agora o licenciamento ambiental do sul não é mais problema. Poderia ser agilizado. 
Inclusive, você falou trinta quilômetros por ano. Já não são trinta no ano que vem, não 
são trinta no subsequente.   
 

O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Mencionei como média de trecho pronto, da 
forma como a gente vai investir. Isso que nós colocamos para avaliação. Isso pode ser, 
como eu estava dizendo, a revisão quinquenal é um instrumento legal e não precisa 
ser cem por cento de um jeito ou do outro. Não é isso que estamos propondo. Estamos 
exatamente propondo discutir uma revisão do contrato que o torne exequível e o 
torne pé no chão, o torne possível de ser executado. 

Senhor deputado, permita-me só comentar aqui, o licenciamento daqueles 
trechos que permitiram a gente entrar é uma definição exclusiva da autoridade 
ambiental, que é quase uma dispensa de licenciamento porque são segmentos que 
têm determinadas características de área de proteção permanente, cursos d’água, 
aquela coisa toda. Então, interagindo com autoridades nós descobrimos essa 
possibilidade, fizemos um estudo para demonstrar que esses segmentos eram 
possíveis e eles aprovaram, por essas características. Então, é muito específico isso. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Ok. Vamos tentar descobrir 

outros trechos com essas características para... 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Na apresentação, você usou um produto ali que subiu 

muito acima da inflação. Como é o nome do produto? 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – O asfalto, o asfalto. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – CAP, CAP! 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – CAP é cimento asfáltico de petróleo. 
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O SR. FREITAS – (PSB) – O aumento do pedágio acima do índice de inflação 

anualmente é em função do aumento desse CAP? 
 
O SR. JEANCARLO MEZZOMO – Não. O reajuste do pedágio é vinculado à 

variação do IPCA, que é aferido de março a março e aplicado no aniversário da 
concessão. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Se você estivesse rigorosamente em dia com o 

contrato, ou caso você não tivesse duplicado um único quilômetro, é normal? Seria 
natural o mesmo índice do aumento do pedágio? 

 
O SR. JEANCARLO MEZZOMO – É regra do contrato. E quando... 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Essa regra tem que cumprir?  
 
O SR. JEANCARLO MEZZOMO – E quando você não executa a obra e tem as 

inexecuções, isso é considerado dentro dos reajustes, mensurado e efetuado um 
desconto na tarifa. Existe uma redução da tarifa.  

 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Isso está ocorrendo, senhor deputado. A 

tarifa tem o reajuste ordinário, que é a reposição da inflação, que o índice estabelecido 
é o IPCA, e tem a aplicação dos fatores contratuais, como, por exemplo, inexecução de 
contrato, desconto de reequilíbrio. Isso é registrado na equação econômica... 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Significaria que ele estaria em dez reais, então, se 

tivesse cumprindo o contrato. 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Olha, nós estamos abaixo da reposição da 

inflação. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Para automóvel! 
 
O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Hoje nós estamos abaixo da reposição da 

inflação. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Só para dar fechamento aqui, 

vou pedir ao vereador Jean, de Linhares, para fazer a pergunta para a gente fazer o 
fechamento. 

 
O SR. JEAN MENEZES – Boa noite, nobre presidente da Mesa, Gandini; vice-

presidente Xambinho, que teve que se ausentar do plenário; relator Freitas; e 
membro, deputado estadual Marcos Garcia. À Mesa, quero cumprimentar o senhor 
José Carlos Cassaniga e cumprimento todos os presentes. 

Sou o Jean Menezes, vereador do município de Linhares. Nós temos a maior 
malha da rodovia federal, que traça o nosso município. A arrecadação mensal é de 
cerca de cento e quinze mil reais, que entra nos cofres públicos do município de 
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Linhares, tendo em vista que no trecho do pedágio até Sooretama, eu conheço um 
pouquinho aquele trecho, ali não tem, no meu olhar crítico, não vejo nenhum 
impedimento do Ibama, e não tem nenhum centímetro de duplicação ali. Se nós 
pegarmos aquele trecho que compete da Rimo ao Shopping Pátio Mix, até o trevo da 
Lagoa Juparanã, ali, na época, quando era do Governo Federal essa rodovia, ali já tem 
uma duplicação. E quando passou para vocês, deram como não concluído.  

Também nós temos a Ponte Getúlio Vargas. Não sei qual o projeto que vocês 
têm de fazer uma outra paralela ao lado, porque ela já tem uma durabilidade mais ou 
menos de uns trinta anos. E nós sabemos que a outra ponte teve uma durabilidade 
mais ou menos de cinquenta anos. Então, é de se preocupar. 

Nós temos também no trevo da MVC Veículos, no município de Linhares, 
aquele trecho ali tem muitos acidentes, não tem sinal. Qual o plano de ação que vocês 
têm para essa região? 

No trevo de Bebedouro, que é um distrito entre Bebedouro e Rio Quartel, uma 
região já urbana e ainda tem um índice muito grande de indústrias. Pode ter certeza de 
que essa região aí carece também de investimentos da Eco101, onde nós não estamos 
vendo. 

Nós temos também, próximo ao Shopping Pátio Mix e Havan, sabemos que o 
aeroporto de Linhares, essas obras já estão bem adiantadas, então, o fluxo de veículos 
ali, não sei qual a posição da Eco101de fazer um trevo ali nessa região. Também é de 
se preocupar. 

Nós temos também o trevo da Mecânica do Trevo, próximo aos Correios e o 
Disk Cerveja Schneider. Essa região aí também tem muitos acidentes. E se fizesse no 
estilo de onde vocês fizeram o Centro da cidade juntamente com o Colégio Estadual, 
que deu um fluxo melhor. E tirando essas rotatórias e fazer mão e contramão nessa 
BR-101 vai fluir melhor. Eu vejo também que as passarelas que, na gestão passada, se 
não me engano, foi recusado, mas nós não podemos pensar na gestão passada, que foi 
um desastre no nosso município; nós temos que pensar nas políticas públicas já dessa 
gestão para frente, olhando o futuro. E acredito que ali, nessa nossa região, precisa de 
passarelas. 

E eu não... Estou aqui decepcionado com o posicionamento da Eco101 contra o 
norte do estado. Minha nota de repúdio aqui. E eu peço que faça essas considerações, 
que a Mesa possa fazer essas perguntas, e vocês, se possível, nos responderem. E que 
nós possamos levar para o norte do estado do Espírito Santo essa demanda pertinente, 
onde nós temos grandes empresas. Eu vou dar um exemplo: a Nico Feijão, que tem 
mais ou menos uns cem caminhões. Ela paga um absurdo de pedágio. E pode ter 
certeza de que essa duplicação vem de encontro não só a essa empresa, mas várias 
empresas do norte do estado de médio e grande porte e fora o que corta esse Brasil 
todo essa rodovia, onde os mesmos vêm trazer números aqui. 

E eu acredito que a comissão permanente, essa comissão tem que chamar aqui 
o Ibama, o Instituto Chico Mendes, que também tem que estar aqui, porque eles não 
conhecem a nossa realidade. E a realidade dos capixabas é outra de uma região que 
nós temos na Região Norte do Brasil. Então, nós temos aqui a responsabilidade de 
representarmos os nossos munícipes e, aqui, os deputados estaduais representarem 
os capixabas no entorno de norte a sul do nosso estado.  
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Que o senhor possa trazer neste momento algumas palavras para nós e que nós 
possamos estar aqui multiplicando essas informações que os senhores estão passando. 
É uma tristeza para nós, capixabas. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Obrigado, Jean. 
 
 O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Obrigado, senhor vereador. Não sei se nós 
vamos conseguir comentar cada um desses pontos, até nos colocamos à disposição 
para depois eventualmente agendar com o senhor e discutir especificamente esses 
pontos, esses detalhes. De fato, no passado, nós vivemos algumas discussões sobre 
passarelas que talvez seja importante serem retomadas e reavaliadas.  
 E eu comentei aqui anteriormente que para o segmento de Linhares a 
duplicação que está prevista, a nossa proposição, até recomendado pela ANTT, é que 
se submetesse um estudo de contorno de Linhares, que facilitaria a conexão de todo o 
trecho norte, isso foi feito. Dentro dessa avaliação da ANTT, em algum momento, na 
agenda, vai estar previsto estruturar audiências públicas para discutir um pouco essas 
alternativas, depois de uma pré-análise da própria agência. 
            Então, eu entendo que tudo isso deve ser, a partir de agora, acelerada essa 
discussão de como incorporar no contrato de concessão uma solução em contorno, e 
não por dentro da cidade, como compatibilizar essa proposta de contorno; com a 
chegada da rodovia nos trechos pertinentes, como  fica o acesso à cidade, como é que 
se ordena tudo isso. Tudo isso eu entendo que deverá estar no bojo das discussões 
para aparelhar adequadamente aquela  região de aproximação de Linhares. 
        Se o senhor me permite a gente faria dessa forma, depois agendamos para 
discutir um pouco esses detalhes de trevo, dentro de um ponto que não esteja bem 
entendido ou contemplado nos nossos projetos, para detalhar um pouco isso com o 
senhor. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FABRICIO GANDINI – PPS) -  Para finalizar, vou pedir ao 
deputado Freitas se quer fazer mais alguma pergunta.   

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor Jose Carlos Cassaniga, chegou aqui a 

reportagem de um jornal da grande imprensa do nosso estado, na ocasião da 
operação, e eu vou  imaginar que seria a expressão de fatos verídicos que o repórter 
extraiu esta fala aqui. Com o consentimento da ANTT, isso é do dia 11/04 Gazeta 
Online... Com o consentimento da ANTT, uma das concessionárias - aqui não fala qual - 
envolvidas chegou a aumentar, indevidamente, o valor cobrado a título de pedágio, 
sob a falsa alegação de elevação dos custos de manutenção da rodovia, baseando-se 
para isso em orçamentos fictícios emitidos por empresas que não existiam.  

Então, o pedágio ele vem aumentando acima da inflação ano a ano, e isso a 
gente sente no bolso. Só não está correspondendo com o cumprimento do contrato. 

 
O SR.  JOSE CARLOS CASSANIGA -  Senhor deputado, permita-me comentar, 

isso não é o caso Eco101. Eu mencionei aqui que nós instalamos um processo desse 
tema e pediria para continuar com esse processo de auditoria interna, mas nós nunca 
tivemos aumento de pedágio por conta de projeto de manutenção, nada disso, não 
tem. 
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Estava mencionando a nossa tarifa de pedágio, a revisão dela segue o 
ordenamento de revisão ordinária, que é inflação e fatores do contrato; e revisão 
extraordinária. Então, nós tivemos ao longo do contrato alguns reequilíbrios, por 
exemplo, efeito do eixo suspenso, que impactou todas as rodovias federais e, também, 
de alguns estados no Brasil. Isso foi reequilibrado adequadamente. Essa equação é 
aferida pelo tráfico real periodicamente, anualmente pela ANTT.  

O nosso contrato, a revisão de tarifa, nós estamos até desconsiderando esse 
efeito do eixo suspenso, nós estamos até abaixo da reposição da inflação, pelos fatores 
de inexecução de outros fatores que estão previstos no contrato, que foram aplicados 
pela ANTT. Não é o nosso caso.  

 
O SR. FREITAS – (PSB) - Mas quando vocês alegam estar muito aquém, em 

função de todos esses fatores que vocês citam aí: Fundap, PIB e etc., não 
pedagiamento da 116, e que está muito aquém e está com dezoito  mil veículos/dia, 
numa praça de pedágio que quando atingisse dez mil ela precisava ser aplicada aquela 
ali, imagine se os fatores tivessem sido todos positivos estava com uns trinta mil, e não 
estava duplicada. São coisas que não são verdades. 

 
O SR.  JOSE CARLOS CASSANIGA - Não são, senhor deputado. O senhor está 

comentando de uma cessão da rodovia. Nós temos que olhar para a rodovia como um 
todo.  

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Mas o trecho também não está duplicado nela. 

 
O SR.  JOSE CARLOS CASSANIGA - Não, por causa do licenciamento ambiental. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRICIO GANDINI – PPS) -  Só duas perguntas para 

finalizar. Vocês falaram que pediram uma revisão contratual baseado nos cinco anos. 
Nesse pedido aí - deve ser algum documento que seja público - continua a proposta de 
duplicar o trecho todo?  
 
            O SR.  JOSE CARLOS CASSANIGA - Sim, continua. Nas discussões com a ANTT 
chegamos a aventar a possibilidade de não duplicar o trecho todo, de substituir partes 
da duplicação por terceira faixa, que os nossos estudos de tráfego mostravam, e de 
eventualmente nem terceiras faixas em alguns trechos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Mas nessa proposta não tem 
isso?  
 
 O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA - Não contem isso. A versão final da nossa 
proposta é atender essa solicitação ou essa recomendação de duplicar o trecho todo, 
que era objeto original.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – A outra pergunta: Nessa 
proposta tem algum pedido de dilação do tempo, de aumentar o tempo do contrato?  
 
 O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA - Não. Não, senhor.   
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 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Ok.  
 
 O SR. JOSÉ CARLOS CASSANIGA – Agora, como mencionei, revisão quinquenal 
está proposta para equacionar a viabilidade desse projeto. Então, podem ter variações 
que estamos à disposição para dialogar.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Queria agradecer a presença, 
porque foi convite. É importante dizer que a gente tem feito convite. É uma forma, eu 
acho, de lidar num primeiro momento com todos, né? A comissão federal está sendo 
composta, pelo quem entendi. O deputado federal Da Vitória esteve aqui na última, e 
falou que possivelmente vai ser presidida pelo então deputado federal Sérgio Vidigal. 
A gente aguarda a composição até para a gente fazer uma composição, até o acúmulo 
que a gente tem aqui, para conversar com os deputados federias.  

Então, agradeço a presença de todos e convido todos para a próxima, que será 
daqui a quinze dias, com a presença da Polícia Rodoviária Federal.  

Obrigado.  
  

(Encerra-se a reunião às 21h16min) 
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