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SEGUNDA 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 ECO101, REALIZADA EM 07 
DE MAIO DE 2019. 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Havendo número legal 
declaro abertos os trabalhos da comissão.  

O objetivo da comissão, criada pela Resolução n.º 5912, de 14 de fevereiro de 
2019:  A comissão especial tem como objetivo fiscalizar em nome da Assembleia 
Legislativa o cumprimento do contrato de concessão da rodovia BR-101 no Espírito 
Santo pela concessionária Eco101. 
 Antes da leitura das atas vou pedir à Assembleia que possa nesse horário 
disponibilizar funcionários que consigam fazer as gravações aqui na Casa. A gente, pela 
segunda vez, não consegue de forma simples passar a transmissão da comissão. Não 
sei o que está acontecendo até porque hoje durante o dia todo, a gente teve as 
transmissões normalmente e, de repente, sempre chega esse horário... Não sei se é 
por falta de funcionário ou o que está acontecendo. Mas, estranhamente, a gente tem 
aí uma dificuldade técnica que se repete e que poderia ter sido solucionada já. Quinze 
dias atrás, foi a mesma coisa. Então, peço um pouco de atenção do presidente da 
Assembleia, deputado Erick Musso, porque tem alguma coisa acontecendo que a gente 
não está compreendendo.  
 Passo à leitura e discussão das atas das sessões anteriores. (Pausa) 
 

(O senhor secretário procede à leitura da ata da quarta reunião 
extraordinária, realizada em 16 de abril de 2019; e da primeira reunião 
ordinária, realizada em 23 de abril de 2019) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI - PPS) – Coloco as atas em discussão. 
(Pausa)  
 Não havendo quem queira, os deputados que concordam com as atas lidas 
permaneçam como estão. (Pausa)  
 Aprovadas. 
 Vou passar ao convite que a gente fez hoje, e agradecer, desde já, à Polícia 
Rodoviária Federal. Nós temos aqui o Alexander Valdo Lemos, que trabalha na Polícia 
Rodoviária Federal, e também o superintendente, inspetor da Polícia Rodoviária 
Federal, senhor Amarílio Luiz Boni, que fará a apresentação para a gente.  
 A gente está no Maio Amarelo, que é o mês que foi definido com uma 
campanha importante na meta que nós temos, no nosso país, de redução do número 
de acidente em cinquenta por cento, uma meta colocada por organismos 
internacionais, em parceria com as cidades e com os estados, e o país está 
comprometido com essa meta. Achamos ser importante fazer essa discussão e, desde 
já, agradeço à Polícia Rodoviária Federal por estar fazendo a apresentação desses 
dados. 
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 Queria convidá-los, se quiserem se assentar aqui Conoco os dois membros da 
Polícia Rodoviária. Se puder fazer a apresentação aqui de cima, acho que vai ficar 
mais... 
 Se quiser também acompanhar... 
 O deputado gostaria de fazer alguma fala antes? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Vamos direto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI - PPS) – OK. Obrigado, deputado.  

Passo a palavra ao senhor Amarílio. 
 
 O SR. AMARÍLIO LUIZ BONI – Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, 
cumprimentar o senhor presidente da comissão, deputado Fabrício Gandini, e o nobre 
deputado Marcos Garcia. Muito obrigado pelo convite. Sinto-me muito feliz em poder 
representar a minha instituição junto a esta Casa e saudar o belíssimo trabalho que 
estão executando, deputado, à frente desta comissão.  

Sem dúvida nenhuma, nossa maior preocupação é trazer o resultado mais 
positivo à sociedade. Com certeza, a redução efetiva do número de mortos na nossa 
rodovia, a gente verificou, o senhor mesmo nos disse, a preocupação dos organismos 
internacionais, os órgãos de segurança, a sociedade civil organizada, para que a gente 
consiga reduzir esses números. Como a gente vai apresentar aqui mais à frente, esses 
números são alarmantes. Nós vamos trazer um pedaço somente da BR-101, um 
problema crônico em nossas rodovias, e que, se possível, a gente quer, daqui para 
frente, trazer um resultado melhor para sociedade, é o nosso objetivo. 
 Vou iniciar a nossa apresentação. Nós fizemos um apanhado dos anos de 2013 
a 2018 justamente para poder englobar o tempo antes, o período antes e depois da 
concessão, para que a gente faça um paralelo e, ao longo da apresentação, vocês vão 
verificar um pouquinho da situação que a gente se encontra em nosso Estado. Posso 
iniciar a apresentação? (Pausa) 
 Se alguém, por ventura, quiser interromper para fazer algum questionamento, 
pode ficar à vontade. 
 Como eu disse, a gente vai fazer um paralelo antes e depois da concessão. 
Iniciamos no ano de 2013, com um número de acidentes, somente na Rodovia BR-101, 
de cinco mil quatrocentos e cinquenta e nove acidentes. Desse total, duzentos e trinta 
e um mortos. Tivemos novecentos e dois feridos graves e mil, setecentos e vinte 
feridos leves. É importante a gente verificar que foi o período antes do início da 
concessão. Eu vou fazer um panorama geral e, depois, a gente faz um comparativo 
para que vocês tenham uma ideia mais ampla. Se, por ventura, estiver um pouco 
rápido, por favor, é só falar. 
 No ano de 2014, o número de acidentes se manteve estável. Foi o ano que 
iniciou o pedágio, a concessão e a cobrança de pedágio nas nossas rodovias, que foi 
logo uma das primeiras atitudes da concessionária. Mantivemos duzentos e vinte 
mortos, sendo deles mil e noventa e três graves e dois mil cento e trinta feridos leves.  
 Em 2015, a gente verificou um decréscimo no número de acidentes em virtude 
de dois questionamentos, de duas situações, uma delas foi a crise que o país percorreu 
durante o ano de 2014, porque isso aí atuou significativamente no número de veículos 
de carga trafegando na nossa rodovia, isso foi um fator predominante, e também a 
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gente coloca que algumas benfeitorias feitas pela concessionária Eco101 foram 
significativas também para essa redução, entre elas, a melhora no pavimento, a 
sinalização, até o próprio corte de árvores à beira da rodovia. Isso também teve um 
fator positivo.  

A gente viu que caiu o número de mortos e precisamos lembrar que esse 
número, em 2015, diminuiu também porque, a partir de setembro de 2015, a Polícia 
Rodoviária Federal parou de fazer a compilação dos dados de acidentes de natureza 
leve. Eles eram feitos através do boletim eletrônico feito no site eletrônico da PRF. 
Então, isso aí também é um dos fatores que reduziu esse número de acidentes e aqui a 
gente está tratando de acidentes graves. Nós saímos de cinco mil quinhentos e vinte e 
nove, que foi o início de acidentes, e aí estava englobando todos os acidentes e, em 
2015, a gente teve a redução por esses três fatores.  
 Em 2016 a gente também verificou uma diminuição desse número de 
acidentes, foi bem significativa. O número de mortos, infelizmente, não reduziu tanto. 
Em 2015 nós tivemos cento e vinte mortos, em 2016 cento e vinte e sete. O número de 
feridos graves foi oitocentos e cinquenta e o número de feridos leves foi mil, 
setecentos e oito. Só lembrar, pessoal, que a gente está falando da BR-101, somente.  
 Em 2017, conseguimos, ainda, diminuir o número de acidentes, mas, 
infelizmente, o número de mortos aumentou. Isso aí se deve, também, ao acidente 
com o ônibus da Viação Águia Branca, na BR-101 Sul. Isso foi o fator que mexeu, 
realmente, com a estatística e provou, realmente, que a pista simples, sem uma 
divisão de fluxo, interfere significativamente e poderia sem dúvida nenhuma diminuir 
esse número de mortos nesse grave acidente.  
 
 O SR. ALEXANDER VALDO LEMOS – Nós tivemos esse acidente com o ônibus da 
Águia Branca e, também, lá no extremo Sul, em Mimoso, o acidente com o micro-
ônibus com o pessoal de Domingos Martins, de dança típica, que foram onze. Acho 
que foram vinte e três ali em Guarapari e onze lá. Então, aí, trinta e quatro.  
 
 O SR. AMARÍLIO LUIZ BONI – A gente está passando um pouquinho rápido 
porque depois a gente faz um comparativo e fica mais didático.  
 Em 2018 tivemos, também, uma redução, o número de mortos vem 
diminuindo. Feridos graves, setecentos e quatro, e leves mil seiscentos e quarenta e 
oito. Também a gente tem esses veículos leves em virtude do problema das 
motocicletas também, assim como as mortes nas rodovias.  
 Só para ficar bem ilustrativo, nós iniciamos o ano de 2013 com cinco mil, 
quatrocentos e cinquenta e nove acidentes. Tivemos a inserção dos acidentes de 
natureza leve e média feita por um boletim eletrônico; então, não entrou mais nessa 
compilação desses dados. Mas, mesmo assim, a gente verificou uma diminuição. Em 
2018 chegamos a mil, novecentos e quatro acidentes. O número de mortos caiu de 
duzentos e trinta e um – esses englobam todos os acidentes – para cento e um mortos 
no ano de 2018. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Só tirar uma dúvida.  
 Você falou que teve um momento em que retiraram os acidentes leves da 
estatística. Foi isso em 2015? 
 

Identificador: 320039003600320036003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



4 
 

 O SR. AMARÍLIO LUIZ BONI – Sim. Isso aí.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Então, 2013 e 2014, aqueles 
números contam com os acidentes leves. Por isso que número, talvez, seja tão 
expressivo. A gente consegue definir de 2013 e 2014 quantos foram os acidentes leves 
desses dois? A gente consegue ter esse número separado posteriormente? Porque 
quando a gente vai fazer o cálculo da redução, se a gente levar em conta que um 
cálculo está contando com acidentes leves e outros não, a gente vai ter uma redução 
expressiva. No entanto, ela parou de computar um certo tipo de acidente.  

Ele é considerado leve quando é sem vítima. Os outros todos têm um certo tipo 
de vítima.  
 
 O SR. ALEXANDER VALDO LEMOS – Exato! Os acidentes sem vítima, só danos 
materiais, passaram a ser feitos pelo próprio usuário.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Então, na realidade, a 
redução mais relevante é de 2015 para 2018, que a gente consegue ver um cálculo 
comparando alho com alho.  
 
 O SR. ALEXANDER VALDO LEMOS – Porque os acidentes com vítima, com 
produção de vítima, seja leve, grave ou o óbito, ele continua sendo registrado. Então, 
aqueles acidentes de natureza leve, sem vítimas é que acabaram saindo porque 
entraram para o sistema eletrônico de registro.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Ok. Só para saber.  
 
 O SR. AMARÍLIO LUIZ BONI – Seguindo o que o deputado falou, vamos tentar 
pegar por base a partir de 2015. Mas, mesmo assim, a gente não pode esquecer que 
saímos de duzentos e trinta e um mortos. Então, essa aí não muda, embora a gente 
não tenha conseguido compilar esses dados de natureza leve, o número de duzentos e 
trinta e um é bem significativo, e o número de novecentos e dois graves para 
setecentos e quatro foi uma diminuição muito pouco significativa, no meu ponto de 
vista, muito pequena, e, como foi dito, na reunião passada, pelo nobre deputado, a 
gente se acostumou a cada dia estarem morrendo pessoas no trânsito e a gente está 
tratando aquilo de uma forma natural. Então, é um pouco preocupante isso. Então, 
creio que esse seja o objetivo desta comissão.  
 Aí o número de graves, setecentos e quatro, foi muito pequeno, assim como 
número de leves, também, foi muito pouco expressivo.  

A gente precisa trabalhar, porque esse é o nosso maior dilema em poder 
diminuir esse número. A gente espera que, com a duplicação sendo possível, com 
certeza, esses números vão ser cada vez menores. 
 
 O SR. ALEXANDER VALDO LEMOS – Gostaria de fazer uma observação: que, 
estatisticamente, a gente coloca a pessoa no óbito, normalmente, até o fim da escala. 
Se o policial toma conhecimento que a pessoa, mesmo sendo socorrida, veio a óbito, 
ele pode consignar na ocorrência. O que ocorre é que, se a pessoa vem a óbito dois 
dias, três dias, ou depois, ou um mês, quinze dias, não entrou. Então, muitas pessoas 
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que estão ali classificadas como lesionadas, estado grave, infelizmente, vieram a óbito 
a posteriori e não foram consideradas como tal. Então, a realidade é realmente um 
pouco pior, porque, quando a gente coloca a morte, ela ocorre de forma instantânea, 
quando é aferida ou até o fim da escala do policial, mas, normalmente, muitas pessoas 
que estão classificadas como graves vieram a óbito a posteriori.  
 
 O SR. AMARÍLIO LUIZ BONI – Boa colocação aí, inspetor Valdo. 
 Vamos seguindo. Outra coisa importante que a gente vai verificar é que, em 
2013, dos mil novecentos e quarenta e sete acidentes que nós tivemos na Rodovia BR-
101, a atitude do condutor foi muito significativa, e, com certeza, a maior causa é a 
atuação do condutor-infrator na direção. A gente compilou desde falta de atenção à 
ingestão de álcool e à ultrapassagem indevida. 
 2014, da mesma forma, a gente verifica que não guardar distância de segurança 
é um dos fatores importantes e primordiais, que a colisão é traseira. Falta de atenção 
das pessoas e uso de telefone celular, então, a gente verifica significativamente isso aí. 
 Em 2015, o fator predominante foi não guardar distância de segurança, mas a 
velocidade incompatível com a via também é alta. 
 A gente verifica, também, que não guardar distância de segurança continua 
sendo um fator preponderante, mas a velocidade incompatível continua. A gente vai 
falar, mais à frente, que, graças à concessão da rodovia – a gente tem que falar o que 
foi positivo –, a concessionária Eco101 comprou nove radares portáteis e, sem dúvida 
nenhuma, a gente verificou que a utilização do radar traz um resultado positivo e a 
gente vai ver isso mais à frente. 
 Estou passando um pouquinho rápido, pessoal, mas, por favor, se alguém 
quiser fazer uma colocação. 
 Em 2016, também, temos ali cento e quarenta e cinco acidentes em que o 
próprio condutor fala que desobedeceu à sinalização. Então, além das condições 
precárias da via, falta de sinalização, mas o que a gente verifica aqui é que a atuação 
do condutor é mais do que preponderante. 
 Em 2017, segue na mesma causa. Verificamos aqui o condutor dormindo. O 
próprio condutor fala: Dormi ao volante. Então, outro fator que nos remete a uma 
preocupação. 
 2018, o número de oitocentos e trinta e dois acidentes, mas a falta de atenção 
continua predominando. 
 Aí a gente entra na atuação propriamente dita da Polícia Rodoviária Federal. A 
gente saiu, no ano de 2013, por transitar em velocidade superior à máxima permitida 
em até vinte por cento, de sete mil e quatro notificações para oitenta e sete mil, 
duzentos e vinte e seis notificações.  

Queria frisar aqui uma coisa importante que eu acabei passando no começo. A 
Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, hoje, tem o mesmo efetivo que em 1994. 
O efetivo é o mesmo que vinte e cinco anos atrás. Então, o que a Polícia tem feito para 
minimizar esse problema é a utilização de tecnologia e a utilização dos radares, nesse 
sentido, é uma utilização bem feita, você sabe onde você vai colocar o seu radar, de 
que forma você vai utilizá-lo e minimizar o número de acidentes é o que a gente tem 
preconizado na polícia.  

Mas, mesmo assim, a gente verifica que saímos de sete mil notificações para 
oitenta e sete mil e o condutor ainda continua sendo reincidente nessas infrações.  
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 Transitar em velocidade superior à máxima permitida, em mais de vinte por 
cento, até cinquenta por cento.  

Mas por que a gente está frisando isso? Porque a gente continua aumentando a 
fiscalização, continua fazendo um trabalho mais eficaz, nesse sentido. Mas o condutor 
ainda é um dos fatores preponderantes do acidente.  

Saímos, de 2013, de duas mil notificações, para trinta mil em 2018. Um 
aumento de 1.321,64%. Lembrando que a Polícia não ganha nada com essa 
arrecadação de radar, simplesmente tem o objetivo de reduzir acidentes. Nenhum 
policial ganha nada por fazer mais notificação, em relação a esses quesitos aí.  

Ultrapassar pela contramão na linha de divisão de fluxos opostos contínua 
amarela, que é mais conhecida como ultrapassagem indevida: a gente saiu de cinco 
mil, quinhentos e oitenta e três, para nove mil, trezentos e quarenta e quatro.  

Isso também se deve à utilização de meios eletrônicos, que é o monitoramento 
das rodovias que tem sido feito aqui no estado. A gente minimiza a falta de policiais 
com tecnologia. Hoje tem sido o maior aporte da Polícia Rodoviária Federal no Brasil, 
não só no Espírito Santo.  

 
O SR. ALEXANDER VALDO LEMOS – Lembrando que houve nesse decurso, 

também, uma alteração no valor de alguns tipos de infração. A ultrapassagem 
proibida, sobre faixa contínua, o valor foi bem majorado, também. Quer dizer, além da 
fiscalização, dos recursos eletrônicos, também, o valor da multa ficou bem mais 
salgado nesse sentido, de ultrapassagem. (Pausa) 

Uma observação é que, nos anos de 2013, 2014 e 2015, como a gente 
registrava o acidente sem vítima, tem muita colisão traseira. A colisão traseira é não 
guardar a distância de seguimento. Então a gente observa que, naqueles anos, este 
tipo de infração, que é não guardar a distância de segurança, de seguimento, era 
responsável por muitos acidentes sem vítima, tipo colisão traseira.  

A partir do momento em que a gente passou a registrar o acidente com vítima 
e ir para o e-DAT, para o nosso sistema eletrônico, a gente viu que o excesso de 
velocidade e a ultrapassagem acabam preponderando como as principais causas.  

 
O SR. AMARÍLIO LUIZ BONI – E a gente verifica, aí, um aumento de 128,68% 

nas infrações de manter a luz baixa nas rodovias, que é mais conhecido como manter o 
farol aceso. Para a gente que trabalha na rodovia, a gente verifica que, de fato, isso faz 
diferença na visibilidade do veículo que vem em sentido de fluxo oposto. E, aqui em 
nosso estado, como não temos as rodovias duplicadas, isso é um fator que merece ser 
destacado. Porque entrou em 2016, por isso o comparativo de 2016 a 2018, quando a 
lei entrou em vigor, do uso do farol.  

O condutor deixar de usar o cinto de segurança aumentou, também, no mesmo 
sentido. Mas não houve aquela conscientização que a gente gostaria que fosse feita, 
como o deputado disse: o condutor continua pagando a notificação, continua tendo a 
carteira suspensa, mas continua sendo contumaz nas infrações.  

Uma coisa que a gente conseguiu mudar, ao longo do tempo, é que, 
anteriormente, nós não tínhamos os passageiros usando o cinto de segurança. Aí, 
houve uma conscientização e, hoje, também houve uma diminuição do número de 
mortes, pela utilização do cinto de segurança em todos os passageiros do veículo.  
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Isto é importante relatar: conduzir veículo registrado que não esteja 
devidamente licenciado, que, de dois mil, cento e oitenta e nove, para quatro mil e 
treze, um aumento significativo, também se deu a utilização de tecnologia. A PRF, 
hoje, dispõe de telefone celular  
para todos os policiais, com internet e com acesso ao sistema de dados. A partir do 
momento em que ele faz aquela consulta no veículo, ele verifica, no exato momento, 
se o veículo tem alguma coisa, no caso licenciamento vencido ou alguma outra 
restrição, então isso nos facilitou muito o trabalho.  

E aqui, importante também, muito relacionado ao nosso fato, é transitar em 
velocidade superior à máxima permitida em mais de cinquenta por cento. E a gente 
saltou, em 2013, de cento e noventa e três infrações para quatro mil seiscentos e 
quatorze em 2018. É importante falar que aqui a suspenção da carteira de habilitação 
é imediata e isso ocorre muito na região Norte do nosso estado, que é a região de São 
Mateus, Sooretama, Linhares, e ali a gente verifica que os motoristas imprimem uma 
maior velocidade e é onde temos os maiores acidentes, com vítimas fatais bem no 
local. 

Maior estado de conservação e comprometendo a segurança. Nós aumentamos 
de mil cento e quatorze para três mil novecentos e vinte e quatro, que se deve aos 
nossos contratos com os pátios que foram feitos, então facilitou a nossa retenção. 
Também esses veículos de maior estado de conservação é um fator preponderante no 
número de acidentes, que não têm condições de rodar nas rodovias. Então a gente 
conseguiu aumentar essa fiscalização e posteriormente a retenção desses veículos.  

Conduzir o veículo com equipamento de sinalização e iluminação alterados, que 
era o famigerado xênon, então a fiscalização foi bem eficaz e a gente conseguiu reduzir 
a utilização do xênon e, consequentemente, também, o número de infrações.  

Aqui, a gente também utilizou a tecnologia. Conduzir veículos com vidro total 
ou parcialmente coberto por películas, painéis e pintura. A gente dispõe, graças 
também ao convênio com a concessionária Eco101, de equipamentos de transmitância 
luminosa, de medidores de transmitância luminosa, que a gente consegue verificar, ali, 
in loco, se aquele insufilm está de acordo ou não com a legislação, então aumentou a 
nossa fiscalização com isso. Parece ser bobo, né, que é somente um insufilm, mas não 
é. O insufilm , existe a legislação para que ele não seja utilizado, porque ele dificulta a 
visualização do condutor, sobremaneira à noite, então isso é o que a gente se 
preocupa também.  

E não só falando de fiscalização, a gente tem focado nos últimos anos aqui no 
estado e também no Brasil, na educação para o trânsito. Os órgãos dos executivos de 
trânsito, eles têm que fazer o seu papel também com a educação, isso está previsto no 
Código de Trânsito Brasileiro, e aqui no estado a gente tem implementado a educação 
para o trânsito. Um dos fatores para o trânsito é o Cinema Rodoviário Comando. O que 
é o Cinema Rodoviário Comando? Ele alia fiscalização e educação com exibição de 
vídeos educativos de curta duração. Você para o condutor que está trafegando a 
rodovia, pede a ele dez minutos de atenção para que ele possa ver aquele vídeo, ele 
consiga se conscientizar de que uma atuação imprudente  pode causar morte. É uma 
forma também de a gente tentar trazer o motorista para o nosso lado, para poder 
ajudar nessa redução de número de acidentes.  

O Cinema Rodoviário Palestra consiste nas palestras propriamente ditas em 
escolas, em instituições privadas, em todos os tipos de segmento em que a polícia é 
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demandada. A gente tem um núcleo especializado nisso, que é Educação para o 
Trânsito, que está aberto para a sociedade, caso queira uma empresa, uma escola, 
para que a polícia possa chegar lá e fazer essa educação para o trânsito.  

E aqui, hoje, o nosso carro chefe é o Fetran, é o Festival Estudantil Temático de 
Trânsito, que é um projeto com duração de um semestre em escolas. O policial vai à 
escola, ele faz uma palestra e, juntamente com essa palestra, ele faz com os alunos um 
trabalho durante um semestre, em que eles vão à rua, in loco, para fazer uma 
fiscalização e verificar como anda o condutor daquele município, normalmente do 
interior ou aqui dentro da Região Metropolitana, que ao final de um semestre eles vão 
verificar qual é a atuação daquela escola, em que ela pode ajudar. Então, isso está 
sendo bem positivo. A PRF hoje está fazendo isso com a Escola Viva, aqui do Governo 
do Estado, então, trouxe resultados significativos. 

Na semana que vem, na terça-feira, a gente vai ter o Festival de Trânsito, que 
vai ser um festival promovido pela Federação de Transportes.  Nós vamos ter quarenta 
órgãos que vão estar presentes e uma das escolas que foi abarcada aqui pelo trabalho 
da PRF, no Fetran, e que vai abrir a palestra, o encontro, que vai ser graças a esse 
trabalho que foi feito.  

Cinema Rodoviário Comando, ele, como eu disse, alia a fiscalização e a 
educação com a exibição de vídeos educativos. De 2016 a 2019 nós conseguimos 
atingir perto de nove mil pessoas atingidas. Aquela pessoa, no primeiro no momento, 
para e fica chateada porque tem que descer do seu carro, vai perder dez minutos, mas 
noventa e cinco por cento daquelas pessoas saem agradecendo, porque os vídeos são 
bem impactantes, são vídeos de acidentes, de famílias que têm os seus relatos para 
que aqueles condutores possam verificar como que é o resultado de um acidente de 
trânsito. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Esses vídeos estão 

disponíveis na internet? 
 
O SR. AMARÍLIO LUIZ BONI – Sim, estão disponíveis na internet. 
Essa fiscalização comando, deputado, só para que vocês tenham uma ideia de 

como funciona, todas as pessoas que estão dentro dos veículos - são parados quatro, 
cinco, seis veículos -, eles vão lá, sentam em algum posto nosso de fiscalização, e o 
colega que é responsável por isso faz essa exibição desses vídeos. E podem ter certeza, 
o resultado é significativo e é importante. 

O Cinema Rodoviário Fetran, como eu disse, é um projeto com duração de um 
semestre em escolas. De 2016 a 2019 foram vinte mil, seiscentos e quarenta e cinco 
pessoas atingidas, isso aí a gente inclui também professores, porque a gente faz um 
trabalho com os professores para que eles possam fazer a educação do trânsito nas 
escolas. Vale ressaltar que a educação para o trânsito é obrigatória nas escolas de 
ensino médio e fundamental e isso também tem que ser priorizado para que as escolas 
façam o que tem que ser feito nesse sentido, para poder nos ajudar. 

 
O SR. ALEXANDER VALDO LEMOS – Amarílio, só uma observação. No 

contraturno da Escola Viva, a educação de trânsito é uma das mais procuradas pelos 
alunos, porque à tarde, ou no contraturno, a procura pelas aulas ou que tenham o 
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trânsito como alvo está sendo muito procurado e isso é uma satisfação para a gente. A 
gente vê o interesse dos jovens. Bacana. 

 
O SR. AMARÍLIO LUIZ BONI – Isso aí é a educação para o trânsito, para poder 

ilustrar. Os colegas vão até as escolas, ali na Escola Viva, e isso está sendo feito ao 
longo do nosso estado. Neste ano serão vinte e seis escolas que vão apresentar esses 
projetos. 

É muito gratificante esse trabalho, essa aproximação também, não só com a 
área do trânsito, mas também a área criminal, a atividade policial, quebra aquele mito 
de que o policial é o malvado. O policial está ali para poder ajudar e isso é importante 
para a nossa atuação.   

Como eu disse, essas crianças vão às ruas, levam as pranchetas, fazem uma 
análise do que é tratado com aquele policial. Se eles vão tratar a atuação do condutor 
na rodovia, eles colocam, vão anotando se ele está com o cinto de segurança, se ele 
parou na faixa. Então, cria uma atitude positiva nas crianças e é o que a gente 
pretende.  

E o slogan: A Segurança do Trânsito é Responsabilidade de Todos. E a gente 
promove uma interação entre elas, desde as crianças mais novas.Isso aqui foi numa 
escola particular aqui no estado, acho que foi no Darwin. O colega foi apresentar o 
trabalho do Fetran e faz uma brincadeira ali simulando o trânsito, simulando uma faixa 
de pedestre.  

E o Cinema Rodoviário, a palestra consiste em palestras propriamente dita.  
Como eu disse, tivemos, de 2016 a 2019, vinte e uma mil pessoas atingidas. E aí, a 
gente vai até as empresas, até as escolas, fazendo com os professores, e quem nos 
procura, a gente tenta fazer e dar esse feedback para eles.  

Bom pessoal, a ideia não era estender. 
Agradeço ao Fabrício Gandini, deputado, pela oportunidade. Muito nos 

enobrece poder ajudar esta comissão e estamos à disposição. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Ok.  
Vou primeiro abrir palavra para os deputados.  
Deputado Xambinho gostaria de fazer... 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) - Boa noite a todos! Gostaria de 

cumprimentar o Amarildo e o Alexandre Valdo, meu xará, e parabenizar a nossa 
querida Polícia Rodoviária Federal pelo trabalho que desenvolve, e a gente sabe que é 
com muita dificuldade. Mas vocês são os nossos anjos aí no trânsito. A gente sabe das 
dificuldades da nossa BR-101; e vocês sempre estão à disposição do povo capixaba em 
defesa de um trânsito melhor. 
 Tive a alegria de ser servidor público do Detran - fui examinador de trânsito - e 
sei da importância da educação no trânsito. Não sei por que ainda, no nosso país, não 
virou matéria obrigatória nas nossas escolas, a Educação no Trânsito. 
 E esse trabalho, mesmo que pequeno, que vocês fazem com as nossas crianças, 
jovens e adolescentes, mas é um trabalho importante, de conscientização. 
 Quando a gente fala dessa comissão, onde a gente quer fiscalizar a Eco101 pelo 
trabalho que ela deveria já ter desenvolvido em nosso estado, para dar até uma 
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melhor qualidade de trabalho para vocês, a gente fica decepcionado com as matérias 
que vêm saindo na imprensa nos últimos dias. 
 Estive, na última terça-feira, em Brasília, onde foi assinada a ordem de serviço 
do Contorno do Mestre Álvaro, uma obra importante para a Serra, mas em especial 
para o nosso estado. Tenho certeza que isso vai desafogar um pouco o trânsito na 
região metropolitana, principalmente naquele trecho de Carapina, Serra. E vejo o 
Governo Federal há quatro meses atuando em prol dos capixabas, e tenho certeza de 
que em favor, também, da Polícia Rodoviária Federal. Em breve, essa estrutura de 
vocês vai melhorar muito mais para poder atender o povo brasileiro. 
 Cheguei um pouco atrasado, mas fiquei muito feliz com a apresentação. Vejo a 
evolução do trabalho da Polícia Rodoviária Federal com auxilio da tecnologia. Acho que 
temos que lutar, deputado Fabrício Gandini, deputado Marcos Garcia, para que a 
gente possa trazer mais tecnologia, não só para a Polícia Rodoviária Federal, mas 
também para o nosso Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, na fiscalização do 
trânsito. Porque não é possível mais, num país como o Brasil, a gente ter tantas 
infrações de trânsito no ano, e tantas mortes no trânsito. Mas, saio feliz daqui, pelo 
trabalho que vocês desenvolvem em nosso estado. 
 Parabéns à Polícia Rodoviária Federal pelo trabalho de vocês. E que Deus 
abençoe a vida de vocês! 
  

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

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) - Boa noite a todos! Quero cumprimentar o 
presidente desta comissão especial, o deputado Fabrício Gandini; cumprimentar o 
deputado Alexandre Xambinho; deixar o meu boa-noite a todos vocês e agradecer a 
presença de todos aqui; também quero cumprimentar o senhor Amarílio Luiz Boni, 
superintendente inspetor da Polícia Rodoviária Federal; e o senhor Alexander Valdo, 
que está aqui representando a PRF. 
 Quero parabenizar a PRF por esse trabalho que tem feito. Mesmo com o 
número de efetivos reduzido, desempenha um trabalho brilhante no estado do 
Espírito Santo. 

Sabemos das dificuldades. As dificuldades são muitas. Transito por essa 
rodovia, porque moro no município de Linhares, e estou nesse vai e vem - venho na 
segunda, retorno, às vezes, na quarta, na quinta-feira - e vejo a dificuldade da Polícia 
Rodoviária Federal em estar à frente executando um trabalho, pela falta realmente de 
estrutura. Estamos vendo aí realmente várias guaritas da Polícia Rodoviária Federal 
sem estrutura nenhuma. Realmente a gente vê a dificuldades, mas a gente fica feliz 
vendo vocês fazendo muito com pouco.  

Gostaria de chamar atenção aqui das autoridades competentes para que 
possam, juntos, nós juntos, trazer condições para que a Polícia Rodoviária Federal do 
estado do Espírito Santo consiga equipamentos adequados e efetivos na quantidade 
necessária. 

Gostaria, aqui, também, de fazer uma pergunta para o senhor Amarílio Luiz 
Boni. Senhor Amarílio, a gente vê aí que a Eco101, infelizmente, não está atendendo 
ao cronograma de duplicação dessa BR-101, o que infelizmente é uma falta de respeito 
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e uma vergonha para o estado do Espírito Santo. O cenário é delicado, sabemos aí que 
as obras estão muito atrasadas. E convocamos aqui, na última sessão, nessa reunião, o 
presidente da Eco101, José Carlos Cassaniga e, infelizmente, saímos daqui insatisfeitos 
com a resposta que ele deu a esta comissão. Vimos que eles realmente não têm 
interesse nenhum em estar avançando com essas obras e, sim, não atendendo ao 
cronograma que eles dispunham a fazer. Infelizmente, a gente está tendo grande 
dificuldade em cobrar isso deles.  

Pelo pouco que a concessionária tem feito, avaliando os números, no Norte do 
estado ela simplesmente duplicou, em torno de nove a dez por cento, o que tinha 
prometido. Estamos vendo, com a Eco101, com esse projeto de duplicação, com o 
trabalho da Polícia Rodoviária Federal - que está sendo exercido com muita capacidade 
e com muito brilhantismo -, que realmente foi muito importante essa duplicação, 
mesmo eles não atendendo ao cronograma.  

Você imagina quantas mortes, quantos acidentes poderiam ter sido evitados se 
a Eco101 cumprisse o cronograma que ela se propôs a cumprir e ela não cumpriu? Por 
exemplo, quando vocês têm um acidente com vítima fatal e, às vezes, vocês analisam 
ali que foi em consequência de uma ultrapassagem forçada ou falta de sinalização, em 
muitos casos, ou até porque não tem um acostamento adequado, até porque essa 
concessionária deveria ter feito aquele trecho ali e ela não fez. Então, muitas mortes 
são em consequência da... E é responsabilidade da concessionária. 

Quando vocês vão fazer o boletim de ocorrência, vocês colocam no boletim de 
ocorrência que essa morte poderia ter sido evitada? Não sei como vocês fazem isso. 
Porque quem paga o pedágio tem direito a receber a indenização da concessionária, 
mesmo em caso de morte ou em caso de acidente em que a pessoa possa ficar 
impossibilitada de trabalho. E, às vezes... Não sei como é o procedimento, e gostaria 
que o senhor explicasse aqui, porque isso é de responsabilidade da concessionária e, 
às vezes, isso acaba indo para o Estado ou até para o Governo Federal pagar uma 
indenização que não é do Governo e sim da concessionária. Como é que é feito esse 
procedimento, senhor Amarílio Luiz Boni? 
 
 O SR. AMARÍLIO LUIZ BONI – Deputado Márcio Garcia... 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Marcos.  
 

O SR. AMARÍLIO LUIZ BONI – Marcos Garcia, na confecção do boletim de 
ocorrência, o policial tem que se ater aos fatos. Então, o que a gente tem que fazer ali 
é relatar as causas presumíveis do acidente. Mas, infelizmente, a gente não pode 
colocar no nosso boletim de ocorrência que há alguma coisa relacionada a um 
contrato que foi feito, a uma concessão que foi feita com o Governo. Da parte do 
policial seria uma vontade você dizer que poderia ser evitado aquele acidente, mas na 
atuação policial, infelizmente a gente tem que se ater aos fatos.  
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Mais uma vez a gente vem aqui cobrar e vê 
que a Eco101 causa o prejuízo. Infelizmente ela continua na vantagem e ela acaba 
passando a responsabilidade, ou para o Governo Estadual ou para o Governo Federal. 
E a conta vem para quem? Vem para nós, que pagamos nossos impostos.  
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Então, senhor presidente desta comissão especial, quero parabenizar o senhor, 
o Xambinho, o deputado Freitas, por ter criado esta comissão especial. Estou aqui 
como suplente desta comissão, estou muito honrado por estar compondo esta 
comissão. E peço aos senhores deputados que levem esta comissão muito a sério e 
que continuem fiscalizando a Eco101 no estado do Espírito Santo.  

Semana passada, recebi muitos elogios, as pessoas têm me parado, têm 
conversado, têm parabenizado por esta comissão especial. Gostaria, muito, caso 
pudesse... Hoje sou suplente aqui, mas se eu tiver condições de estar me posicionando 
como membro desta comissão, ficarei muito honrado.  

Fica aqui meu boa-noite e muito obrigado a todos.  
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Obrigado, deputado.  
Vou fazer algumas perguntas também. Em nível de instruir, vamos, ao final 

deste período em que a gente está ouvindo todas as partes envolvidas em relação ao 
contrato, a ocorrências na rodovia, vamos produzir um relatório final e esse relatório 
vai ter algumas indicações, algumas questões para que a gente possa produzir.  

Então, as perguntas que vou fazer, até para que a gente possa instruir esse 
relatório.  

Primeiro, uma pergunta simples: os radares, eles são importantes para redução 
dos acidentes na rodovia BR-101? Os radares que existiam. Acho que hoje estão 
suspensos. A colocação desses radares, de fato, eles geram um redução do número de 
acidentes ou não? 

Uma pergunta objetiva para a gente ter...  
 
O SR. AMARÍLIO LUIZ BONI – Deputado Gandini, a gente sabe que o radar, 

quando é bem posicionado, em locais que têm número de acidentes elevado, 
realmente o resultado é muito positivo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – A outra pergunta, 

complementando essa... 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Desculpa, deputado, por te cortar. 

Destacar, porque já presenciei um acidente – eu era o terceiro carro atrás – em que vi 
um jovem perder da vida e de forma trágica. Infelizmente o corpo dele se despedaçou 
todinho, naquele trecho...  

O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Hoje?  
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Não foi hoje, não. Eu era vereador da 

cidade de Serra, estava indo para a Câmara, naquele trecho de Cidade Pomar. É um 
absurdo – acho que o senhor deve concordar comigo – os radares ali não funcionarem.  

Já fizemos requerimentos, tanto para o Dnit, tanto para a Eco, para que voltem 
a funcionar aqueles radares, porque diariamente tem acidente ali. Inclusive, na última 
sessão que tivemos da comissão, um dia depois houve um acidente com vítima fatal 
naquele local. E até quando e quantas pessoas vão precisar morrer naquele local para 
que possa fazer alguma coisa?  

Sei que não é culpa da Polícia Rodoviária Federal, mas tem trecho que não tem 
necessidade? Realmente, tem trecho que acho que não tem necessidade, mas tem 
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trecho que existe a necessidade total de ter um radar, ou até mesmo uma lombada 
para evitar os acidentes que ocorrem.  

 
O SR. AMARÍLIO LUIZ BONI – Deputado Alexandre Xambinho, vou fazer uma 

colocação. Os radares que a PRF hoje utiliza são os radares móveis e portáteis. E a 
gente acredita que a retirada desses radares é para que seja feito, como disse, um 
estudo da real necessidade da utilização dos radares, tanto os móveis, os portáteis, 
como os fixos. Então, creio que seja esse o intento, que a gente consiga fazer uma 
avaliação que não seja, de fato, uma indústria de multas.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) –  Só para complementar essa 

própria pergunta: os radares que existiam na rodovia BR-101, você considera que eles 
estavam colocados ou ainda precisam ser feitos estudos? Estavam colocados em locais 
que davam eficiência? Tinha algum lastro na colocação deles? Um lastro de um estudo 
de que ali tinha um número de acidentes elevado ou eles foram colocados, de fato, de 
forma aleatória?  

 
O SR. AMARÍLIO LUIZ BONI – Deputado Gandini, os radares que foram 

colocados pela concessionária Eco101, a gente avalia que foram colocados porque o 
intento deles é a redução do número de acidentes, sim. A gente verifica que foi feito 
dessa forma.  

Os outros radares que estão desligados, por conta do Dnit e da ANTT, que já 
estava para renovar, voltassem esses radares, mas aí eu não posso falar 
especificamente sobre esses radares.  

 
O SR. ALEXANDER VALDO LEMOS – Deputados, se me permitem... 
Inspetor Amarílio, como a gente trabalha na Comunicação Social, a gente 

atende a imprensa até de maneira recorrente.  
Quanto à primeira colocação do deputado Marcos sobre duplicação, toda a 

intervenção estruturante tem um efeito positivo, ou seja, se a gente tem um 
cruzamento e a gente coloca ali um viaduto, então o cruzamento não é feito em nível. 
Não sendo feito em nível, a possibilidade de um acidente é diminuída.  

Em relação às rodovias federais no Espírito Santo, a gente fala de maneira 
reiterada em todos os meios de comunicação, por nós termos, excetuando a Rodovia 
do Contorno e os trechos recém-inaugurados, que são dez por cento, quinze por cento, 
nós temos pistas simples de mão e contramão. Então o que ocorre? A ultrapassagem é 
feita e necessariamente o veículo vai na contramão e retorna para a sua mão. E o 
acidente que ocorre, tanto de uma ultrapassagem proibida ou mesmo dentro da faixa 
permitida, mas que vem o veículo no sentido contrário, que acaba sendo forçada, é a 
colisão frontal. Então o tipo de acidente colisão frontal não é o preponderante, tanto 
que a gente nem colocou, mas é o que mais provoca lesões, tanto lesões 
incapacitantes, lesões na coluna, amputações e mesmo os óbitos, obviamente.  

Então é claro que uma rodovia duplicada a ultrapassagem vai se dar o quê? Na 
mesma mão de direção. Não vai haver necessidade de o veículo ir na contramão. 
Vamos ter uma mureta divisória ou uma depressão que separa essas pistas. Então a 
ultrapassagem se dá na mesma mão. Podem ocorrer acidentes? Podem. Mas a colisão 
frontal será diminuída e muito. E nós temos um exemplo claro que é a Rodovia do 
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Contorno, que após a duplicação na Rodovia do Contorno houve uma diminuição 
significativa na colisão frontal. Praticamente inexiste. Nós temos alguns problemas lá 
ainda, mas o número de vitimados na Rodovia do Contorno, pela sua duplicação, é 
fato, é claro que houve uma diminuição e todo trecho que houver uma duplicação ou 
um investimento estruturante, um viaduto que seja, uma ponte que for, mas você 
evitando a ultrapassagem pela contramão por causa de uma duplicação com certeza 
vidas serão preservadas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – A pergunta que eu ia fazer. 

Então, assim, se a gente considerasse que os cento e noventa quilômetros que 
deveriam estar duplicados estivessem duplicados, com certeza aqueles números 
seriam outros. Podemos afirmar isso? 

 
O SR. ALEXANDER VALDO LEMOS – Sim. Podemos afirmar. Pela nossa 

experiência, pelo nosso trabalho, teríamos uma diminuição. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Ok.  
Existe alguma contagem por parte da Polícia Rodoviária Federal do número de 

veículos que trafegam nos postos? Por exemplo, vocês têm os postos da Polícia 
Rodoviária Federal. Possivelmente têm câmeras. Essas câmeras fazem a contagem do 
número de veículos que passam na via? 

 
O SR. AMARÍLIO LUIZ BONI – É possível fazer, mas a gente não faz em virtude 

das inúmeras demandas e da dificuldade também de fazer essa... 
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – O próprio sistema não faz 

automático? 
 
O SR. AMARÍLIO LUIZ BONI – Não. O sistema é feito para outro objetivo.  
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Ok.  
Só para finalizar, depois eu volto. Apesar de vocês terem apresentado todos os 

números, os números gerais, a gente não viu onde os acidentes ocorrem. Uma lâmina 
que talvez seria importante para a gente gerar até no nosso relatório proposições de 
intervenções. Naturalmente a Polícia Rodoviária tem esses locais onde esses 
praticamente dois mil e poucos acidentes que tiveram algum tipo de vítima. São 
graves. Mil e novecentos. Não sei a última lâmina. Como?  

 
O SR. ALEXANDER VALDO LEMOS – Mil novecentos e quatro. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Mil novecentos e quatro. 

Onde esses mil novecentos e quatro acidentes ocorreram? E se há algum local que 
tenha uma incidência maior? Possivelmente isso deve ter em alguns trechos. Algum 
desses trechos – vou fazer uma pergunta, mas se a gente puder, talvez, se vocês nos 
fornecerem um mapa desses acidentes. Algum desses trechos é duplicado ou não? A 
incidência grande no número de acidentes com esse tipo de vítimas, tem algum trecho 
que é duplicado e que tem um número grande de vítimas? 
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 O SR. AMARÍLIO LUIZ BONI – Bom, deputado, o trecho que tem maior número 
de vítimas hoje, no estado, se não me engano, está entre os dez do país, é o trecho de 
Carapina, que é duplicado, mas é em virtude de motos, de motocicletas. Motos e 
atropelamentos. Então, é nesse sentido. É específico do número maior de motocicletas 
que trafegam e que causam acidentes. Mas, somente nesse sentido. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Você sabe qual o tipo de 
acidente? É no cruzamento, na via... 
 
 O SR. AMARÍLIO LUIZ BONI – São variados. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Diversos, né? 
 
 O SR. AMARÍLIO LUIZ BONI – Ou é corredor ou é cruzamento. Mas a grande 
maioria que tem, o único que a gente conhece que é duplicado é por conta dessa 
especificidade. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – E existe algum outro trecho 
que chama mais a atenção e que não é duplicado na via? 
 
 O SR. AMARÍLIO LUIZ BONI – O que chama a atenção é o trecho Norte, como o 
Valdo falou, que implica uma maior velocidade desde Ibiraçu para frente até a divisa 
com a Bahia. Ali é o trecho que a gente tem um maior número de acidentes com 
vítimas fatais.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – É possível que a gente possa 
receber, posteriormente, esse mapa?  

Vou passar, novamente, a palavra aos deputados. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Só uma pergunta: esse trecho de 
Carapina, especificamente, em qual trecho seria? Aquele do viaduto ou... 
 
 O SR. AMARÍLIO LUIZ BONI – 260, 270, que é mais ou menos desde São José 
até depois da entrada de Laranjeiras. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Aquele trecho de Barcelona até 
Serra-Sede, onde a gente tem os acidentes mais graves ali, que é onde tinha os dois 
radares. Qual seria ali... 
 
 O SR. AMARÍLIO LUIZ BONI – Ali sai do trecho de Carapina, que entra no que o 
senhor falou. Mas, a falta de radar causa acidente, porque ali também algumas outras 
coisas paralelas ou paliativas poderiam ser resolvidas como a utilização de muretas e a 
divisão de fluxo mesmo, de alguma forma, ajudaria. Não sei se Valdo quer 
complementar.  
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 O SR. ALEXANDER VALDO LEMOS – Olha, vou dar um exemplo da Rodovia do 
Contorno, que foi uma via duplicada. Nós tínhamos um problema antes da duplicação 
e mudou. Infelizmente, nós tivemos um motociclista que colidiu contra a mureta de 
maneira isolada e o corpo dele quase partiu ao meio, recentemente, tem um mês mais 
ou menos. O outro caiu na ponte do Rio Santa Maria. Ele não chegou a cair dentro do 
rio, mas, isoladamente, o veículo tombou à margem da ponte do Rio Santa Maria e a 
pessoa veio a óbito.  
 Então, quer dizer, a motocicleta é um problema grave, é um veículo altamente 
econômico, tem mobilidade. Mas, se não se afivelar o capacete de maneira correta, o 
nível de segurança é zero. E é um veículo que vem crescendo, vem se incentivando, 
mas todo acidente que envolve motociclista, infelizmente, dificilmente ele não vai ser 
vítima.  
 Então, com alguns acidentes que estão acontecendo na Rodovia do Contorno, 
por exemplo, a gente fica impressionado. Não é colisão frontal, mas acontece. E, claro, 
voltando no que foi abordado pelo Amarílio, existiam alguns radares lá que estão, no 
momento, desativados, mas, sim, eles colaboravam principalmente próximo da região 
de Nova Rosa da Penha, Mucuri, Vila Capixaba, principalmente na travessia de 
pedestres. Então, sim, a fiscalização de velocidade, como qualquer presença ostensiva 
da polícia ou qualquer meio de fiscalização, independente se é radar ou não, 
corrobora, é importante para a preservação de vidas. 
  O deputado Alexandre falou daquele trecho. O número de acidentes ali, 
deputado, não é muito elevado. Assim, mais em direção a Serra-Sede, mas os 
acidentes são violentos. Então, número maior em Carapina. Nós temos um número 
maior devido à moto e atropelamento principalmente. Por isso, esse trecho acabou 
tendo este destaque negativo em nível nacional. Está entre os top-ten, o que a gente 
não queria. 
 Mais para frente, nós temos um trânsito, vamos dizer assim, não tão intenso 
também. O número de acidentes é menor, mas não menos violentos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Mais alguma colocação, 
deputado Marcos Garcia? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Eu tenho vindo, como falei, fico neste trajeto 
de Linhares a Vitoria e naquela região de Ibiraçu é onde foi feito aquela duplicação, 
então, as pessoas vêm em uma velocidade em torno de noventa a cem quilômetros 
por hora. Quando elas chegam naquela duplicação, elas aceleram. Aceleram, isso 
acontece comigo, é normal, está no automático. A gente percebe que naquela saída a 
gente se depara com muitos acidentes. Não são tão frequentes, porque eu não passo 
todo dia pela rodovia, eu não tenho como fiscalizar isso. O número, você tem o 
número de pessoas que passa por essa duplicação, depois eles que saem da 
duplicação, se aumentou muito o número de acidentes nessa região? 
 
 O SR. AMARÍLIO LUIZ BONI – Eu não trouxe esses números, mas é possível de 
conseguir. A gente vai repassar para a comissão esses números. Mas, o que a gente 
pode falar é que o motorista quer recuperar o tempo perdido que ele teve durante o 
tempo em que ele estava em uma pista simples. Então, é aquele momento em que ele 
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vai aumentar a velocidade, que vai continuar achando que está a pista dupla depois. 
Mas esses números a gente vai trabalhar para vocês depois. 
 
 O SR. MARCOS GARCIA - (PV) – Sim. Muito obrigado.    
 Agora, uma pergunta para finalizar. Vocês da PRF estão há algum tempo, já 
fiscalizam essas rodovias, sabem mais ou menos, em média, quantos caminhões, 
automóveis, ônibus, transitam por essa rodovia? Falo isso porque na última reunião 
que tivemos aqui com os representantes da Eco101 eles apresentaram uns números 
que não foram convincentes. Os números que eles apresentaram aqui, sou 
empresário, mexo com vários negócios e vejo que, realmente, esses números não 
batem. Existe alguma sugestão por parte de vocês para que o Governo possa ter uma 
fiscalização melhor do número de caminhões, de carros, ônibus e automóveis, que 
passam por essas rodovias, para que possa dar condições, ter um parâmetro? 
 Falo isso, gente, por conta do pedágio. Porque aquelas cabines, infelizmente, a 
gente para naquelas cabines e quando vai pagar o pedágio, eles não te dão a nota 
fiscal. Eles dão simplesmente um ticket que comprova que você pagou o pedágio. Mas 
ali a gente vê que não é nota fiscal. E o Governo, pelo que estou vendo aqui, pelos 
números que eles apresentaram aqui, de oitocentos e cinquenta milhões, pelo tempo 
que eles estão utilizando as rodovias, infelizmente, esses números não batem. Por 
mais que a gente queira chegar aqui, mas não consegue chegar ao número. É muito 
baixo. Acho que o Governo tem que fiscalizar isso aqui.  Então, gostaria de 
saber de vocês se existe alguma sugestão por parte de vocês para que possa estar 
ajudando, para que a gente possa estar convencendo o Governo, levando isso para a 
bancada federal, já que é competência do Dnit, junto ao Governo do Espírito Santo, 
que arrecada o imposto também, para que nós possamos estar resolvendo e 
fiscalizando melhor essa situação aqui. 
 

O SR. AMARÍLIO LUIZ BONI – Deputado Marcos Garcia, acho que isso foge um 
pouco da nossa competência. Na última reunião o responsável pela ANTT deu uma 
informação um pouco mais precisa, né? Eu acho que seria a pessoa mais indicada, o 
órgão mais indicado para trazer essa informação, senão seria só ideia do que seria e 
mais nada da nossa parte. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – A gente pode colocar isso 

talvez, deputado, no relatório, a gente fazer essa sugestão à ANTT, que faça os 
convênios necessários. Hoje, as câmaras leem as placas, inclusive, dos veículos, elas 
conseguem fazer contagem, elas têm uma facilidade enorme de a gente ter esses 
números, né? Talvez isso possa ser um dos itens que a gente pode sugerir em nosso 
relatório. Que a gente tenha um controle externo, porque hoje, possivelmente, o 
controle é feito pela própria concessionária, até pela presunção da boa fé, que deveria 
ser normal, mas num caso que a gente tem levantado suspeição em relação ao 
assunto, acho que o controle externo cabe. E essas câmaras hoje fazem isso 
automaticamente, não precisaria de ninguém estar contando os veículos. Num 
passado recente, a gente teria muita dificuldade de fazer isso, mas hoje é muito 
simples. Então, pode ser uma das questões do relatório. 

Eu, para finalizar a reunião, queria submeter aos deputados, já agradecendo à 
Polícia Rodoviária Federal, pedindo só esse mapa, se for possível para a gente, o mapa 
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de onde ocorrem os acidentes, de maneira geral, não precisa ser nada extremamente 
detalhado, mas que a gente possa, até para sugerir depois do relatório algumas 
intervenções, a gente sabe que a passarela é uma, por exemplo, solução simples que já 
está prevista, inclusive, e precisa ser feita, mas em outros pontos a gente pode dar 
algumas sugestões. 
 Então, pequenas duplicações, exatamente. 
 Enfim, agradecer à Polícia Rodoviária Federal a participação, não só nesta 
reunião, mas em todas as reuniões tem acompanhado a gente. Eu queria fazer 
algumas deliberações e colocar, submeter aos deputados. 
 Primeiro vamos deliberar o convite para a próxima reunião, que a gente fez, à 
apreciação dos pares o requerimento de convite aos senhores Homero de Giorge 
Cerqueira, presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 
ICMBio; Andrea – que a gente já fez na reunião passada –, Andrea de Souza Diogo 
Moulie, superintendente do Ibama do estado do Espírito Santo; e Alaimar Fiuza, 
diretor-presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Iema, 
para comparecerem na quarta reunião ordinária da comissão especial, que será 
realizada dia 21/05, às 18h30min, neste plenário. 
 Então queria submeter aos próprios deputados. 
 Deputado Xambinho? 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Favorável. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Deputado Marcos Garcia? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Favorável. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Que não é o Márcio Garcia, 
apesar de ser bonito como o Márcio. 
 Deliberar expedição de ofício à ANTT. Submeto também à apreciação dos pares 
o requerimento de expedição de ofício à ANTT para que suspenda a autorização de 
reajuste tarifário expedida em favor da concessionária Eco101 em razão do 
descumprimento deliberado no contrato de concessão, conforme apurado por essa 
comissão especial de fiscalização até o momento. 

Então é outro pedido para a gente fazer diretamente à ANTT. Queria submeter 
aos deputados novamente. 

Deputado Alexandre Xambinho. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Voto totalmente favorável e quero 
destacar que parece que tem uma data para esse reajuste... 
 

O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Dia 10. 
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Dia 10. Aproveitar que o Rodrigo está 
aqui acompanhando os trabalhos da comissão, acho que é um ato louvável para o 
povo capixaba o não reajuste dessa tarifa, até mesmo pelo não cumprimento do 
contrato. E nós podemos até ajuizar esse pedido nosso como um pedido da Mesa 
Diretora e da Assembleia Legislativa. 
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 O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Ok. 

Deputado Marcos Garcia. 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto com o presidente, não acho justo a 
concessionária estar aumentando o pedágio, cobrando um aumento que ela realmente 
não tem condições de cobrar um aumento de uma coisa que ela não entregou. Então, 
primeiro que ela atenda ao cronograma e, sim, com certeza nós vamos aceitar um 
aumento, dentro das normas da inflação, que ela está aumentando. Esse aumento de 
pedágio está maior do que a inflação. Isso não é justo, não é, senhor presidente? 
 Então meu voto é favorável, que eles não cobrem o pedágio. Estou com o 
presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Está ok. 
Delibirar também a expedição de um ofício à OAB do Espírito Santo, 

considerando que a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo, propôs 
uma ação civil pública na Justiça Federal contra a autorização do reajuste tarifário 
concedida à concessionária Eco101, submeto à apreciação dos pares o requerimento 
de expedição de ofício à requerida seccional e o envio de todas as atas taquigráficas 
das reuniões ordinárias desta comissão, anteriores, até para a gente não ter atraso, 
objetivando subsidiar eventual conjunto probatório da referida demanda judicial. 

Então, deputado Xambinho, a gente encaminhar esse ofício à OAB, que entrou 
com a ação, com todas as atas taquigráficas para que eles tenham subsídio, até porque 
as matérias de jornais, todas, foram decorrentes, frutos da nossa reunião da comissão, 
não sei se vocês acompanharam. Parece que todas as informações foram retiradas 
daquele momento da nossa comissão. Daí a importância dessa comissão estar se 
reunindo e trazendo luz porque é o objetivo principal dessa comissão trazer luz a essa 
discussão. 

Então a gente encaminhar à OAB as informações que a gente recebeu aqui 
oficialmente para que eles tenham subsídio na ação. A gente ingressaria junto com 
eles na ação, na realidade. 

Deputado Xambinho? 
 

 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Favorável e seria também 
importante a OAB estar participando... 
 

O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Podemos convidá-los.  
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Convidá-los às reuniões da comissão.  
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Faremos um convite. Vamos 

deliberar isso também.  
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Fazer esse convite à OAB para juntos 

a gente tomar essa ação.  
 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) –  Deputado Marcos Garcia? 
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O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto favorável.  
E para poder esclarecer porque o senhor está fazendo essa deliberação ao 

Iema, ao Ibama e ao Instituto Chico Mendes. É porque na última reunião aqui, o 
senhor José Carlos Cassaniga jogou a responsabilidade para cima dos órgão 
ambientais. Então, a gente quer eles  prestem conta aqui, por isso estamos fazendo 
essa deliberação aqui.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Ok.  
Mais algum integrante gostaria de fazer alguma fala?  
 
O SR. AMARÍLIO LUIZ BONI – Agradecer a oportunidade, deputado. E a gente 

está à disposição para colaborar com a comissão. Com certeza, o objetivo da PRF é 
diminuir o número de mortos nas rodovias federais e trazer segurança com cidadania 
para a sociedade. Muito obrigado a vocês.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Deputados? 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Só parabenizar a Polícia Rodoviária 

Federal, parabenizar vocês pelo trabalho. E que Deus abençoe a vida de vocês. Que 
vocês continuem assim, fazendo esse belíssimo trabalho que vocês fazem para o povo 
capixaba e para o povo do nosso querido país.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Deputado Marcos? 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Também quero parabenizar a Polícia 

Rodoviária Federal. Apesar do número efetivo reduzido, está fazendo esse brilhante 
trabalho no estado do Espírito Santo. Parabéns! 

 
O SR. PRESIDENTE – (FABRÍCIO GANDINI – PPS) – Agradecer a todos os 

funcionários que se mantiveram aqui até este momento. Sabemos que é um horário 
não muito bom para a gente fazer esta discussão. O ideal é que a gente conseguisse - 
vou fazer um apelo - durante horário do Expediente, para que os funcionários possam 
ter o conforto de chegar em casa. Gostaria também de estar em casa com a minha 
filha.  
 Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião 
convidando os presentes para a terceira reunião ordinária, que será realizada no dia 21 
de maio, às 18h30min, por enquanto - se pudermos mudar, mudaremos - neste 
plenário Rui Barbosa.  
 Agradeço a presença de todos. Tenham uma boa noite! 
 
  (Encerra-se a reunião às 19h56min.) 
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