
TERCEIRA 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 21 
DE MAIO DE 2019. 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - CIDADANIA) – Havendo número legal, nos 
termos do Regimento Interno desta Casa, declaro abertos os trabalhos da terceira 
reunião ordinária da Comissão Especial de Fiscalização da Concessão da BR-101, criada 
pela Resolução 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 do Espírito Santo pela concessionária Eco101. 

Solicito à Secretaria que proceda à leitura da ata da sessão anterior 
 

(O senhor secretário procede à leitura da ata da segunda reunião 
ordinária, realizada em 07 de maio de 2019) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - CIDADANIA) - Agradeço a leitura da ata. 

Submeto os nossos pares a aprovação da mesma.  
 Como vota o deputado Alexandre Xambinho?  
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Favorável, senhor presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Freitas?  
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Pela aprovação como lida.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - CIDADANIA) - Ok. 
Leitura do Expediente.  
 
EXPEDIENTE:  
 

 O SR. SECRETÁRIO lê:  
 

Ofício n.º 240/2019, do senhor Amarílio Luiz Boni, informando que o 
requerimento de cópia dos autos da operação Infinita Highway seja 
encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal do Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - CIDADANIA) - Ciente. 
Informo que a secretaria já providenciou confecção e envio do novo ofício à 

Superintendência supracitada.  
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:  
 

Ofício n.º 229/2019, da Corregedoria Federal da Polícia Federal, informando 
sobre a impossibilidade de fornecimento de cópia dos autos do IPL 563/2018. 
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O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - CIDADANIA) - Da operação, não é? 
Ciente. Para arquivamento do ofício.  
 
O SR. SECRETÁRIO – (MIGUEL PEDRO AMM FILHO) – Expediente lido. 
  
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - CIDADANIA) - Não foi concedido acesso às 

informações da operação Infinita Highway.  
Convidamos o Ibama, e o Ibama, num primeiro momento, fez uma confirmação 

e hoje, na metade da tarde, eles nos pediram para remarcar a agenda, pediram até 
que fosse nessa quinta-feira, mas nessa quinta-feira infelizmente a gente não tem 
expediente aqui. Então a gente ficou de reagendar, pelo que entendi aqui, 04/06, às 
18h30min, neste plenário. Então a gente vai remarcar para essa data.  

Antes de a gente deliberar algumas questões, agradeço a presença do 
Alexander Valdo Lemos, da Polícia Rodoviária Federal. Vi que tem outras pessoas aqui 
também nos acompanhando.  

Eu queria deliberar com os deputados o seguinte:  
Considerando a propositura da Ação Civil Pública, pela Ordem dos Advogados 

do Brasil - Seccional do estado Espírito Santo, que tramita na 3.ª Vara Federal Cível de 
Vitória, contra a autorização de reajuste tarifário, concedida em favor da 
concessionária ECO101, submeto à apreciação dos deputados o requerimento para 
que a Mesa Diretora desta Casa ingresse nos autos da referida ação judicial, na 
qualidade de assistente litisconsorcial, nos termos do art. 121, do Código de Processo 
Civil, tendo em vista o interesse jurídico relevante desta comissão especial no objetivo 
da demanda.  

Essa é uma das deliberações que a gente precisa tomar.  
Estou sugerindo que a gente possa ingressar na ação através da Mesa Diretora, 

que tem competência para isso.  
Então vou colocar em discussão. (Pausa) 
Em votação.  
Como vota o deputado Freitas? 
   
O SR. FREITAS – (PSB) – Boa sugestão, e em tempo, senhor presidente. Eu 

aprovo e penso que esta Casa, através da nossa comissão, até para mostrar os 
trabalhos que esta comissão e este Parlamento vêm evidenciando em favor do povo 
espírito-santense, em favor de toda sociedade brasileira para que esse contrato possa 
ser retomado e cumprido, é importante que esta Casa se mostre parceiro dessa ação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Alexandre 
Xambinho. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Voto favorável com louvor, senhor 
presidente, para essa ação. Precisamos ingressar nesse processo e quero 
cumprimentar nosso amigo Valdo, da Polícia Rodoviária Federal, que mais uma vez se 
faz presente aqui na reunião desta comissão e a gente pode ver através dessa ação o 
que vem acontecendo nos resultados do trabalho desta comissão. Uma comissão que 
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vem mostrando para a população capixaba, através até mesmo da imprensa e que a 
imprensa tem aberto espaço para o debate que a gente tem feito aqui nessa comissão. 
 Voto totalmente favorável com louvor na aprovação desse requerimento. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – É importante só registrar que a 
gente teve, deputados, na ação que a OAB propôs diversas falas e subsídios foram 
feitos através dos depoimentos, das pessoas que a gente ouviu aqui. Foram todos 
convidados e isso é importante falar. Foram pessoas que foram convidadas, falaram 
com tranquilidade e não teve nenhum caráter de inquisição. Foi uma discussão e a 
ideia da comissão é esta: dar transparência aos atos e que a gente busque poder 
dialogar com os atores e chegar a uma conclusão. 

A gente está chegando já possivelmente, acho, no máximo trinta dias, a um 
fechamento de ouvir todos os atores até para construir um relatório final.  

Outro pedido que eu gostaria de submeter ao Plenário é o seguinte: 
considerando que a autorização de reajuste tarifário concedido em favor da 
concessionária Eco101 viola princípios do Código de Defesa do Consumidor colocando 
os usuários dos serviços em desvantagem exagerada em face da concessionária bem 
como violando  os preceitos legais da prestação adequada do serviço e modicidade das 
tarifas, submeto à apreciação dos deputados o requerimento para que essa Mesa 
Diretora efetue a contratação de assessoria técnica especializada para apurar o 
mecanismo de cálculo do desconto da tarifa ao usuário final em razão da inexecução 
contratual da concessionária. 

Então, essa é uma previsão que existe no nosso Regimento: que em alguns 
casos a gente pode pedir apoio técnico externo e, inclusive, hoje fiz um contato com o 
reitor da Ufes, fiz contato com algumas possibilidades até porque eu li a decisão da 
ação. 

A ação foi uma ação que contestou a possibilidade desse reajuste e, no 
entanto, a decisão  foi prorrogada para julho. Então, não é decisão que é permanente. 
Ela é uma decisão que em julho vai ser reavaliada. O juiz pede claramente no seu 
despacho liminar... Ele faz um pedido da demonstração de como é feito esse cálculo do 
decréscimo ou do acréscimo. Isso está sendo pedido pelo juiz.  

Eu acho que a gente, como comissão, pode construir também em paralelo. Eu 
acredito que o juiz vai receber como é feito esse cálculo, mas eu sugiro, até para que 
fique bem independente e seja através da universidade, que a gente consiga fazer esse 
convênio com a universidade e que a gente possa apurar esse cálculo, se esse cálculo 
de fato está adequado ou se não está adequado, sem fazer inicialmente um juízo de 
valor. 

Até pela aceitação da liminar há um sentimento de que esse cálculo está 
equivocado. No entanto, se a gente colocar os profissionais e submeter isso e o nosso 
deputado presidente da Mesa e a Mesa decidir que a gente tenha essa assessoria e 
que esta Casa pode dar essa contribuição também em relação a esse cálculo como ele 
está sendo feito. 

Então, eu queria submeter mais essa propositura aos deputados.  
Deputado Freitas. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Eu vejo como pertinente, senhor presidente, e acho, 

sim, tendo necessidade, que a gente precisa de apoio técnico, sim, até porque todo 
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tipo de ação, todo tipo de procedimento que adotarmos aqui precisa ser com muita 
propriedade.  

Então, nesse sentido, eu voto pela aprovação do requerimento de V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Alexandre 
Xambinho. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Voto favorável, senhor presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Ok.  

Esses eram os dois requerimentos que eu gostaria de submeter ao Plenário.  
Gostaria, então, agora, na fase das Comunicações, de abrir para que os 

deputados possam fazer o uso da palavra, como queiram. 
 Deputado Freitas. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui e 
colocar a falta de sensibilidade, eu vou dizer assim, porque foi convidado em tempo. 
Tiveram a oportunidade de confirmar e justificar o porquê da ausência do Ibama?  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Foi justificado hoje, por 
incompatibilidade de agenda, no dia de hoje. Na realidade, eles conformaram hoje. Eu 
nem tinha divulgado muito a ação, porque eu esperei a confirmação ou a ausência. 
Eles confirmaram no final da manhã, aí eu até disparei, novamente, os e-mails, fizemos 
todos os convites novamente e, logo após, algumas horas depois, foi nos pedido para 
fazer uma modificação desse agendamento para o dia 04/06. Então, eu não vi má 
vontade em vir, mas, inicialmente, houve esse desencontro aí no dia de hoje. Eles 
confirmaram a presença da Letícia Meneghel e da senhora Tatiane Leite, e depois 
retiraram. Mas, como eles já se disponibilizaram a voltar em outro momento, eu 
entendi que era algum infortúnio mesmo na agenda. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Eu vejo, com inconformidade, uma vez que estava 
confirmada a agenda, e penso que não possa ter agenda mais urgente do que esta que 
nós estamos trabalhamos, haja vista o empenho da OAB, a quem eu quero enaltecer 
aqui neste momento. Passou a ser uma causa não da Assembleia, não da bancada 
federal, mas uma causa de toda a população do nosso estado. Porque eu penso que 
quem mais sofre, neste momento, é a população do estado do Espírito Santo. Quem 
tem a oneração desse custo no bolso, principalmente, é o capixaba do interior, que 
depende de estar na capital praticamente toda semana e vem pagando altos custos 
para ter essa rodovia, que não se cumpre o contrato.  

A gente vê um movimento forte de todas as instituições, de todos os poderes e 
aí eu vejo como prioridade absoluta nossa ver esse contrato sendo cumprido. 
 Quero enaltecer a presença aqui do agente da Polícia Federal Rodoviária, 
Alexander Valdo. Muito obrigado pela presença. E acompanha a nossa luta, que não é 
de agora.  

Gostaria, senhor presidente, de observar que a ANTT não tem, pelo menos é o 
que a gente observa, deixado clara movimentação no sentido de punir a 
concessionária pelo descumprimento dos contratos, desde a assinatura do contrato. O 
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único prazo que foi cumprido, rigorosamente em dia, até então, são as praças de 
pedágio. Isso foi cumprido rigorosamente, mas somente isso e mais nada até agora. 
 Eu penso que a ANTT precisava olhar com lupa, a partir de então, o 
cumprimento desse contrato, punir a concessionária pelo descumprimento, deixar 
claro, dar publicidade nas punições, e não é isso que faz.  

Mas quando da ação civil pública da OAB, do Ministério Público, a ANTT se 
apressa em se defender e defender a concessionária. Aqui, eu tenho, em mãos, defesa 
por parte da Advocacia-Geral da União, Procuradoria-Geral Federal, protocolando a 
defesa da ANTT e justificando a necessidade de aumento do pedágio.  

O que eu quero observar aqui é que, nessa publicação de defesa, ela traz aqui 
um quadro de obrigatoriedade de duplicação e de limitações da quilometragem e do 
tempo que precisava ser cumprido.  

Quando eu digo aqui, e já disse algumas vezes, que no contrato consta que no 
quarto ano de contrato, ou seja, no terceiro ano após a cobrança do pedágio, precisava 
estar duplicado de Fundão a Viana, é isso que fica na minha cabeça, por falta de 
conhecimento da quilometragem. Mas aqui, olhando na tabela de defesa da ANTT, 
como que fica claro. Segmentos para implantação da pista dupla: rodovia, quilômetro, 
extensão, prazo máximo para término da duplicação. E aí, no quarto ano de concessão, 
o quarto ano de concessão é o terceiro ano após a cobrança de pedágio, do quilômetro 
228,9. E o agente Alexander Valdo poderia nos ajudar muito bem porque pode estar 
claro para ele onde que é o quilômetro 228,9 a 255,8 e do 255,8 a 305,8. Esse trecho, 
primeiro trecho extensão de 26,9 e o segundo de cinquenta, portanto, 76,9 
quilômetros que precisava estar duplicado no quarto ano de concessão, que é no dia 9 
de maio de 2017. Do quilômetro, repetindo, 228,9 a 255,8, em uma extensão de 26,9, 
e do quilômetro 255,8 a 305,8, em uma extensão de cinquenta quilômetros. A soma 
dos dois trechos dá 76,9 quilômetros. Isso, na minha cabeça, é exatamente de Viana a 
Fundão, considerando que o Contorno já estava duplicado, no quarto ano. 
 Além dessa planilha, tem um gatilho. E esse gatilho estabelece, como falou 
aqui, a partir do momento que busquei na memória dele, o representante, não sei se 
era da ANTT ou se da concessionária, dizendo que naquela praça de pedágio, em Serra, 
tem um gatilho e diz no contrato que quando atingir o limite de dez mil carros 
passando no pedágio por dia, a partir de atingir esse limite, esse limite é medido 
sempre no mês de maio, e quando atingir o limite de dez mil carros por dia a 
concessionária tem mais um ano para poder fazer a duplicação do trecho, 
independente do prazo estabelecido no contrato. Então, é ou o prazo ou o gatilho. E 
para cada praça de pedágio, tem um determinado número de carro. O maior volume é 
esse aqui e ele foi enfático em dizer que já alcançaram mais de treze mil carros 
registrados por dia nessa praça de pedágio de Serra. Então, há muito mais tempo que 
devia ter feito a duplicação. 
 Outra coisa que consta na planilha. Para o quinto ano - o quinto ano se deu em 
2018 - seria do quilômetro cento e noventa a 228,9, 38,9 quilômetros. Quilômetro 
cento e noventa a 228,9, ou seja, 228,9 é em Fundão, que eu gosto de dizer, e o cento 
e noventa, muito provavelmente, seja próximo de Jacupemba, em Aracruz, mas está lá 
próximo da divisa, próximo da outra praça de pedágio. Então, isso, quinto ano.  

E aí vem o sexto ano. O sexto ano também são dois trechos: do quilômetro 
305,8, que é onde concluiu, em Viana,  305,8 a 357, que dá 51,2 de extensão; e do 357 
até o 425,7, numa extensão de 68,7 quilômetros. Os dois trechos, 51,2, mais 68,7, é 
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que vão dar praticamente cento e vinte quilômetros. Ou seja, como a divisa do Rio de 
Janeiro com o Espírito Santo é no Km 458, ficavam faltando menos de vinte 
quilômetros para a divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo. Como nós estamos 
no sexto ano de contrato, eu afirmo: hoje precisava estar duplicado vinte quilômetros 
para cá da divisa do Rio de Janeiro até Jacupemba, até o limite do município de 
Aracruz com Linhares. É o que deveria estar duplicado no sexto ano.  

Então, fica aqui a explicação muito clara e a indignação de que a ANTT, ao invés 
de fiscalizar o cumprimento desse contrato, dar um jeito de distratar, de licitar 
novamente, que é o que já era para ter acontecido, ela fica tentando justificar o 
injustificável.  
 É o que eu tinha para falar, senhor presidente. Muito obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Obrigado, deputado!  
 Deputado Alexandre Xambinho. 
  
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Obrigado, senhor presidente! 
Cumprimentar o deputado Freitas, também, pela sua explanação.  
 Essa questão do pedágio da Eco101, acho que virou uma novela para o povo 
capixaba e nós estamos trabalhando nesse sentido, até mesmo com essa proposta do 
deputado Gandini de a gente levantar esses dados de arrecadação do pedágio da 
Eco101, se realmente o pedágio, hoje, inviabiliza a questão da duplicação da BR-101 no 
nosso estado.  
 Quero aproveitar para cumprimentar o Rodrigo, da ANTT, que se faz presente. 
Tenho visto que ele tem acompanhado todas as reuniões da comissão. E aguardar, 
senhor presidente, a presença do Ibama aqui para a gente questionar essa questão das 
licenças ambientais. Espero que o Ibama, na próxima reunião da comissão, esteja 
presente para a gente poder estar ouvindo. 

A gente está convidando todos para participarem aqui e estou vendo a 
participação de todos que a gente tem convidado. Fiquei surpreso por eles não terem 
vindo, mas acredito que por algum motivo maior não estiveram presentes. Mas, 
aguardo ansioso para a próxima reunião da comissão a presença dos técnicos do 
Ibama para explicar para a sociedade capixaba o que tem acontecido com as licenças 
ambientais das obras de duplicação da BR-101 no estado do Espírito Santo.  
 Muito obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Agradecer a presença de todos. 
 Ficou só para a gente deliberar, aqui, então, renovação do convite para o dia 
04/06, para a senhora Letícia Meneghel e a senhora Tatiane Leite. Elas são as 
representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis – Ibama. Ok? 
 Podemos aprovar? (Pausa) 
 Aprovado.  
 Vou encerrar a presença sessão agradecendo a todos a participação.  
 
  (Encerra-se a reunião às 19h06min)  
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