
QUARTA 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 04 
DE JUNHO DE 2019. 
 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Boa noite a todos.  
Havendo número legal, nos termos do Regimento Interno desta Casa, declaro 

abertos os trabalhos da 4.ª 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 tem por objetivo fiscalizar, no âmbito da Assembleia Legislativa, o 
cumprimento do contrato de concessão da Rodovia BR-101 no Espírito Santo pela 
concessionária Eco101.  

Queria agradecer a presença tanto do Ibama, do ICMBio, do Iema, da Polícia 
Rodoviária Federal, que tem acompanhado todas as nossas ações - se tiver mais 
alguma... -, e dos servidores de nossa Casa, que estão sempre firmes com a gente no 
horário noturno. 

Vou solicitar a leitura da ata da reunião anterior.  
 

(O senhor secretário procede à leitura da ata da terceira reunião 
ordinária, realizada em 21 de maio de 2019) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Coloco a ata em discussão. 

(Pausa) 
Não tendo quem queira discutir.  
Tem alguma alteração a ser feita, deputado? (Pausa) 
Não tendo, então, aprovada a ata como lida. 
Vou fazer um resumo rápido ou você vai fazer? (Pausa) É o e-mail. 
 
O SR. SECRETÁRIO – (MIGUEL PEDRO AMM) – É o expediente, excelência. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Expediente.  
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
EXPEDIENTE: 
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: 
E-mail do Gabinete da Superintendência do Ibama, em resposta ao OF/CE 
51/19, confirmando a presença das senhoras Andrea de Souza Diogo Moulie, 
superintendente substituta do Ibama, e Letícia Meneghel Fonseca, analista 
ambiental do Ibama.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Ciente. Arquive-se também na 

comissão. 
Vou fazer um breve resumo para que todos saibam o que a gente já fez aqui na 

comissão e entender por que a gente chegou ao pedido e ao convite ao Ibama, 
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também ao ICMBio. Fizemos, no primeiro momento, também ao Iema, que declarou 
que não tem relação com o assunto, mas obrigado pela presença. É bom porque a 
gente tem áreas fora desses limites, que são de interesse também do Estado do 
Espírito Santo, do instituto. 

Na primeira reunião, que foi extraordinária, nós tivemos aqui o Rodrigo 
Lacerda. Ele é especialista em Regulação da ANTT. Então, a gente ouviu a ANTT. Foi o 
primeiro momento. A gente ouviu o representante da ANTT no estado, foi quem eles 
enviaram. E nos explicou sobre as fases da concessão, os descumprimentos, os pedidos 
que foram feitos, inclusive pela própria ANTT, falando dos problemas, as multas. Fez 
vários esclarecimentos.  

Na primeira reunião ordinária, a gente recebeu o presidente da Eco101, o José 
Carlos Cassaniga, e ele fez uma explanação falando dos motivos e do descumprimento, 
até o momento, do contrato. Um dos motivos – e aí acho importante – ele alegou que 
foi a questão das licenças ambientais. Então, essa é uma. A do trecho norte 
principalmente, ele deixou muito claro, falou: Nós não temos ainda licença do trecho 
norte. Nós questionamos até por que não separava o trecho norte, porque nem todo o 
trecho norte está dentro da área do Ibama, não tem toda a unidade de conservação. 
Ela é um trecho menor do que o trecho norte. O trecho norte é praticamente duzentos 
e setenta quilômetros. Inclusive foi a partir dessa reunião que a gente decidiu pedir e 
convidar o Ibama, até para esclarecer para a gente fazer nosso relatório final.  

Na segunda reunião ordinária, a gente recebeu aqui, e nos acompanha em 
todas as reuniões, a Polícia Rodoviária Federal, o senhor Amarílio fez a explanação 
falando dos acidentes. A gente também estava no mês de maio, Maio Amarelo. E a 
gente queria saber se estava realmente tendo uma diminuição do número de 
acidentes, se isso era real. A gente percebeu, e, aí, fazendo o resumo, aproveitando, 
nos primeiros anos, sim, teve uma redução expressiva; depois, uma estabilidade maior. 
Parece que os três primeiros anos, do sexto que está chegando, é que teve um volume 
de intervenção, principalmente em sinalização, teve uma melhoria no número. Depois, 
a gente percebeu, até mudou a forma do cálculo, retiraram alguma... Ficou claro que 
tem uma estabilização nos últimos anos por falta, talvez, das... Aí, é uma ilação minha, 
por falta da ampliação da via. 
 Na terceira reunião ordinária, a gente ia abordar as licenças ambientais. Foi 
pedido para remarcar com o Ibama e a gente aproveitou e fez as deliberações que 
vocês ouviram na ata, de ingressar na ação da OAB em relação ao reajuste e também 
pedir à Assembleia apoio técnico para a gente discutir a contratação de um instituto 
ou de alguém que tem expertise para nos ajudar a avaliar a forma do cálculo que a 
ANTT tem feito para dar o reajuste, porque, na realidade, deveria ser reajuste ou 
também decréscimo da tarifa, se não fosse cumprido o contrato. Então, a gente pediu 
essa assessoria, que ainda está em fase final de avaliação pela Mesa Diretora da Casa. 
 Nesta reunião, a gente quer tratar um pouquinho, primeiro, ouvir o Ibama. 
Também vamos conceder a palavra ao ICMBio, para que a gente ouça um pouquinho 
como estão as fases e depois a gente faz perguntas simples. Não é nada de mais. A 
gente quer elaborar um relatório baseado no que a gente está percebendo de fato na 
iniciativa de cada órgão que tem alguma intercessão, alguma relação com esta 
concessão. 
 Então, era isso. 
 Deputado Xambinho quer fazer o uso da fala neste início? Passar direto, então. 
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 Vou lendo no decorrer da reunião os nomes, mas vou ser mais rápido. Vou 
direto ao assunto.  

Andrea de Souza Diogo Moulié, é a nossa superintendente substituta do Ibama, 
e a Letícia Fonseca, analista ambiental, que vai nos falar mais especificamente sobre o 
assunto. 
 Obrigado pela presença. Daqui a pouco, vou registrar todo mundo. 
 Vou passar a palavra diretamente para a senhora Letícia, para fazer a sua 
explanação inicial.  
 Lembro a todos que a participação é aberta. Ao final, a gente abre. Quem 
quiser nos ajudar com perguntas também fique à vontade. 
 Letícia. 
 

A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Boa noite. Em primeiro lugar, esclarecer 
um pouquinho a nossa justificativa para não termos comparecido na última reunião. A 
superintendente Andrea já tinha reunião marcada. A chefe da Ditec, que é minha 
primeira superior, Ellen, infelizmente, acordou mal no dia. Então, não poderia 
comparecer sem a presença de um cargo superior. 

Segundo, já iniciar explicando também que o processo de duplicação da rodovia 
iniciou-se em Brasília. Isso quer dizer que existe um técnico responsável pelo processo 
na sede do Ibama, em Brasília, e que, a priori, esses processos não são conduzidos aqui 
pela superintendência, pelo núcleo de licenciamento que existe aqui. 

No entanto, eu sempre tenho colaborado com assuntos técnicos. 
Recentemente, o trecho sul que, na verdade, eu vou explicar. Se eu for muito ampla, 
vocês me digam o que já sabem para não estar repetindo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – É até importante que você 

possa fazer a explanação total, porque isso vira um documento no final. 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Tá! O processo de duplicação, então, vai 

do Rio de Janeiro até a Bahia e ele é dividido em dois processos. Foi assim que foi 
iniciado, no Ibama, o pedido de duplicação do trecho norte, que vai de Serra 
basicamente – vamos dizer assim – até a divisa com a Bahia. Os dezessete primeiros 
quilômetros, dentro da Bahia. O trecho sul é referente, basicamente, a Viana até a 
divisa do Rio de Janeiro. Então, são dois processos distintos. Foi assim que foi 
solicitado ao Ibama. Nesses moldes. 

Com relação ao trecho sul, vamos colocar assim, tem tido um andamento 
maior. Em que fase ele está neste momento: a ECO-101 possui licença de instalação 
para duplicação, portanto, de Viana até a divisa do Rio de Janeiro, com a exceção de 
alguns pequenos bloqueios, que tem discriminados aqui, se vocês precisarem depois, 
são alguns bloqueios que o Ibama fez, pedindo que a ECO-101 complementasse a 
justificativa técnica para duplicação no determinado lado da rodovia. É uma questão 
ambiental. Ou que ela apresentasse uma alteração do lado da rodoviária. No trecho sul 
é isso, basicamente. Então, eles têm toda essa extensão, salvo esses trechos 
bloqueados. Aí vê-se, então, que eles estão em obra nos trinta primeiros quilômetros, 
de Viana até Guarapari. Trecho sul, se não me engano, é basicamente isso.  
 Trecho norte. 
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O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Só uma pergunta. Sabe quantos 
quilômetros mais ou menos estão bloqueados? 

 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Deixe-me abrir aqui porque de cabeça, 

assim...  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Isso não quer dizer que não vai 

ser duplicado. Quer dizer que vão ser avaliadas as motivações. 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Não, não quer. Exatamente. Foi um rigor 

da análise que encontrou uma acessibilidade ambiental naqueles lados propostos pela 
duplicação. Então, dessa forma, o Ibama entendeu que deveria haver uma justificativa 
para insistir naquele lado ou, então, que a concessionária mudasse o projeto e que 
fosse para um alternativa locacional.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Ok.  
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – E aqui são, basicamente, oito bloqueios. 

Recentemente, inclusive o Ibama desbloqueou o quilômetro 307, que está incluso 
nesse trecho de Viana a Guarapari. Era um bloqueio basicamente de um quilômetro 
em que a concessionária apresentou a justificativa técnica para permanecer no lado 
proposto. O Ibama, mediante vistoria e análise do projeto, desbloqueou.  

Portanto, para os demais bloqueios, o Ibama aguarda a concessionária 
apresentar as justificativas técnicas. Tenho a relação dos quilômetros aqui. Depois, se 
você quiser.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Então, se não tiver  mais 

questionamento específico, o trecho sul é isso. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – É isso. 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA - Você me pediu o total de quilômetros, 

não é? 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – É, se quiser nos passar os 

quilômetros a gente também anota. Sabe por quê? Aí fica registrado. 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – O quilômetro 307 foi desbloqueado, 

então, não há bloqueio mais neste momento.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Então, de oito passou para sete 

bloqueios. É isso? Eram oito iniciais. 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Exato. O quilômetro 354,40, o 

quilômetro 396, o quilômetro 414,02, o quilômetro 415, 416, o quilômetro 416 ao 418; 
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quilômetro 418 ao 419; e o sub trecho 1, que compreende do 425,7 ao 458,4. Esse 
bloqueio do sub trecho 1, que não se trata de só um quilômetro, estava bloqueado em 
função da apresentação de projeto mesmo. Então, a concessionária apresentou 
projeto para os demais sub trechos e, digamos assim, ela apresentou projeto para o 
segmento todo, Viana a Rio de Janeiro, faltando o projeto porque, para o Ibama emitir 
uma licença de instalação, a gente dá com base no projeto. Então, como só foram 
apresentados os demais, ficou bloqueado o sub trecho 1, que é este quilômetro aí que 
eu citei. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Mais uma pergunta sobre o trecho sul? 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Não. 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Ficou faltando algum projeto para 

eles apresentarem? 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – É esse que eu acabei de citar. O último 

segmento, que é do 425 ao 458, eles faltam apresentar o projeto. Então, a licença de 
instalação tem essa prerrogativa de você poder solicitá-la, tentar solicitar uma licença 
para determinados segmentos, determinados trechos.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Só fazer uma pergunta a mais. 

Antes da licitação, o Ibama é consultado ou não? É feita a licitação, o projeto vai... 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – A concessão. Não.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Você licita a concessão. O 

Ibama em nenhum momento é consultado? 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Não. Ele é um órgão que, hoje, recebe o 

projeto independente da instância; independente, inclusive, se tem concessão ou não. 
O próprio Denit pode apresentar um projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Então, por exemplo, digamos 

que fizeram a concessão e depois se vê que não pode naquele trecho ser feito, o 
Ibama fala que não. 

 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – É. O ideal é que a análise ambiental 

tenha, vamos dizer assim, uma alteração de ordem, né, que a viabilidade do projeto 
possa vir antes da concessão. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Antes da concessão. 
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 A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Existem algumas concessões no país que 
têm essa prerrogativa e outros modelos de infraestrutura, não. O caso da rodovia, por 
exemplo, não é um deles. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Não? 
 
 A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Não. 
 Então é isso. Quando a gente recebe o projeto a concessionária já ganhou o 
leilão, ela está ali com o projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Quem é que solicita ao Ibama o 
licenciamento? 
 
 A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – A concessão. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – É direto da concessão? 
 
 A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – É, pode ser direto a concessão ou pode 
ser o Dnit, por exemplo, ou então... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Mas, no caso específico, 
quem solicita a vocês é a concessão? 
 
 A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Nesse caso, exatamente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – E eles fizeram isso tudo assim 
que ganharam ou demorou? Essa é uma dúvida também que a gente tem, porque, 
assim, como o trecho sul está sendo licenciado agora, praticamente... 
 
 A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Está em obras. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Ano passado a gente teve uma 
finalização da análise geral, ficou esse trecho bloqueado. A gente entende o seguinte, 
que logo que se ganha a concessão já é feito o pedido deles ou eles têm que 
apresentar projeto? Isso foi feito em um tempo razoável ou tem pouco tempo que isso 
foi feito? 
 
 A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – É, assim, para te dar com precisão eu 
prefiro até não responder porque, como eu expliquei no início, esse processo do 
trecho sul, ele é recentemente descentralizado. Então eu não estou a par do passivo 
do processo, para te dizer temporalmente quanto tempo levou, vamos dizer assim, 
cada passo, cada atitude do empreendedor e do Ibama também. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Era só para confirmar 
porque, assim, eles fizeram a apresentação e colocaram quando eles pediram.  
 

A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Isso. 
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O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Aí parece assim, ah, tem uma 

morosidade do órgão ambiental, ou não? Porque eu já vi algumas, a gente está 
passando por algumas situações em que a gente vê, tem empresários e empresários e 
empresas e empresas.  

E está na moda agora botar a culpa no órgão ambiental, eu já percebi isso. A 
culpa é do órgão ambiental. Ele apresenta uma coisa absurda e a culpa é do órgão 
ambiental. E é cômodo para ele porque ele não faz, ele ganha tempo. Então, assim, 
isso que a gente precisa demover dessa discussão. 

 
A SR.ª ANDREA DE SOUZA DIOGO MOULIÉ – Posso fazer uma sugestão? 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Claro. Fique à vontade. 
 
A SR.ª ANDREA DE SOUZA DIOGO MOULIÉ – Talvez a gente pudesse 

apresentar um resumo depois. A gente vai, volta com esse questionamento, uma 
provocação de vocês, e a gente pode fazer um resumo do histórico desse processo. 
Acho que seria salutar para todos nós. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Muito bom. 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Até mesmo, principalmente, do 

trecho norte, onde você não comentou ainda, que foi o trecho que eles mais 
questionaram. 

 
A SR.ª ANDREA DE SOUZA DIOGO MOULIÉ – Problemático. 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – De repente, com as explicações que eu 

trouxe aqui em relação ao trecho norte já seja suficiente, mas aí a gente fica à 
disposição também. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – É. É porque isso tudo – só para 

vocês compreenderem – isso tudo vai servir para um documento final que vai subsidiar 
ações ou não ações. Então, assim, a gente quer ter o máximo de informações possíveis, 
até para a gente conseguir subsidiar essas deliberações que nós vamos fazer ao fim de 
ouvir todos os órgãos e a gente já está no final, o órgão ambiental... aí ficam algumas 
dúvidas que a gente pode fazer até por requerimento depois, não tem problema. É a 
questão mesmo de instruir um processo maior. 

Mas já fica muito claro para a gente que, ao não existir uma consulta prévia 
ambiental, que a gente poderia inclusive não ter podido duplicar nada, né, e a gente 
ter feito a concessão de algo que não podia ser duplicado. 

Então, assim, é algo meio absurdo, mas enfim. Vamos ouvir sobre o trecho 
norte, depois a gente abre novamente às perguntas. 

 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Então, só para esclarecer, a gente iniciou 

falando um pouco sobre o trecho norte, sem, de repente... acho que a ordem dos 
fatores deveria ser até falar um pouco da regularização, que não é um trecho, mas 
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desde o início é sabido, pela Portaria Interministerial 288 ou 289 –, agora não tenho 
precisão – que a concessionária, a detentora da rodovia, existem, vamos dizer assim, 
condições para que ela solicite uma duplicação sem um processo de licenciamento. 
Isso a portaria trouxe. 

Em que condições, Letícia? Existe uma série de restrições ambientais que então 
esse segmento tem que ter, vamos dizer assim, vou ser mais objetiva, então não pode 
interceptar um núcleo urbano, não pode interceptar uma área de proteção, etecetera, 
etecetera, etecetera. 

Dentro desses quesitos, se ela consegue faixas de até, se eu não me engano, 
cinco quilômetros, ela pode provar que isso é uma exceção e dar uma duplicação 
naquele trecho ali sem um processo de licenciamento e isso a concessionária também 
fez. Ela solicitou ao Ibama dez segmentos, nesses padrões. E apresentou a justificativa, 
os requisitos. Desses dez que ela apresentou, dez foram negados, em função, 
justamente, de não atender a esses requisitos. E, os demais, foram autorizados. Então, 
teriam seis segmentos, os quais eu posso citar para você quais são.  

O quilômetro 955 mais 880, até o quilômetro 3 mais 930. Um trecho de 5,12 
quilômetros. Isso, no trecho norte.  
 O outro segmento é do 216 ao 218, mais 900, ou seja: 2,9 quilômetros de 
extensão.  

Do 362, mais 180, ao 367, mais 400: 5,22 quilômetros.  
Do 403, mais 670, ao 409 mais 210: 5,54 quilômetros. Quinhentos e quarenta, 

né? 
Do 432 mais 130, ou 440, mais 10, que dá um total de 7,88. 
Então, esses que eu citei são os segmentos autorizados. (Pausa)  
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – No trecho norte.  
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – No trecho norte. Inclusive aquele atual, 

que a gente vê, duplicando, em obra, recentemente. Aquilo faz parte de um desses 
trechos aqui, já... 

    
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Você consegue, Letícia, repetir para 

mim somente o total de quilômetros de cada trecho? Para mim? 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – O primeiro, então, é 5,12; o segundo foi 

2,49; o terceiro, 2,9; o quarto, 5,22; o quinto, 5,54; o sétimo, 7,88.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Esses trechos foram 

apresentados a pedido da concessionária? Separado? 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Isso. A concessionária fez o pedido, 

falou: Ibama, ó, eu tenho aqui a situação, que cabe... 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Eles poderiam, então, fazer isso 

de todo o trecho norte? Assim...  Que eles entendessem que tinham essas 
características? 
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A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Eles pegaram da Bahia ao Rio de Janeiro, 
...  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Ok.  
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Estudaram, e viram ali dez possibilidades 

de começar a obra sem necessidade de licenciamento.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Dezesseis, né? 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Pela Portaria, pela... Interministerial 

288209. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Ok.  
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – E, aí, solicitaram dez pedidos, né? Dez 

trechos. E o Ibama autorizou esses seis que eu te coloquei, aí.   
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Esses seis.  
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – E você sabe quando é que foi 

autorizado? 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Hum... Aí seria... Já tem tempo. Agora a 

data, efetivamente, eu não consigo te precisar. Mas posso olhar no processo.  
Inclusive o processo que a gente conduz, o licenciamento, ele é público. A 

pedido de qualquer pessoa, você pode ter o acompanhamento processual.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Ok.  
 
O SR. FREITAS - (PSB) – Senhora Letícia, boa-noite!  
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Boa-noite! 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) –  Deputado Freitas.  
 
O SR. FREITAS - (PSB) – Primeiramente, eu quero me redimir do atraso. Eu 

estava despachando no gabinete minha agenda, e não pude ser pontual hoje. E quero 
me desculpar, com todos pelo atraso.  

Só para entender: a senhora está dizendo que tem dez pedidos de licença do 
trecho norte. Dos dez, seis estão liberados. E, esses seis, a soma dá em torno de vinte e 
nove quilômetros, que foi a soma que eu fiz, enquanto a senhora dizia os trechos.  

 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Hum, hum.  
 
O SR. FREITAS - (PSB) – E quatro não estão liberados.  
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É possível que sejam encaminhados, para esta comissão, os pedidos de licença 
protocolados? 

 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Perfeitamente.  
 
O SR. FREITAS - (PSB) – A autorização e licença dos trechos; e a não 

autorização, e o porquê, dos outros quatro trechos? 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Perfeitamente.  
 
O SR. FREITAS - (PSB) – É o requerimento, senhor presidente.  
E não teve, em momento algum, desde o contrato, de maio de 2013 até aqui, 

nenhum outro pedido de outros trechos, a não ser os que estão citados? 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – No âmbito da portaria interministerial 

que autoriza trechos de até cinco... aproximadamente, cinco quilômetros, não. Esse foi 
o único pedido. Essa foi a autorização, desde o início do processo. 

  
O SR. FREITAS - (PSB) – Mas o meu questionamento é o seguinte: não houve, 

em nenhum outro tempo, do início da assinatura do contrato, até a presente data, 
nenhum outro pedido de licença, a não ser os dez?  

 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Não... Aí, veja bem: outro pedido de 

licença é para a duplicação do trecho inteiro. E, aí, a duplicação do trecho inteiro é o 
processo do trecho norte, que vai, basicamente, de Serra, de determinado quilômetro, 
até os dezessete primeiros quilômetros da Bahia. Para todo esse trecho, existe um 
processo de duplicação.  

O que a concessionária sabe, e é ampla, é uma portaria interministerial é que, 
para adiantar alguns quilômetros, é possível, nas exceções explícitas, se ter uma 
autorização para isso, mas isso foi um pedido. A licença do trecho norte é outro 
pedido.  
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Eu continuo perguntando: não teria possibilidade de o 
órgão licenciar partes, considerando amplo e total o pedido da licença? E o órgão 
liberar por partes? Ao invés de sugerir outros pedidos, a concessionária sair pedindo 
trechos pequenos de dois quilômetros, isso sinceramente afronta, eu acredito que 
afronta o entendimento da sociedade. Eu não consigo imaginar o porquê que uma 
concessionária que cobra pedágio da população inteira e tem um contrato que vem 
descumprindo e ela pede licença de dois quilômetros. Isso para mim é uma afronta. 
Não daria para o órgão, a partir do pedido integral, ir trabalhando e licenciando 
trechos, ao invés de sugerir ou submeter a concessionária a pedir licenças de dois 
quilômetros?  
 

A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Então, o licenciamento ambiental, 
quando ele é... Exige. Do porte que é feito aqui, ele não permite, na fase de licença 
prévia, uma segmentação da licença.  
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Isso que eu quero explicar é o seguinte: não é possível você fazer um pedido e, 
ao entender das dificuldades intrínsecas ao processo, você dizer que você quer 
priorizar até aqui ou até lá.  

O processo tem que ser tratado como um todo. Isso é um requisito legal. Isso 
não sou eu que estou dizendo. Isso é feito, inclusive, para qualquer empreendimento.   
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) –  Só uma dúvida.  
 

A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Então, segmentar processo em fase de 
licença prévia, que é a primeira licença que o Ibama dá, que atesta a viabilidade 
ambiental do empreendimento, isso não é possível.  

Na segunda fase, uma vez que você disse que esse empreendimento pode 
existir, digamos de Serra à Bahia, uma vez que a gente diz que ele pode estar ali, 
detalhes e licenças relacionadas à instalação do empreendimento, aí, sim, pode ser 
estudada a possibilidade de selecionar segmentos para dar uma licença por partes.  

Mas a parte da viabilidade, é isso que eu queria que ficasse claro, o 
entendimento é que não é possível segmentar. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Não pode ser analisado? A partir do pedido do trecho 

todo não pode ser analisado por partes? 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Não. Até a emissão da licença prévia, 

não. Uma vez que você tenha a licença prévia, que atesta a viabilidade, ou seja, a 
duplicação da rodovia pode existir de Serra à Bahia? Na segunda fase, com relação ao 
projeto, ela pode ser segmentada.  

Mas, na primeira fase, que é a fase do projeto, que é essa fase aqui... Hoje o 
trecho norte não tem a licença nem prévia do empreendimento. Ele não tem.  

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Outro questionamento. 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Então essa fase não pode ser 

segmentada. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) –  Só para complementar, 

deputado Freitas, tem a ver com a sua pergunta inicial: o trecho foi dividido em dois no 
início. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Sim, norte e sul. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) –  Norte e sul. Quem é que define 

que são dois?  
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Aí eu acho que é uma pergunta a ser 

feita até mesmo para a concessionária, porque não é um quesito do Ibama. O Ibama 
recebe o empreendimento e licencia. 
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O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) –  Mas isso estava no contrato, 
será? A concessionária que dividiu o pedido em dois, foi isso? 

 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Justo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Ele poderia ter dividido em 

cinco, por exemplo? 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – O que chegou para o Ibama foram dois, 

entendeu?  
Agora, como isso foi pensado e estruturado, acho que realmente vale a palavra 

da concessionária. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) –  Ah, então essa é uma 

atribuição da concessionária. Ela fala assim: Eu quero pedir o licenciamento do trecho 
norte e do trecho sul. Porque dividiu, concorda?  

 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Sim. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – A gente poderia ter tratado 

assim: licenciamento da concessão da BR-101, não é?   
Então, assim, quando você fala que não pode dividir, eu compreendo, na 

análise de vocês.  
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Durante a análise. Mas antes... 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Mas, se ele tivesse pedido 

separadamente os trechos, por exemplo, antes da reserva e depois da reserva, dividido 
em cinco trechos. Eu sei que tem perda quando você faz uma divisão muito grande, 
mas, como são características muito diferentes, a gente tem uma característica na BR 
toda, o trecho sul é muito diferente do trecho norte e dentro do trecho norte temos 
diferenças enormes.  

Inclusive passei lá essa semana e vi: é uma franja. Um bom pedaço é uma franja 
de mata atlântica e por trás... É uma franja. Vou falar uma franja, mesmo, porque é. É 
uma franja e por trás um eucaliptal do norte quase até São Mateus. Praticamente 
tudo. 

E depois ali tem uma diferença. Enfim, só para ficar claro que esse pedido é da 
concessionária, então, não é? 

 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Eu acho que vale a palavra da 

concessionária, porque vou me limitar ao entendimento do que acontece do Ibama 
para dentro. Como foi a estrutura, eu não se tem uma relação contratual com a 
concessão essa estrutura de processo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) –  Isso é importante a gente 

saber. 
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A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Então eu acho que vale a palavra da 
concessionária. 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Aí tem outro questionamento que incomoda a gente 
que percorre essa rodovia diuturnamente. Então, assim, quase todos os dias, a gente 
está nessa rodovia e é uma rodovia que a gente consegue observar certa organização 
nela.  
 Ela tem faixa de domínio muito bem protegida, faixa de domínio, se não me 
falha a memória, quase no trecho todo do estado do Espírito Santo. Por que não tem 
possibilidade de licenciar a faixa de domínio? O nome já não diz: faixa de domínio – 
domínio já não é da ANTT, ou do Dnit? E por que tem essa dificuldade dentro da faixa 
de domínio? 
 
  A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – É porque, sobretudo, porque tem 
invasão da faixa de domínio. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Sim, algumas! E fora da invasão, eu poderia imaginar 
que ela aconteça na área urbana. Por exemplo, tem invasão na área urbana de Ibiraçu, 
tem invasão na área urbana de Fundão, mas, quando eu saio da área urbana, não tem!  
 E aí, se nós tivéssemos conseguido agilizar e caminhar com o que não está na 
área urbana, eu creio que a sociedade estaria contemplada!  

E, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui é porque não dá para a 
sociedade continuar pagando, pagando, pagando e pagando por uma coisa, três vezes. 
E eu nunca vou cansar de dizer isso: essa estrada, a gente paga três vezes por ela: paga 
no IPVA, paga na Cide e a sociedade ainda abraçou em pagar para construir! E não tem 
o contrato cumprido! Isso é muito doído para uma sociedade brasileira sentir o 
descaso e sendo assaltada e não ter o que comprar. Então, eu penso que todos nós 
precisávamos ser sensíveis com a ampla maioria da sociedade e fazer acontecer o 
contrato.  

E aí, é somente o trecho urbano o que a senhora cita de invasão de faixa de 
domínio. Eu creio que, fora do trecho urbano, em praticamente lugar nenhum tem 
invasão na faixa de domínio e nem assim está duplicada, e não tem licença para 
duplicar. 
 
 A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Para ser precisa com isso, a gente teria 
que dar uma olhada no estudo de impacto ambiental que foi elaborado pela 
concessionária, que é um estudo de impacto socioambiental, não é? Então ele vai 
tratar da parte ambiental do trecho norte e também vai tratar da parte social, que diz 
respeito também às desapropriações.  E aí, indo a fundo ao estudo, a gente teria a 
precisão em dizer onde tem ou não tem necessidade de desapropriar a faixa de 
domínio. 
 E, voltando, a gente parou em que momento? Eu estava falando da 
regularização. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Trecho norte, como está a fase. 
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 A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Então eu falei dos trechos, que, acho 
que pode ser visto aqui, até com bons olhos, o próprio Governo entendeu que há 
condições de se solicitar um adiantamento da duplicação de rodovia. Foi por isso que a 
portaria interministerial veio entender situações em que não há necessidade. São 
essas dez que a concessionária protocolou. 
 Enfim, isso, inicialmente foi dado à concessionária seis subtrechos para ela 
duplicar e acelerar esses trechos. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Esses trechos dão um total de vinte e 
oito quilômetros. Hoje nós temos prontos pela concessionária, quinze quilômetros, 
tanto do trecho sul, quanto do trecho norte. 
  O que você me diz de estar liberado no trecho sul? O que tem de autorização 
de quilômetros no trecho sul? 
 
 A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – O trecho sul foi, como eu falei no início, 
ele tem licença de Viana até o Rio de Janeiro. É uma licença. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Sabe me falar o total de 
quilometragem do trecho sul? Total liberado de duplicação? 
 
 A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Teria que ver qual é a distância. De 
cabeça agora, não sei. Mas, de Viana até o Rio de Janeiro, com a exceção daqueles 
trechos bloqueados. O resto está todo liberado. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Cem quilômetros, aproximadamente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Trecho sul. Norte são duzentos 
e setenta. 
 
 A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA –  Um pouco mais. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Mas pouca coisa, que nós não estamos considerando 
de Guarapari, aqui... De Viana até lá dá cento vinte, cento e trinta. 
 
 A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – E hoje efetivamente em obra está Viana 
a Guarapari, que são os trinta primeiros, não é? 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – É. 
 
 A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Existe o restante também apto a ser 
duplicado. Já tem licença para isso. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Então está completo, praticamente completo o trecho 
sul. 
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 A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – É. E o órgão ambiental também se 
coloca à disposição para analisar os demais, mediante protocolo das justificativas. 
Trecho sul, não é? 
 Agora, vamos falar um pouco realmente, do trecho norte, que eu ainda não 
falei. 

Bom, não sei se estou tomando tempo demais. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Não! Nós estamos por isso! 
 
 A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Então, com relação ao trecho norte, 
para resumir a questão, durante o licenciamento, principalmente da fase prévia, o 
Ibama consulta os órgãos intervenientes do processo de licenciamento ambiental.  Ou 
seja, quando há intervenção numa unidade de conservação, o ICMBio é consultado; 
numa terra indígena, a Funai; num quilombola, a Palmares, enfim.  

No caso do trecho norte, há interceptação de uma reserva biológica, 
Sooretama. E nesse processo, então, o ICMBio foi consultado e a primeira resposta foi 
a negativa para a  duplicação dentro da unidade de conservação. A diretoria do Ibama 
entendeu que a resposta foi um pouco taxativa e solicitou esclarecimentos: um não 
com base em quê? E foi protocolado pelo ICMBio uma justificativa legal para esse 
indeferimento e, em seguida, foi protocolado pela unidade de Sooretama, mesmo, um 
parecer técnico justificando a negativa do processo. Foi dado conhecimento à 
concessionária sobre essa negativa...  

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Tem datas?  
 
 A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA -  Tem. A princípio eu não saberia te 

reportar agora, porque não estou com o processo aberto aqui, mas para conhecimento 
preciso de todas essas datas, de todos esses ofícios e de todas essas respostas, basta 
acessar ao processo, solicitar acesso ao processo e todos os documentos estão 
disponíveis para análise integral.  

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Tendo um requerimento desta comissão é possível a 

gente ter esses documentos.  
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA - Absolutamente. Qualquer cidadão pode 

ter acesso ao processo.  
 
A SR.ª ANDREA DE SOUZA DIOGO MOULIÉ - Processo eletrônico. Vocês podem 

ter acesso ao processo.  
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA - Então, foi dado conhecimento à 

concessionária e a concessionária respondeu que tinha interesse em continuar com o 
processo de duplicação do trecho norte, e, em sequência, protocolou um pedido de 
réplica, de consideração ao ICMBio. O Ibama encaminhou ao ICMBio esse pedido, que 
até o presente momento não foi respondido.  

Então, só para entender: para prosseguimento da duplicação, dentro da Rebio, 
é necessária uma autorização do ICMBio, que até agora não foi obtida.  
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O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – O trecho total ...  
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA - Ele é um processo só.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) –  Um processo só. Por isso que 

está travado, então? 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA - Sim.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) –  Mas o trecho, por exemplo, o 

resto dos trechos foram analisados, já? Porque, assim, o trecho do ICMBio, acho que 
são sete quilômetros. Calculei, inclusive,... Mas dos duzentos e setenta, são... Assim, 
não dá para o projeto finalizar com bloqueio desse trecho?  

 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Não. A viabilidade da duplicação, isso 

não é uma opinião minha...  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Entendi. É isso que a gente 

precisa entender.  
  
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA –  É técnico, é legal. Então, na fase de 

viabilidade do projeto, se é protocolado um projeto, aquele projeto, na sua 
integralidade, tem que receber uma licença prévia. Ou seja, a viabilidade ambiental 
dele foi sancionada, vamos dizer assim. E, depois, você entra com o pedido do projeto, 
efetivamente, para se entender de estrutura e tudo mais. Então, nessa fase não há que 
se falar de segmentação de processo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – O trecho sul, por exemplo, teve 

a licença prévia.  
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA –Teve, mas não ocorre uma interceptação 

na unidade de conservação direta, principalmente proteção integral, como ocorreu no 
norte.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Mas ele teve uma licença 

prévia... 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Teve a prévia 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – E, agora, tem a licença final. 
 
 A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – De instalação.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Na licença de instalação que 

vocês fizeram os bloqueios? É isso?  
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A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Justo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Na de instalação, a prévia eles 

aprovaram.  
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – A prévia foi uma única licença.  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – E o bloqueio foi única e exclusivamente na área desses 

sete quilômetros.   
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – O trecho sul.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Do Norte, que são sete 

quilômetros.  
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA –  Do norte, a gente não está falando de 

nenhuma autorização, não existe licença nenhuma para o trecho norte. Ele voltou um 
pouquinho no trecho sul para entender o andamento do trecho sul, mas o trecho sul 
seguiu na mesma ideia. Primeiro, a licença prévia é dada para o segmento inteiro; a 
segunda licença, haja vista a falta de projeto e a não viabilidade de alguns trechos, 
foram autorizados determinados segmentos. Após a licença... Só para entender, a 
última licença é a licença de operação, uma vez que toda a via está duplicada, todo o 
projeto foi instalado, se dá uma licença de operação. É a última licença que o Ibama 
dá.  

Então, o trecho sul está no âmbito da segunda licença e o trecho norte, que vai 
de Serra aos dezessete primeiros quilômetros da  Bahia, não existe licença alguma, 
porque para emitir a primeira licença prévia, o órgão ambiental, o ICMBio, tem que 
atestar a viabilidade da duplicação ou não dentro da Rebio. No caso, até hoje, o 
ICMBio se posicionou contrário àquela duplicação ali dentro. E é por isso que nesse 
momento foi questionado à concessionária se pretende continuar com o processo.  

 
O SR. FREITAS – (PSB) – No pedido de licença, nesse inicial, que se dá em todo 

o trecho?  
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Isso. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Ela estabelece o limite que precisa entrar na área 

própria de reserva da reserva de Sooretama? Eu digo a largura da estrada. 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – É, no mínimo, duas vias, porque já existe 

o acostamento. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Existe a faixa de domínio. 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Existe a faixa de domínio da rodovia. 

Assim, para entender quanto ela afetaria ali dentro, especificamente, é a fase de 
projeto, é a fase posterior. Mas, no mínimo, duas faixas de rodagem.  
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O SR. FREITAS – (PSB) – Do pedido de licenciamento não vem estabelecido? 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Na segunda fase. Ela só diz que ela vai 

passar ali. O traçado é ali. Então, ela aponta para o Ibama: eu vou daqui até ali, 
passando por aqui. Aí, depois, o projeto vai definir: Olha, duas vias de rodagem, cada 
via tem... Eu não sei te precisar agora, não sou técnica especialmente disso. É. No total 
das duas. E essa seria uma faixa de interferência direta, que seria necessário para 
duplicar ali dentro.   

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Mais alguma consideração?  
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Não. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Eu acho que ficou bem claro 

para a gente quais são as... É só uma coisa que ficou clara aqui para a gente: a 
concessionária dividiu em dois trechos. Isso não tem. Teoricamente a gente não tem 
essa informação se na concessão está falando: olha, vocês vão licenciar em dois 
trechos. Então, essa informação vocês não sabem. 

 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Não. É com ela.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Então, se a gente tivesse 

pedido, por exemplo, se a concessionária tivesse pedido do trecho de Serra, 
quilômetro zero, no viaduto ali, até Linhares, não teríamos nenhum tipo de problema, 
porque, inicialmente... 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Até Sooretama, no caso.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) –  É, até Sooretama. Não 

teríamos que passar pela análise do ICMBio nesse caso. Ok? Se tivesse separado um 
trecho. Vamos dizer assim, vamos criar dois trechos.  

 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Isso é uma hipótese e isso tem que ser 

averiguado com a concessionária dentro das condições de contrato, se for possível.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Mas você disse aí, pelo que eu 

entendi, que o único impedimento inicial hoje é este, o trecho dos sete quilômetros do 
ICMBio. Cinco ou sete do ICMBio, da reserva.  

 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Existe uma resposta pendente, que foi a 

réplica da concessionária, protocolada no ano passado, para o ICMBio se manifestar, 
haja vista que ele já disse duas vezes que não.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 
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A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA –  Mas o Ibama aguarda para conduzir o 
licenciamento em função dessa decisão.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Por exemplo, se houvesse um 

novo pedido de licenciamento de um trecho a menor, e se fosse possível isso dentro 
do contrato, retirando essa parte até o sul da Bahia. Vocês analisariam só esse trecho 
ou teria algum impedimento? 

 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Então, eu acho que já começa a entrar 

em questão, talvez, até um pouco jurídica, porque eu não saberia precisar. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Que já existe um projeto.  
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Ou qual é a estratégia hoje, se esse tipo 

de atitude pode ser tomada.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Eu prefiro não precisar.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 
Vamos, então, agradecer. Eu peço que, se puderem continuar com a gente aqui 

um pouquinho, a gente vai ouvir o ICMBio agora.  
Vou registar as presenças: Marcel Moreno, analista ambiental, chefe substituto 

do ICMBio de Sooretama; Antônio de Pádua Almeida, chefe da Reserva Biológica de 
Comboios, presidente do Conselho do Mosaico da Foz do Rio Doce, também ICMBio; e 
Cristiane Diniz Aguiar Rezende Moreno, analista ambiental do ICMBio, também. 

Queria registrar a presença do diretor-presidente do Iema, Alaimar Fiuza; do 
Elias Morgan, diretor técnico do Iema; e do Alexander Valdo, que está acompanhando 
todas as nossas reuniões, da Polícia Rodoviária Federal. Agradecer. 

Quem vai falar do ICMBio? É o Marcel? Vamos iniciar, então. 
Primeiro agradecer a presença, Marcel. A gente sabe que isso é um convite. A 

gente não tem feito nenhum... 
 

 O SR. MARCEL REDLING MORENO – Boa noite a todos.  
Meu nome é Marcel. Sou analista ambiental da Reserva Biológica do 

Sooretama, do ICMBio. Vou estar conduzindo a discussão, mas a Cristiane e o Antônio 
estão aqui também para estar contribuindo. Fiquem à vontade para me interromper 
sempre que considerarem necessário.  Peço desculpas pela tosse, mas estou desde 
fevereiro com tosse. Talvez não tenha como evitar.  

Inicialmente, gostaria de estar fazendo um histórico da questão. Esta discussão 
dos impactos da rodovia se dá antes da concessão. Então, a gente tem estudos 
realizados, um estudo que foi feito entre 2004 e 2005, e um segundo estudo que se 
iniciou em 2010 e foi até 2017. Hoje a gente ainda continua, mas com uma 
periodicidade menor; a gente tem sofrido muito com a falta de estrutura da unidade. 
Então, é uma discussão que vem lá do Denit, antes da ECO 101 chegar e que não está 
associada só à duplicação.  
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A rodovia é um problema, hoje, independentemente de ela ser duplicada ou 
não. O entendimento técnico que a gente tem é que a duplicação ampliaria muito 
esses problemas da forma que ela é proposta pela concessionária, certo? Então, o que 
está proposto hoje no EIA/Rima amplia muito estes problemas. Essa não é uma opinião 
pessoal que a gente conduz ou que é construída por quatro ou cinco pessoas. A gente 
fez um workshop, que reuniu uma série de pesquisadores do país e de fora do país, 
que reuniu a instituição e que, inclusive, teve a ECO101 como participante para estar 
discutindo estes impactos de forma mais ampla. Então, toda essa discussão foi 
construída dessa forma.  

Ao longo do processo de licenciamento, primeiro a gente tem fases. Então, 
vocês foram questionando, até para já ir esclarecendo a participação da reserva e do 
ICMBio ao longo desse processo e dessas fases. Primeiro, para construção do termo de 
referência que veio fazer a concessão, a verdade é que o termo de referência não cita 
a reserva; infelizmente ele não cita a reserva. E a concessionaria, inclusive, já colocou 
isso, várias vezes, em pereceres que eles fizeram. No entanto, tivemos todo um 
esforço realizado em todas as consultas públicas realizadas, tanto presenciais, quanto 
as consultas eletrônicas, no sentido de se pronunciar. Em todas as oportunidades para 
que se abriu a possibilidade, a reserva se pronunciou, colocou a importância da reserva 
e que se considerasse a reserva dentro do processo. Se, quando saiu o edital para que 
se licitasse e se fizesse a concessão, isso não foi citado, essa responsabilidade não 
pode ser atribuída ao ICMBio porque todas as manifestações foram realizadas e, 
sinceramente, não sei precisar o porquê do fato de a unidade estar ali, não só da 
Reserva Biológica do Sooretama. O Toninho sempre se lembra. Na verdade, a gente 
tem duas unidades de conservação que são afetadas. Tem a Floresta Nacional do 
Goytacazes também, que tem sido meio excluída do processo, mas é também afetada, 
tanto quanto a Reserva Biológica do Sooretama.   

Bom, pós-concessão, e quando você inicia o processo de licenciamento, esse 
processo chega ao ICMBio primeiro na fase de manifestação em relação ao termo de 
referência, que é gerar para elaboração do EIA/Rima, certo? Esse processo chegou com 
prazo muito pequeno na reserva. Lembro-me que, na época, eu mesmo não estava. O 
coordenador regional não estava na coordenação. Eu não estava. A gente estava 
ministrando curso na nossa academia de formação, em São Paulo e, ainda assim, a 
gente comunicou ao Hélio, ao Valdir que, na época, estavam na unidade. Então, a 
gente reuniu esforços e construiu rapidamente uma proposta. A gente não pode 
estabelecer isso, mas a gente foi consultado e o Ibama acabou acatando as nossas 
sugestões. E, dentre essas sugestões, a gente pedia que se fizesse um estudo sobre 
propostas de alternativa de outros trajetos, que não o trajeto atual.  E isso acabou indo 
para o termo de referência.  

Foi elaborado o EIA/Rima. A gente, dentro da reserva, teve uma participação 
bem direta desde o início... A concessionária, inclusive, procurou-nos, mas o pessoal da 
empresa de consultoria, especificamente, teve bastante interesse em estar discutindo 
e construindo a coisa, se não conjuntamente, mas de estar conversando, de estar 
trocando ideias. Então, a gente fez esse trabalho conjunto e o EIA/Rima foi construído. 
Já, após a entrega deste documento, foi feito o pedido de autorização para o ICMBio, 
isso é uma prerrogativa legal, isso é o que  está estabelecido em lei, a estrada passa 
por dentro da reserva, e quando esse processo chegou ao ICMBio, ainda na fase de 
análise - só para esclarecer, essa autorização não é emitida pela reserva e nem pela 
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coordenação. Ela é emitida por Brasília, certo? Ela é emitida diretamente pelo diretor - 
nós trabalhamos de novo em um parecer para nos posicionar para fazer uma análise 
do que estava proposto no EIA/Rima. E o nosso papel, nesse processo não é aprovar 
ou negar. A gente sequer se manifesta neste sentido: Olha, não vamos negar. A gente 
se atém nesse parecer em apresentar uma série de informações técnicas, falando dos 
impactos; da potencialização dos impactos; no caso da duplicação, da forma que está 
proposta; porque, basicamente, o que está proposto no EIA/Rima, é duplicar a forma 
que está, você construir, você colocar jersey ali, você fazer um muro de concreto no 
meio.  

Esse processo aumentaria muito uma série de impactos. Quando a gente vê a 
discussão sendo feita, de forma mais ampla, na imprensa e tal, a gente: Ah, vai 
diminuir a cobertura florestal. Na verdade, esse é um processo importante, mas é só 
um deles. Em minha opinião nem é o mais importante. Você aumenta o isolamento 
entre as duas áreas, você cria uma faixa maior, então você vai evitar que as espécies 
que estão de um lado venham a se reproduzir, venham a ter contato e possam se 
deslocar para buscar alimento e uma série de outros aspectos; passar, transitar de um 
trecho para o outro. E você aumenta muito a probabilidade de acidentes, de 
atropelamento. O bicho que entrar ali, na estrada, primeiro, vai ter uma faixa muito 
maior para transpor e a maior parte dele sequer vai conseguir passar por essa barreira 
de concreto no meio. Então, o bicho vai ficar preso ali e, fatalmente, vai acabar 
morrendo. E aí a gente pensa: Ah, o bicho vai morrer? Não é só o bicho. Isso aumenta 
muito a potencialidade de acidente de trânsito também. Então, ainda que as pessoas 
considerem essa questão do atropelamento de fauna, que é um problema que a gente 
já mensurou, que a gente já vem discutindo com a academia e tal, que a gente mostra 
que o impacto é extremamente importante para a reserva, talvez seja o mais 
significativo de todos os impactos negativos que a gente tem na unidade, - 
certamente, é um dos mais - você aumenta muito a potencialidade de acidentes de 
trânsito e uma série de outras questões.  

Então, isso não se resume à questão ambiental. A gente manda essa 
informação técnica, mostrando todos os aspectos que levam, que ampliam a 
possibilidade, que aumentam o nível de impactos, lembrando: a gente está 
trabalhando com um fragmento que, hoje, é um fragmento mais importante desse tipo 
de vegetação para a Mata Atlântica. A gente não tem outra área contígua tão 
significativa, com tamanha extensão como a gente tem ali. São mais de cinquenta mil 
hectares.  
 A gente tem outras áreas de Mata Atlântica, maiores, mas não com as 
características da Mata Atlântica que a gente conserva ali. 
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Marcel, ao mesmo tempo em que 
você apresenta os impactos, vocês não apresentam propostas que possam otimizar ou 
até mesmo evitar que tenham esses impactos mesmo com a obra acontecendo? 

 
O SR. MARCEL REDLING MORENO – Perfeito. Na verdade, a gente solicita que o 

EIA/Rima venha com essas proposições. O EIA/Rima traz um capítulo, mas um capítulo 
muito simples que fala, basicamente, acho que apresenta sete propostas, mas não faz 
o detalhamento de nenhuma delas. Só fala: pode passar a Leste, pode passar a Oeste, 
você pode fazer um elevado, enfim, apresenta uma série de alternativas, mas só cita 
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essas alternativas. Quando ele fala em trajeto alternativo, na verdade, é feito um 
círculo... Só para que fique mais claro o entendimento de vocês, é como se você 
colocasse um compasso na estrada e fizesse um círculo em volta da reserva, então 
você vai aumentar esse trajeto aqui. Não existe nenhuma planilha de custos, não se 
mostra qual o nível de impacto social, de impacto ambiental se você fizer desvios, se 
você fizer viadutos, se você fizer túnel, enfim, você não tem informação técnica para 
ser avaliado.  

Bem, isso é o que a gente apresentou tecnicamente. E como é que o ICMBio 
avaliou isso? A hora que chega lá no ICMBio, a diretoria encaminha isso para o setor 
que trabalha com impactos ambientais. A partir disso é elaborada uma nota técnica 
que trabalha fundamentalmente com a legalidade da questão. Por ser uma reserva 
biológica, por todo o arcabouço legal que existe, por todos os impactos possíveis, que 
autorização daquele empreendimento, da forma que é proposto, é ilegal.  
 Então, se é ilegal, não existe sequer a necessidade de se fazer uma avaliação 
técnica porque a gente não tem como assinar algo que a legislação diz que não pode 
ser assinado. Esse é o entendimento da área técnica, que é todo embasado nos 
pareceres da nossa Procuradoria Federal Especializada. 

Então, fundamentalmente, se fecha isso e, a partir dessa nota técnica, isso volta 
para a diretoria e a diretoria apresenta essa negativa simples, como a Letícia colocou 
para vocês. A gente não tem como autorizar. 

O ICMBio devolve o processo, isso a Letícia também narrou para a gente, 
pedindo para que se justificasse isso, por que não? Por que não se pode fazer? E aí é 
feito um outro documento mais amplo explicando, basicamente. Aí ele associa todos 
os instrumentos legais que inviabilizam essa questão e associa ele aos impactos 
ambientais apresentados, tanto no relatório que a gente encaminha quanto nos 
resultados do workshop sobre a duplicação da BR, que foi realizado alguns anos antes. 
 Isso vai para o Ibama e tem todo aquele procedimento que a Letícia já 
descreveu; isso volta para o empreendedor, o empreendedor encaminha um novo 
documento pedindo para que se reavaliasse essa questão. 
 Esse documento ainda está em fase de emissão de parecer, o parecer está no 
processo. A mesma situação do Ibama é a nossa, o processo é público, a gente pode 
passar o número para vocês, vocês podem solicitar diretamente à Coordenação 
Regional para ter acesso e acompanhar diretamente esse processo. 

O que eu posso dizer para vocês em relação à avaliação que a gente fez da 
solicitação? Primeiro, ela está embasada numa afirmação de que, assim, não haveria 
por que se analisar tecnicamente essa solicitação de você fazer mais estudos e você 
propor rotas alternativas e tal porque a gente, as rotas que nós estamos propondo são 
rotas que passam por dentro da unidade de conservação. Essa informação nunca 
existiu.  

É obvio que ninguém é maluco a ponto de pedir para tirar de um lugar para 
colocar em outro, dentro da reserva. Então eu, sinceramente, não tenho como precisar 
para vocês de onde veio essa informação, mas tenho como dizer, com certeza, que nós 
não prestamos essa informação. Isso é óbvio. A gente não vai pedir para passar em 
outro lugar dentro da própria unidade de conservação. Então isso é um argumento que 
se utiliza para se falar: Não adianta a gente fazer o que o ICMBio está pedindo que vai 
ficar na mesma, então não existe razão para tal. 
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Depois, existe toda uma argumentação jurídica e eu não sou da área de Direito, 
mas a gente acaba, como você é do Poder Executivo, você executa leis e acaba tendo 
que tentar entender um pouco daquilo que você tem que executar. 

Trabalha-se com a argumentação básica de que a estrada é anterior à unidade 
de conservação. A solicitação da concessionária toma como marco o decreto federal 
que institui a unidade de conservação, que é de 1982. Quer dizer, a rodovia está lá 
antes, então, como você fez uma rodovia, você estabeleceu uma faixa de domínio que 
essa faixa tinha outra função, que ela estava voltada a outra coisa que não a 
conservação, então você não poderia criar uma unidade de conservação numa faixa, 
numa área que a princípio estava destinada para uma outra finalidade. 

Essa informação acaba se desconstruindo, primeiro porque essa ideia de que a 
unidade existe a partir de 1982 não é verdadeira. Quando você pega o SNUC – e o 
SNUC é citado, inclusive, na solicitação da concessionária – ele fala que toda unidade 
de conservação depende de um ato legal para a sua criação. 

O ato legal que institui a reserva, ainda não com o nome de Reserva Biológica 
de Sooretama, mas que pega aquele trecho que é transposto pela rodovia e 
transforma aquilo numa área protegida, numa unidade de conservação, é de 1945. É 
uma portaria do Ministério da Agricultura. Ou seja, a unidade é bem anterior à 
rodovia.  

Mesmo que se desconsiderassem todos esses aspectos, a leitura que a nossa 
PFE faz também, e aí, assim, não estou fazendo uma discussão de mérito, estou 
dizendo o que a nossa PFE nos orienta...  
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) –  Esclarece para a gente PFE.  
 

O SR. MARCEL REDLING MORENO – Procuradoria Federal Especializada.  
 É que, a partir do momento que você tem um ato do poder público para criar 
uma unidade de conservação, tudo que está ali dentro é descomissionado, no caso de 
uma unidade de conservação de proteção integral e tal. Ainda que você tivesse toda 
essa questão do histórico e tal, o entendimento do nosso jurídico é que criou unidade, 
você descomissionou aquela área. Aquela área se destina à conservação.  

Por fim, a conclusão do parecer para o Ibama – na verdade, isso não foi 
encaminhado para o ICMBio, foi para o Ibama – é uma solicitação no sentido de que o 
Ibama deixasse de ouvir o ICMBio. E como a área é uma área que não poderia ser 
unidade de conservação, em tese, pelo que está colocado ali, isso é baseado em um 
parecer do Dnit para uma ferrovia, em uma área de proteção ambiental, em um 
contexto bem diferente, mas os argumentos são fundamentalmente os mesmos. Então 
a ideia é que, como aquela área não poderia ser uma área de conservação, o ICMBio 
sequer deveria ser ouvido, que o Ibama deveria fazer o licenciamento sem ouvir o 
ICMBio. Só que isso também afronta o que a legislação impõe, tudo que a legislação 
coloca com relação aos impactos que a rodovia causa e porque de fato ela passa 
dentro da unidade de conservação.  

Então, situação atual: o parecer não está assinado, o parecer está posto lá. O 
que a gente sabe de conversa com colegas do licenciamento é que esse parecer, a 
princípio, segue a lógica de dizer que do ponto de vista técnico essa questão já está 
esgotada. A gente não tem como fazer mais nenhuma avaliação porque tudo que tinha 
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que ser discutido já foi discutido no parecer emitido pela reserva. E nas notas técnicas, 
os pareceres são emitidos pelo setor de impactos ambientais do ICMBio.  

Na prática, saindo dessa lógica, hoje – e seguindo o que o pessoal do setor de 
impactos ambientais, da nossa PFE, diz – basicamente a gente tem a seguinte situação: 
a gente tem toda uma legislação que mostra claramente que você não tem que 
licenciar, que autorizar a atividade. Aquela duplicação, da forma que está proposta, é 
um ato ilegal. Qualquer pessoa, qualquer técnico – seja ele o técnico, se for eu, que 
não manda nada, ou se for um diretor – assinar qualquer tipo de documento que 
venha a propor essa coisa e se isso vier a ser autorizado, isso estará configurando um 
ato ilegal. Considerando que a gente tem Ministério Público envolvido, que a gente 
tem a Justiça, tem uma série de procedimentos, eu não acredito que esse documento 
seja assinado.  

Sei que é uma coisa que a hora que você para pensar: Bom, qual é a saída? 
Qual é o caminho? Cheguei aqui com a ideia clara de falar: Gente, vamos tentar 
trabalhar com a ideia de você licenciar os trechos e desconsiderar aqueles cinco 
quilômetros. Conversei com a Letícia anteriormente, a Letícia já me esclareceu que não 
era possível, então já sentei ali e meio que... E é aquela coisa, sou usuário que também 
recebe extrato do Sem Parar todo final de mês, também estou pagando.  

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Se me permite aproveitar um pouco e lhe apartear 

neste momento, quando você diz que chegou aqui com a ideia de que a gente pudesse 
trabalhar e licenciar os outros trechos, conversou com a Letícia, Letícia falou que não 
era possível. Não é possível licenciar os outros trechos? É isso que entendi? 

 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Foi o que expliquei. O segmento do 

trecho norte foi protocolado como sendo de Serra aos dezessete primeiros 
quilômetros da Bahia. Isso neste momento não é possível segmentar, não é possível 
contornar isso. Essa é a proposta do empreendimento. O empreendimento tem que 
ser visto como um todo.  

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Pois é, mas já foram licenciados seis trechos, que dão 

vinte e oito quilômetros.  
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Então... Calma, vou tentar esclarecer. 

Realmente, a questão de licenciamento ambiental, a gente faz às vezes aqui uma 
conversa como se todo mundo já estivesse a par dos procedimentos. Às vezes é 
necessário esclarecer um pouco mais. Com relação aos trechos que não necessitam de 
licenciamento – isso é uma previsão da portaria interministerial –, é uma exceção, 
dentro de determinados quesitos como não interferência em área de proteção, não 
interceptação de comunidades, etc. etc. etc. 

Então, assim, talvez eu tenha que fazer um exemplo. Você quer construir uma 
casa inteira, e alguém te diz que os pilares podem ser edificados, desde que você 
justifique que cada posição daquele pilar não vai interferir em quesitos ambientais. E aí 
alguém te diz: os pilares, você tem direito, você protocolou, dos dez que você pediu, 
seis pilares. Esses são os segmentos que podem estar em obra já há algum tempo. 
Inclusive no trecho norte. Mas a casa inteira é âmbito de um processo só, que é o 
processo do trecho norte. Então, não há mais que se falar em abrir exceção para uma 
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janela, para um teto ou para uma parede só. Agora é a casa toda, que é o trecho norte 
todo.  
 Esse é o procedimento. Não é uma opinião minha. Isso é procedimento.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Só, Marcel, para reafirmar, 
porque eu gosto de fixar alguns pontos importantes. Você deixou muito claro aqui 
para a gente que, antes de sair o edital, vocês participaram de inúmeras audiências e 
alertaram sobre a presença da Reserva Biológica de Sooretama no trecho. Isso deveria 
ter sido constado no edital, porque, talvez, aquele trecho inclusive pudesse estar livre 
de duplicação. Não é? Se isso fosse, talvez, constado no edital, estaria livre da 
duplicação. Então, talvez, o que a gente começa a perceber, e aí não dá para fazer uma 
ilação de que a empresa está envolvida nisso, até porque ela é definida 
posteriormente, mas que houve, da parte do Governo Federal, que quem fez a 
concessão cometeu um absurdo e transformou uma licitação impossível de se... pelo 
que estou percebendo, não haverá de forma alguma, só se o Ibama decidir fazer sem 
a... mesmo que isso ocorra, haverá uma judicialização, Ministério Público. Então, 
assim, o trecho norte, pelo que nós estamos percebendo, se não houver, se não 
houver, em algum momento, um entendimento de que ele pode ser subdividido para 
licenciamento, nós não teremos praticamente... É o que a gente está percebendo da 
reunião. 
 
 A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Eu só queria esclarecer o seguinte: dado 
que a última palavra do ICMBio está pendente, em dizer, pela última vez, que não é 
possível... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Sim. 
 
 A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – ...a última alternativa que nos resta, se 
você não pode passar pelo meio, é você dar a volta. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 
 
 A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Então, a concessionária teria que... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Isso ainda existe, essa 
possibilidade?  
 
 A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Sim. Porque... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Fora do trecho da Reserva 
Biológica de Sooretama? 
 
 A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – É possível que a rodovia faça uma volta 
e não intercepte diretamente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Isso equivaleria a o que do 
ponto de vista...? 
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O SR. MARCEL REDLING MORENO – A gente precisa ter estudos. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Não, não, ela vai quantos 

quilômetros para dentro, a reserva, de cada lado? Quilômetros. 
 
 O SR. MARCEL REDLING MORENO – Ela vai,  
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Quilômetros. 
 
O SR. MARCEL REDLING MORENO – Pelo leste, eu acho improvável ela passar. 

Para oeste, aproximadamente uns vinte e tantos, vinte quilômetros.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – A gente iria, você diz o mar. 
Para orla.  
 
 O SR. MARCEL REDLING MORENO – É. A unidade, ela está de Leste a Oeste. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 
 
 O SR. MARCEL REDLING MORENO – Se você pegar o lado do mar, essa 
passagem...  
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Mais ou menos uns vinte 
quilômetros. 

 
O SR. MARCEL REDLING MORENO – A não ser que você passe lá pelo litoral, 

que você desvie profundamente a rodovia, é inviável porque tem a Vale no meio, e 
você passa por uma série de áreas que, hoje, elas estão mais ou menos secas, mas são 
áreas alagáveis compunham o complexo da Suruaca no passado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Entendi. 
 
O SR. MARCEL REDLING MORENO – Então, aquilo ali, seria inviável. Você 

passar pelo oeste, seria a possibilidade que a gente considera possível. E aí você pega, 
se você pegar da estrada até o limite da unidade, até o que ela vai, são uns vinte, vinte 
e poucos quilômetros. Óbvio, o contorno não vai ter só isso. Ele vai ter que dar volta 
nessa coisa toda.  

Então, agora, sem você fazer estudos claros e mostrar as vias que existem, 
mostrar um traçado exato, por onde ia passar e tal, e de estimativa de custo, a gente 
não tem nem como ter um posicionamento técnico. Hoje a gente está muito nessa: Ah, 
eu acho que dá, eu acho que não dá. Vai ficar mais caro, vai ficar mais barato. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – A segunda pergunta que eu 

queria fazer para você é se há alguma, por parte do ICMBio, proposta? Por exemplo, 
eu não sei a pista. Você falou que, se duplicar, ela vai ficar extensa. Passar por cima, 
não sei. É uma segunda pista que suba. Assim, existe algum... 
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O SR. FREITAS – (PSB) – Sugestão. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Alguma sugestão, por parte do 

ICMBio. Eu lembro que você falou aqui que houve um envolvimento, inclusive a 
tentativa. Existe alguma proposta que seria cabível, sem ser esse contorno? 
 

O SR. MARCEL REDLING MORENO – O nosso parecer coloca, principalmente o 
resultado do workshop, ele trabalha uma série de alternativas, uma série de 
possibilidades. 
 

O SR. FREITAS − (PSB) – De duplicação? Obedecendo ao leito original?   
 
O SR. MARCEL REDLING MORENO – Obedecendo ao leito original, hoje, da 

forma que é proposto, não. A não ser que você traga...  
 
O SR. FREITAS − (PSB) – Não, mas ele não está falando da forma que é 

proposto. Ele está dizendo se existe alguma proposta, alguma sugestão de vocês. 
 
O SR. MARCEL REDLING MORENO – Usando o leito original, pegando 

simplesmente a rodovia e duplicando? 
 
O SR. FREITAS − (PSB) – Vocês sugerindo. 
 
O SR. MARCEL REDLING MORENO – A questão é que a gente não sugere, a 

gente analisa. Quem tem que sugerir isso é a empreendedora. A questão é essa. 
 
O SR. FREITAS − (PSB) – Mas eu penso que poderia seria uma convergência. 

Vocês conhecem a área. Então, deixa eu aproveitar alguma fala sua aqui. 
 
O SR. MARCEL REDLING MORENO – Não. Certamente... 
 
O SR. FREITAS − (PSB) – Eu vou ouvir, Toninho! 
 
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA ALMEIDA – Eu vou ser breve. Eu só queria fazer 

umas complementações... 
 
O SR. PRESIDENTE − (GANDINI− CIDADANIA) – Eu só vou pedir para se 

identificar para a Taquigrafia fazer a ata. 
 
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA ALMEIDA – Pois não. Meu nome é Antônio de 

Pádua Almeida. Eu sou analista ambiental da ICMBio, sou gestor da Reserva Biológica 
de Comboios e a minha ligação com Sooretama é porque a gente faz parte de um 
mosaico de unidades de conservação, que inclui Sooretama, Comboios, a Floresta 
Nacional de Goitacazes, que também é atravessada pela BR-101 e que também vai ser 
impactada com a duplicação. 
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É o seguinte, eu fiz algumas anotações. Primeiro: eu acho que é importante a 
gente mencionar o processo de licenciamento, que nem sempre fica claro para as 
pessoas. Grosso modo, a gente tem etapas diferentes. A gente tem a concessão de 
uma licença prévia, depois que essa licença prévia que, em tese, é o momento de 
avaliar a viabilidade do empreendimento como um todo, esse empreendimento é 
viável ambientalmente? É essa fase que vai mostrar. Se considerar que o 
empreendimento é viável ambientalmente, aí passa a ser a fase da licença de 
instalação, e essa instalação do empreendimento vai depender de uma série de 
condições elencadas pelo órgão licenciador. Caso essas condições sejam cumpridas e a 
instalação ocorra dentro do que foi acordado e sugerido pelo órgão, aí sim, o 
empreendimento pode ter licença de operação. Então são três fases diferentes, grosso 
modo.  

A gente está, nesse momento da licença prévia. Alguns trechos já estão 
duplicados, o empreendimento já está operando, então está um pouquinho confuso o 
processo. Mas eu estou dizendo isso para justificar o fato de que não dá, num caso 
desses, para a gente tratar de setores separados, porque a solução pode afetar 
diferentes setores.  

Por exemplo, se a solução para não impactar a Reserva Biológica de Sooretama 
for fazer um traçado alternativo, esse traçado alternativo pode começar em diferentes 
pontos da BR. Ele pode começar dentro do município de Linhares, isso, teoricamente, 
poderia... Uma coisa é você chegar até a unidade, contorná-la toda e voltar para o 
traçado original; outra coisa é começar bem antes e diminuir essa quantidade de 
contorno que vai ter. Estou falando isso assim para dar um exemplo bem grosseiro. Eu 
sou biólogo, não sou engenheiro, não posso opinar sobre estradas, do ponto de vista 
de custo e de funcionalidade. 

Então, assim, existem diferentes alternativas. Essas diferentes alternativas, que 
deveriam ter sido apresentadas em condições de serem analisadas pelo órgão 
licenciador e pelo ICMBio, que é ouvido pelo órgão licenciador, não foram 
apresentadas com nível de detalhe. Esse que é o grande problema.  

A gente não tinha diferentes alternativas locacionais detalhadas para avaliar; a 
gente não tinha, por exemplo, eu lembro que no workshop, que foi realizado na Ufes, 
para tratar do tema, foram sugeridos os túneis e viadutos. Como leigo, eu posso dizer 
o seguinte: se conseguissem fazer um túnel do início de Sooretama que saísse lá no 
final, não teria nenhum problema do ponto de vista ambiental. Ia passar por baixo da 
reserva. - Ah, isso aí pode ter custo. É proibitivo. O solo não permite. Aí não é o biólogo 
que vai dizer. Mas a gente não teve, como instituição, alternativas claras para avaliar. 

Se a gente pesquisar, na internet, estradas, parques, unidades de conservação, 
a gente vai ver obras de arte, obras de arte pelo mundo afora, no Canadá, nos Estados 
Unidos. Se a gente tem condições tecnológicas, se a gente tem dinheiro e se a gente 
tem vontade de fazer isso, aí é outro problema, mas, assim, a reserva biológica de 
Sooretama é uma joia. É uma joia que a gente tem! E quando eu falo a gente, é o povo 
capixaba que tem, o povo brasileiro tem. É uma joia! A gente não consegue 
dimensionar o valor daquilo ali. Então, o que puder ser feito para preservá-la, eu 
acredito que a gente deve fazer se a gente tiver condições.   
 Outra coisa que eu queria mencionar – eu fiz aqui umas anotaçõeszinhas – e 
que é importante mencionar, que o parecer da equipe biológica da reserva não negou. 
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O parecer diz que não tinha condições de analisar as alternativas como elas foram 
apresentadas: de uma maneira bem superficial.   

A negativa partiu do fato de que existe legislação que impede intervenções em 
uma unidade de conservação de proteção integral. Seja qual for a solução, ela vai ter 
que levar em conta esse aspecto legal que existe. A lei hoje diz que é proibido, não tem 
argumento que diga que você pode desmatar um trecho de estrada dentro da reserva 
biológica de Sooretama. Foi com base nisso que a diretoria do ICMBio optou por negar 
de vez o empreendimento.  

Agora vou falar do ponto de vista pessoal: alternativas técnicas existem. Devem 
existir! A gente já conseguiu chegar à lua, a gente não vai conseguir atravessar cinco 
quilômetros de floresta?  

Agora a gente precisa disso: a gente precisa ter condições de avaliar se o custo 
disso é aceito e desejado pela sociedade capixaba, que vai ser a principal usuária do 
empreendimento. 

Eu queria só dizer isso para a gente discutir. 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Eu tomo liberdade de afirmar que é, porque, mesmo 
ouvindo aqui o Marcel, a quem eu cumprimento, o Antônio de Pádua; a Cristiane; de 
que “a rodovia é um problema e será um problema maior caso duplicada”, rodovia é 
um problema e ampliaria o problema caso duplicada. Essa foi a fala, e eu discordo. Eu 
acho que ela é uma solução e a proposta de duplicação é para uma solução melhor. Eu 
não posso imaginar que fizeram a rodovia para ser um problema e agora estão 
querendo elevar ao quadrado o problema. Eu não consigo imaginar isso! 

Eu penso que é para solucionar. E eu tenho certeza com índices claríssimos que 
uma rodovia duplicada implica em diminuição acentuada de mortes humanas nesse 
trecho duplicado. Isso é claro em toda duplicação do nosso país, então eu não acredito 
que possa ser um problema duplicar.  

É obvio que a busca aqui é de encontrar solução. Eu, particularmente, Freitas, 
não mato uma formiga, uma barata, e sugiro que não matem. Mato um mosquito, um 
pernilongo que morde, esse aí eu mato mesmo. Mas não sugiro que matem uma 
barata ou um pernilongo. 

Mas baseado na sua fala, Marcel, eu encontraria a solução. Você disse que a 
separação das duas vias com um muro concreto, como você citou, impede que o 
animal ultrapasse para o outro lado, e eu concordo. Então porque não colocar o muro 
na primeira faixa, para impedir que ele entre? Na primeira, já que ele não sai! 
Concorda?  

 
O SR. MARCEL REDLING MORENO – Essa discussão é sempre difícil de fazer, 

porque quando a gente pensa “Ah, a gente pode simplesmente enfiar um alambrado 
de um lado ao outro, e impedir que os bichos passem”. Então, primeiro, você tem essa 
história do isolamento, e mais do que isso. Eu, particularmente, sempre fico na dúvida. 
Tem vários bichos que não vão entrar ali, mas tem sempre aquele bicho que vai dar 
um jeito de passar, que vai ficar preso ali.  

 
O SR. FREITAS – (PSB) – E por que a gente não faz, ao longo de seis 

quilômetros, trinta túneis, ou seja, a cada duzentos metros um túnel? Não vai entrar 
um bicho na rodovia! 
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O SR. MARCEL REDLING MORENO – Aí vai de encontro ao que a gente solicita. 

Na verdade, o nosso parecer, é o que o Toninho afirmou, o nosso parecer técnico. Eu 
não posso responder pela questão jurídica. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Inviabiliza.  
 
 O SR. MARCEL REDLING MORENO – O nosso parecer técnico é que você tem 
que apresentar propostas. Hoje a gente não tem essas propostas escritas. 

 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Só para a gente entender, a gente não 

perder a linha do que está faltando, para aonde a gente vai, para aonde a gente 
deveria ir, hoje existe uma resposta sendo elaborada em Brasília, com a diretoria do 
ICMBio, em Brasília, sobre a segunda pergunta com relação ao ICMBio, se pode ou 
não.  

A primeira resposta do diretor do ICMBio foi que não poderia com base em que 
é uma área de proteção integral – e ali não é permitido. Ele poderia ter dito que não 
há informações técnicas suficientes, não há projeto apresentado, mas ele foi taxativo 
em ser legal – a unidade não permite. Embora tenha surgido um parecer técnico dos 
analistas da unidade, para dizer tudo o que é necessário e requisitar uma série de 
informações sobre aquilo ali. 

Então, às vezes a gente está indo a uma direção, aqui, em dizer que faltam 
informações, mas o ICMBio enquanto instituição se posicionou taxativo em dizer que é 
uma restrição legal. Não foi falta de projeto. Porque muitas vezes o Ibama pergunta e 
o ICMBio responde exatamente isso: Olha, eu não estou munido de informações 
suficientes. A depender de informações a mais do processo, eu posso analisar e emitir 
uma... Não foi o caso. 

Então hoje existe uma posição a ser dada novamente pelo órgão. Aí a gente 
começa a supor, não é? Porque está para vir, a gente não sabe a resposta ainda. E isso, 
vamos dizer assim, norteia o andar da carruagem.  

Se nega mais uma vez, todo investimento agora, uma vez que a concessionária 
aceitar com isso, é estudar alternativas vocacionais para passar de um ponto ao outro 
sem interferir na unidade de conservação. E uma vez que há uma mudança de 
resposta, que ele solicite informações, que ele já queira falar de projeto, o Ibama 
solicita à concessionária a complementação. 

Então, às vezes a gente fica estudando solução, mas a gente está dependendo 
de uma resposta do órgão para dizer o que ele quer, o que ele precisa. Ou ele não 
precisa de mais nada e vai insistir no posicionamento inicial? 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Só queria fazer uma pergunta. 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Só mais uma complementação. Nessa 

hipótese, quando a gente fala assim: Ah, é possível passar de um lado para o outro e 
não impactar ou impactar. Já não estou falando se pode ou se não pode. Estou 
querendo dizer que uma vez que é dito que pode, o papel do Ibama, que conduz o 
licenciamento, é cobrar do empreendedor esforços para sustentabilidade do projeto. E 
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isso a gente não cessa esforço para chegar ao objetivo adequado para a situação. 
Então isso... 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Mas quando a senhora diz que a análise está 

estritamente baseada no legal, não diz isso aí de encontrar o caminho,... 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Justo. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) –... de encontrar a proposta que... 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Essa foi a primeira resposta do ICMBio. 

Está sendo perguntada uma segunda vez, porque a concessionária apresentou uma 
réplica, uma série de argumentos e foi solicitado novamente um posicionamento. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Mas esse licenciamento não está exclusivamente 

vinculado na consulta técnica ao ICMBio. 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Nesse caso é vinculado. Não é que a 

rodovia não possa ser duplicada. O que estou colocando? A vinculação é de passar ali 
dentro. Para passar ali dentro é necessária essa autorização do ICMBio. A isso estamos 
vinculados. Agora, uma vez que ele negue pela segunda vez e diga que não há motivos 
para mudar de ideia e que é uma restrição legal e isso não vai mudar, o que o 
licenciamento faz é chegar para o empreendedor e falar: Oh, você não pode passar por 
aqui, mas se você insiste com o projeto, estude alternativas. 

Quero complementar que na primeira versão do estudo que está de posse do 
Ibama, há menção de alternativa locacional tanto pela esquerda quanto pela direita. 
Ou seja, desviar da unidade tanto pelo lado direito, quanto pelo esquerdo. O Ibama 
inclusive nem se posicionou ainda sobre a qualidade desse estudo. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Eu não encontrei questionamento. 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Então, assim, não é uma questão. Não 

estou me posicionando já se é, foi um estudo bom – vamos dizer assim –, suficiente, 
mas já existe a pontuação sobre a temática. Uma vez que a gente só tenha como 
passar por fora da unidade, vai ser cobrado do empreendedor um avanço nas 
complementações de estudo com relação àquelas opções. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Senhora Letícia, para o prático, acho importante a 
gente ir para o prático. Eu não estou conseguindo encontrar sustentação objetiva, 
clara, prática, para a proposta que coloquei. E acredito que a proposta que coloquei 
está protegendo a vida dos animais, a vida humana e a duplicação, porque nós 
vivemos num mundo que precisa evoluir. 
 
 A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – No caso, um projeto por dentro da  
  

O SR. FREITAS – (PSB) – Então, a duplicação com muro dos dois lados, com 
trinta túneis ao longo dos seis quilômetros.  
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Eu acredito que não entra um animal na faixa de rolamento, eu acredito que 
não atrapalhe o animal transitar de um lado para o outro em busca de comida, em 
busca de relação entre si, preserva a vida do animal, preserva a vida humana e aí eu 
gostaria de encontrar o que impede.  
 

A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Mas, hoje... 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – E a faixa de domínio, observando as duas laterais, 

limpa, sem supressão, sem supressão. Eu acredito que, praticamente, permite – 
praticamente, eu não medi – mas se precisar de cinco metros de cada lado, que 
oportuniza a evolução humana e do animal.  

 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – É porque nós não estamos na instância 

de discutir se cabe um projeto ou não. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Não. Mas eu encontro barreiras, resistência da 

proposta. 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – A resistência em encontrar um projeto 

que faça barreiras, que permita ao animal passar de um lado para outro é a 
autorização do ICMBio. A gente... 

 
A SR.ª ANDREA DE SOUZA DIOGO MOULIÉ –   Desculpe. Antes de avaliar essa 

proposta, a gente precisa do posicionamento do ICMBio. Pode? Não pode? Se é ilegal. 
Não vemos como propor o que o senhor está sugerindo, porque é ilegal. Então a gente 
precisa desse posicionamento antes de dar prosseguimento para outras questões, 
sugestões, enfim.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Só uma pergunta ao Ibama. 

Não entendi. Independente do ICMBio, nós temos duzentos e setenta quilômetros do 
trecho que está se pedindo para licenciar, existe uma discussão num trecho de sete 
quilômetros. Pelo princípio constitucional da razoabilidade, não há possibilidade de o 
Ibama licenciar como um todo, porque é praticamente a pista toda, em nenhum 
momento vocês estão afrontando ordem jurídica nenhuma, falar que esses sete 
quilômetros podem ser discutido depois. É um princípio constitucional, razoabilidade. 
Você não pode impedir, a gente botou sete praças de pedágio, está todo mundo 
pagando. 

Por causa de sete quilômetros, não tem razoabilidade você parar duzentos e 
setenta do lado norte, não é só o lado norte, e o pagamento do lado norte subsidia o 
lado sul e o do sul subsidia o norte, então não é uma tarifa que depende... para 
conceder a rodovia foram pensadas sete praças de pedágio. Eu acho que cabe aí um 
pouco de ousadia, porque eu acho que a gente tem advogados bons, juristas bons, 
inclusive deve ter dentro do Ibama, para defender a tese que sete quilômetros dentro 
de um trecho de duzentos e setenta, se for só essa a questão mesmo, claro que tem os 
outros trechos. Poderiam ser até vinte, acho que pela razoabilidade poderiam ser até 
vinte, pegar da reserva da Vale até o final, dá uns vinte quilômetros. Eu calculei, passei 
na rodovia toda.  
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Pelo princípio da razoabilidade, o Ibama emitir licença prévia bloqueando esse 
trecho, porque se a gente ficar no discurso legalista o tempo todo, a gente tem 
legalidade, o princípio da razoabilidade está aí na Constituição, está acima de qualquer 
lei que você me citar agora, qualquer lei. Você pode citar a lei que está no Ibama, lei 
tal. Mas há um contrato em vigor que está causando dano aos capixabas, nós estamos 
pagando, pelo Governo Federal, que é o órgão ligado, princípio da razoabilidade. Oh! 
Esses sete quilômetros nós vamos discutir a posteriori pelo princípio da razoabilidade. 
Mesmo tendo lei, porque a Constituição é maior que a lei.  

 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Se me cabe um adendo, eu entendo o 

posicionamento, mas nada vai fugir, na administração pública, de um procedimento. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Concordo. 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – E essa é a lei, hoje, você não pode 

fragmentar um estudo em fase de LP. Agora... 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Você não está fragmentando, 

você tem um impeditivo.  
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Se a gente está falando para o bom 

andamento do processo, para a celeridade, do que está pendente, hoje, no meu ponto 
de vista, o que é urgente é a definição do ICMBio por parte da decisão dele. Porque, se 
amanhã existe uma definição e uma última resposta se pode ou não, eu fiz as 
hipóteses aqui, e aí tudo vai acontecer. Com Sooretama... 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Então você está dizendo 

pra mim que até a negativa é importante nesse momento?  
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Até a negativa é importante. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Sim. Ok. 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Porque a gente vai encaminhar as 

audiências públicas... 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Concordo.  
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Vai dizer para a sociedade na hipótese 

da negativa: sociedade, acontece que não vai poder passar ali por dentro, a 
concessionária já apresentou algumas hipóteses de passar pelo lado direito. Esses são 
os municípios afetados, o que vocês tem a dizer sobre isso? 

 A concessionária vai apresentar os custos de dar uma volta? 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Ou vamos repactuar o 

contrato? Ou vamos retirar esse trecho? Então, enfim. 
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A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Repactuar o contrato, rever pedágio, 
colocar todos esses custos no processo deles e esclarecer para a sociedade. E nós 
vamos dar seguimento ao procedimento. Para ser clara, não precisa a gente retroagir 
para tentar resolver. É dar a resposta que precisa para o encaminhamento ir para 
frente, assim como foi no trecho sul. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Eu estou satisfeito pela 

reunião. Não, estou satisfeito pela reunião. E eu tenho, assim, só para ter clareza, se é 
impossível passar ali, que é impossível. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Não, não é impossível. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Estou falando assim, se essa é a 

definição, que seja, eu não tenho dificuldade de entender isso. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – E o homem nasceu primeiro que o animal.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Não, mas não é... Nós somos 

animais, né? 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – É, e um animal racional. 
 
O SR. MARCEL REDLING MORENO – Só para complementar essa ideia, só para, 

mais uma vez, deixar bem claro.  
A reserva, primeiro, e eu coloco reserva e coloco todo um grupo que tem 

trabalhado nisso, não envolve só a reserva. A gente está à disposição o tempo todo 
para discutir questões técnicas, mas eu concordo com a Letícia quando ela diz que se a 
coisa vai parar na questão legal, ela vai parar na questão legal. Por mais que a gente 
discuta tecnicamente, se a gente tiver um posicionamento do nosso jurídico de que é 
ilegal, eu não acredito que ninguém, que qualquer pessoa no ICMBio, mesmo o diretor 
venha assinar essa autorização.  

Mas a gente tem que esperar o procedimento, não adianta, a gente recebeu 
essa solicitação do Ibama em abril, ela foi conduzida, existe uma nota técnica, mas que 
está há algum tempo lá e não foi assinada. Então, a gente tem que aguardar isso. Tudo 
que eu passei pra vocês em relação ao posicionamento do corpo técnico é um 
posicionamento de corpo técnico.  

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Essa solicitação de abril, Marcel, ela reivindica o quê? 
 
O SR. MARCEL REDLING MORENO – Fundamentalmente, ela reivindica que o 

ICMBio sequer seja consultado. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Mas ela faz esse requerimento ao ICMBio? 
 
O SR. MARCEL REDLING MORENO – Ao Ibama. Ao Ibama. 
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A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Ibama é o mediador, né? O 
empreendedor fala com o Ibama, o processo de licenciamento tem que passar pelo 
Ibama, qualquer questionamento aos intervenientes. Então, foi o que eu coloquei, o 
ICMBio foi perguntado pela primeira vez, ele disse que não. A concessionária insistiu e 
protocolou a justificativa e disse: Ibama, pergunte de novo ao ICMBio. Hoje, a resposta 
está com o ICMBio e não é esse ICMBio aqui, é o ICMBio que está lá em Brasília. A 
divisão técnica de Brasília. 

Então, a resposta está lá, acho que vale aqui a consciência disso e as devidas 
cobranças para que essa resposta saia para a continuidade do encaminhamento por 
parte do Ibama, de posse da definição do ICMBio, se pode ou não. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Pois é, eu penso que é uma pena que na minha cabeça 

o homem e o animal precisam conviver harmonicamente, um protegendo o outro. Ao 
homem cabe o papel de proteger o meio ambiente.  

A gente chega em algumas cidades, e até em alguns países, que convivem 
plenamente em harmonia. E eu vou citar aqui Campos do Jordão, eu vou citar aqui o 
Parque do Rio Quente, em Goiás, e o humano conserva uma área preservada e visita e 
aprende e os alunos são levados para visitar. E eu não consigo entender o porquê que 
a gente não pode conviver harmonicamente.  

E tem clareza, no sentido de evoluir e proteger. E eu estou citando aqui, com 
toda a minha estupidez, vamos dizer assim, ou com toda a minha falta de 
entendimento, estou citando aqui, e não encontrei dos técnicos aqui nenhuma 
contraproposta em que eu esteja errado, em fazer a duplicação, com muros nas 
laterais, com os túneis, e ninguém disse que isso aí prejudica o animal. 

 
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA ALMEIDA – Eu estou querendo falar, justamente, 

sobre isso.  
O tema é um pouquinho mais complexo do que isso, tá? Mas existem soluções 

sim, os túneis são uma solução complementar, mas eu vou dar um exemplo. Por 
exemplo, a primeira onça que passar dentro de um túnel desse, não passa mais 
nenhum bicho, paca, cotia, ninguém chega nem perto, por causa do cheiro da onça. 
Então, é um limitador. Não é só o túnel que vai resolver.  

Mas, assim, soluções técnicas existem sim, a gente precisa de ter essa 
disposição para resolver o problema. Enfim, é isso. Eu queria só reforçar uma coisa: 
primeiro que a gente sempre busca, na conservação, aliar a preservação do ambiente 
incluindo o homem, não é? Nós somos parte disso. E as unidades de conservação, 
quanto mais visitantes recebem, melhor conservadas são, porque têm mais gente 
querendo conservá-las. Essa que é a filosofia básica. 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – A ideia é essa. 
 
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA ALMEIDA – Agora, assim, com relação à história da 

fragmentação, eu só queria reforçar isso, porque pode ser que a solução... Vamos 
imaginar, por exemplo, que a solução viável encontrada seja fazer o contorno da 
reserva. Vamos imaginar! Neste caso, a partir de que momento vai se desviar do 
traçado original da BR para fazer o contorno? Isso pode variar, pode ser vinte, pode ser 
trinta, pode ser quarenta quilômetros antes da Rebio. 
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Por isso que eu acho que é impossível, neste momento, fragmentar o 
licenciamento, porque tudo, neste momento, está dependendo disso aí. Então, tem 
que ter uma definição institucional do ICMBio, para poder dar andamento a isso daí. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Eu queria só conceder aqui ao 

Iema, a gente acabou conversando na semana passada e eles falaram: Olha, a gente 
não tem envolvimento neste processo de licenciamento. Então, eu fiz o convite, mais 
para participar, mas se quiserem fazer uso da palavra, fiquem à vontade, já partindo 
aqui para o final.  

 
O SR. ALAIMAR FIUZA – É, deputado, a gente não tem nenhum comentário 

adicional técnico para fazer, porque não é da nossa atribuição.  
A gente agradece o convite e acaba sendo sempre uma oportunidade de 

aprendizado e a gente está à disposição desta Casa à hora que precisar. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Obrigado.  
Eu, quando falei que estava satisfeito, era com a reunião e não com a rodovia. 

A rodovia, infelizmente, a gente ainda não tem essa... Totalmente insatisfeito, não é?  
Mas vou abrir a palavra, para a gente finalizar, ao deputado Freitas – se vocês 

que quiserem fazer algum comentário final – e ao deputado Xambinho. E a gente 
finaliza a reunião. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Não vou deixar o assessor da comissão sem resposta. 

Ele sugeriu aqui que fizesse esse questionamento e vou homenageá-lo com este 
questionamento. Ele não consegue compreender o porquê, no trecho sul, foi dada a 
licença prévia, foi analisada e dada a licença prévia, bloqueando os sete trechos, por 
que não pode acontecer o mesmo com o trecho norte. 

 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – É como eu expliquei. São duas coisas 

distintas. Esses segmentos, eles não têm a ver com o licenciamento integral da 
rodovia. Eles são os pilares da casa. Eles são as exceções. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – No sul. 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – No sul, também. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Mas... 
   
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Tá, o bloqueio da licença de instalação. É 

isso que vocês estão me perguntando? 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Do trecho sul foi concedida a licença prévia. 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Prévia e o bloqueio na licença de 

instalação. O bloqueio foi dado na licença de instalação. A viabilidade já havia sido 
discutida, levada à audiência pública e atestada. O primeiro procedimento foi dado. 
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O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – E por que não faz isso no trecho 
norte? 

 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – No trecho... 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – A licença prévia. 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Isso. 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – E bloqueio do trecho de Sooretama? 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – É o que eu quero explicar. 
Para eu dar continuidade ao processo, o que está faltando, não é? Para eu levar 

para uma audiência pública, para eu botar o analista do Ibama para decidir um parecer 
técnico, pela licença prévia ou não, hoje, me falta a última resposta do ICMBio. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Então a tendência... 
 
A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Porque eu não posso, não é conveniente 

ir para uma audiência pública sendo que eu não sei, efetivamente, quem vai ser 
afetado com o traçado da rodovia. Então, é preciso da resposta para dizer para: 
Sociedade, vocês,  aqui do lado vão ser atingidos, porque não é possível passar dentro 
da rodovia. Ou então: Nós vamos passar por dentro da rodovia, esses são os custos, 
esses são os benefícios etc., etc.  

Pode ser feito, igualmente. Foi para o trecho sul. A gente, possivelmente, 
chegue talvez à licença de instalação e o projeto de Sooretama não atenda. Isso é uma 
hipótese. Pode atender, não é um problema. Mas pode acontecer de forma igual. São 
instâncias diferentes, são licenças diferentes. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – O ICMBio sabe  possibilidades de prazo para liberar ou 

não tem informação? 
 
O SR. MARCEL REDLING MORENO – Chegou a solicitação no início de abril. A 

partir disso a diretoria passou para o setor de impactos ambientais, o setor de 
impactos ambientais fez um parecer, só que esse parecer não está assinado.  

O que sugiro, inclusive, é passar o número do processo para vocês, porque 
vocês podem... O processo é público, vocês podem acompanhar diretamente. 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – É só assinar? 
 

O SR. MARCEL REDLING MORENO – Aí é que tá. Eu não sei se é só assinar.  
Quando a gente faz um parecer, convencionalmente você faz e assina. Se ele 

não foi assinado, devem existir pendências. Eu não tenho como dizer quais são. 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Mas penso que... Acho que tem uma obrigação de dar 
um despacho. Ou não? 
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O SR. MARCEL REDLING MORENO – Oi? 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Acho que o órgão tem a obrigatoriedade de dar um 
despacho. 
 

O SR. MARCEL REDLING MORENO – Com certeza!  
Só para esclarecer, esse processo não foi passado para a gente. Ele está 

correndo em Brasília e provavelmente esse processo não venha a ser encaminhado 
para a gente, está certo? Como o parecer não está assinado, a gente não consegue 
acessar e ver o que está escrito. A gente sabe qual a linha que ele está seguindo por 
conta de conversa informal. 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Você afirmou, acho que duas ou três vezes: Está 
pronto. Está faltando assinar. Está feito o parecer. 
 

A SR.ª LETÍCIA MENEGHEL FONSECA – Ele está em elaboração. Quando ele não 
consegue visualizar, existe um parecer em elaboração. Mas, independente de se está 
em elaboração ou não, pode existir uma cobrança sobre o instituto para que emita um 
posicionamento final.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Acho que, inclusive, essa deve 

ser uma deliberação nossa, de a gente fazer um pedido ao instituto, oficial, desta Casa 
de Leis, desta comissão.  

Queria aprovar esse pedido da comissão, ok? 
Outra, a gente pedir o processo do licenciamento do Ibama do trecho norte. Do 

trecho sul, também podemos aprovar, ok? E deixar em aberto, qualquer dúvida que a 
gente queira construir, fazer os pedidos aos órgãos. 

Passar a palavra ao deputado Xambinho e a gente já encerra posteriormente. 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Encerrar, nobre deputado Fabrício 

Gandini, presidente desta comissão, decepcionado. Porque a gente vê, na verdade, um 
erro desde o início de tudo, desde lá da concessão, onde você não tem as licenças já 
para esse empreendimento. Que tenho certeza que a licença ambiental dos sete 
postos de cobrança de tarifa para o contribuinte foram liberadas e estão funcionando.  

Vocês mesmos que estão lá na região pagam hoje o pedágio da Eco101 
diariamente para frequentar. E quem sofre, querendo ou não, é a população capixaba, 
quem utiliza a Rodovia BR-101 no nosso estado. 

A gente vê um impasse dos órgãos ambientais, mas também com 
responsabilidade da Eco101 pelo seu contrato que ela tem, que ela não vem realizando 
o que deveria realizar dentro do trecho do nosso estado.  

Espero muito que os técnicos, tanto do Ibama, tanto do ICMBio, busquem uma 
solução. Porque, às vezes, a gente vê o debate aqui, acompanha, tem solução, mas 
vocês não apresentam solução. Vocês querem cobrar da Eco101, mas não apresentam 
uma solução para resolver esse problema. Acho que nós temos que chegar a um ponto 
de convergência para levar a solução para aquele trecho de Sooretama. Acho que 
existe, sim, uma solução, como o deputado Freitas falou, e basta a união, um ponto de 
convergência, dos órgãos fiscalizadores de meio ambiente, junto com a concessionária, 
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porque é para o bem de todos. É para o bem dos animais, é para o bem da floresta que 
está ali, é para o bem do povo capixaba e para o bem do ser humano que trafega ali, 
porque nós perdemos vidas ali. 

Acho que nós temos que avançar e o Brasil, às vezes, não avança por conta de 
questões ambientais. Mas acontece o que tem acontecido em Minas Gerais. Nós vimos 
Brumadinho, nós vimos Mariana e agora estamos vendo Barão de Cocais. E não tem 
solução. Vai ser uma barragem atrás da outra que está acontecendo e vai acontecer 
mais se a gente não fiscalizar, realmente. Mas, onde a gente tem que ter investimento 
e que a gente pode buscar uma solução, a gente vê uma certa resistência dos órgão 
ambientais. Acho que a gente tem que pensar no avanço, no crescimento, mas, é claro, 
pensando na floresta, pensando nos animais. 

Quero só finalizar, senhor presidente, registrando, porque a gente está ao vivo 
e tem algumas pessoas mandando WhatsApp, que estão acompanhando o trabalho da 
comissão. Acho legal, interessante, a gente registrar. Tem a Maria Clara, o João Pedro, 
a dona Adélia, a Bruna, que estão acompanhando a gente, o trabalho desta comissão, 
como milhares de capixabas que vêm acompanhando o trabalho desta comissão.  

A gente busca a solução desse impasse da Eco101 no estado do Espírito Santo.  
 Cumprimentar meu xará, Alexandre Valdo, que vem participando de todas as 
reuniões dessa comissão da Polícia Rodoviária Federal; cumprimentar o Alaimar Fiuza, 
meu amigo Elias, do Iema, que também se faz presente, e todos vocês que estão aqui 
nesta noite de terça-feira, muito obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - CIDADANIA) – Obrigado, deputado Xambinho. 
Deputado Freitas, para finalizar. 
 
O SR. FREITAS - (PSB) – Da mesma forma, eu quero cumprimentar, senhor 

presidente, V. Ex.ª, que tem buscado fazer um trabalho relevante, buscando respostas. 
Reafirmar, mais uma vez, para os nossos convidados, para todos os presentes, era 
muito melhor que nós não tivéssemos que instalar uma comissão especial na 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, para acompanhar, e é instalada 
exclusivamente em função do não cumprimento do contrato, uma vez que a sociedade 
paga três vezes pelo que não se tem. Agradecer as presenças da PRF, do Ibama, do 
nosso Iema, do ICMBio, que atendeu o convite para estar aqui.  

E eu vou repetir: eu sou totalmente defensor da vida como um todo. Penso que 
nós precisamos preservar tudo que a gente tem e que é vida, mas, sobretudo, a vida 
humana. Sobretudo a vida humana. E, se a gente fizer um levantamento de onde, 
quais os números de quem morre mais ao longo da rodovia, não tenho dúvida 
nenhuma de que é o humano. E, automaticamente, eu penso que a gente tem que ter 
sensibilidade de preservar a vida humana e toda vida – a vida dos animais, a vida de 
toda a fauna, de toda flora.  

Mas eu afirmo: onde existe duplicação de uma rodovia, é drasticamente 
diminuído o índice de vidas que se perde. Então, eu penso que tem que ter 
sensibilidade para que a gente possa encontrar o caminho de duplicar essa estrada, 
porque não é o Governo Federal que está bancando, é o povo que está bancando.  

E é óbvio, eu tenho certeza de que vocês sabem disso, que se a gente tivesse 
uma pesquisa de opinião pública, é distante demais o volume de pessoas que querem 
do volume de pessoas que não querem a duplicação. E, da forma que a gente ouviu 
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aqui, não dá para imaginar que na rodovia vá acontecer a duplicação no total do 
trecho. E eu espero que ela aconteça na totalidade do trecho, porque sugestões viáveis 
para isso existem e existem protegendo todas as vidas. 

Muito obrigado, parabéns a nós todos! 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - CIDADANIA) – Queria agradecer a todos, a 

gente tem feito essas reuniões na base dos convites, isso é importante ressaltar. E as 
pessoas têm sido solícitas pela importância dessa construção. Essa construção já gerou 
frutos importantes na sociedade. 

A gente está dando luz a um contrato, a uma série de questões importantes, 
inclusive essas questões ambientais. Queria deixar claro que, após essas cinco 
reuniões, eu tenho convicção absoluta de que o descumprimento do contrato não tem 
nada a ver com o meio ambiente. Não tem nada a ver, até porque vinte e nove 
quilômetros estão liberados do trecho norte e pouco foi feito. Não foram feitos os 
vinte e nove que já estão liberados. Dos pequenos trechos dos vinte e nove, não 
foram. Então, essa discussão, se o problema fosse ambiental, até porque eu tenho 
certeza de que não é, a partir do conteúdo todo, a gente estaria com a concessionária 
esperando essa licença para produzir mais trecho. E não é o caso, a gente percebe o 
contrário: a concessionária, mesmo tendo o trecho sul todo liberado, praticamente, 
com poucos bloqueios, pequenos bloqueios – na realidade, um trecho só maior -, e o 
trecho norte com vinte e nove quilômetros liberados, ela não faz. 

Então, apesar de existir esse impasse, que é um impasse importante, a gente 
não pode desconsiderar a importância da reserva. Eu acho que, inclusive, do todo, são 
apenas sete quilômetros. É razoável que essa discussão seja feita de forma intensa 
mesmo, mas que ela também não pode impedir a duplicação do trecho norte, até 
porque a gente estaria falando o seguinte: o contrato está maculado desde o seu 
princípio se isso ocorrer. 

Então, eu queria agradecer muito, até porque isso está dando uma condição de 
a gente ter um entendimento total dos problemas, mas é importante ressaltar, 
deputado Freitas e deputado Xambinho, a falta de duplicação e o descumprimento do 
contrato não tem nada a ver. Pode ter um atraso em relação, se eles tivessem feito o 
dever de casa. Não foi feito, a empresa não cumpriu nada, quase nada do contrato. 
São 15,5 quilômetros duplicados, gente! Era para estar em duzentos quilômetros 
duplicados. 
  Então, quando a gente fala, essa discussão aqui ela é importantíssima, porque 
nós estamos tentando resolver um licenciamento de um trecho longo. No entanto, ela 
não está esperando para fazer duplicação. Ela tem muito que fazer, independente 
dessa discussão. Então, é importante tirar esse peso também dessa... 
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Vale ressaltar, vale ressaltar, 
deputado, que a todo o momento a empresa alega que a duplicação é por conta do 
licenciamento ambiental.  

Ficou bem claro. Quando eu fiz a pergunta da soma dos quilômetros liberados 
no setor norte, é justamente por isso. Porque nós temos, hoje, 15,5 construídos, onde 
eles... Tudo, tanto ligando o trecho sul e norte, onde eles deveriam ter duzentos 
quilômetros, cento e noventa e sete, se não me engano, que era dentro de seis anos 
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de contrato, eles têm 15.5. E nós temos o trecho sul, praticamente todo ele liberado, e 
vinte e oito, vinte e nove quilômetros do trecho norte liberado para publicação.  

Isso é uma falta de responsabilidade, é uma irresponsabilidade muito grande da 
Concessionária ECO101, que cobra pedágio - volta a reafirmar, cobra o pedágio -, 
recebe. Nós temos que fazer o levantamento, até mesmo essa solicitação que nós 
fizemos na última reunião, de talvez a Assembleia contratar uma empresa para a gente 
fazer um levantamento do que já foi pago de pedágio, no Estado do Espírito Santo para 
a ECO101, que foi arrecadado pela ECO101. Por que eu acredito que nosso estado 
tenha aí mais de quantas transportadoras?  Nós temos mais de duzentas, mais de mil 
transportadoras que trafegam diariamente pela BR-101 e todas elas pagam com um 
tagzinho, que hoje é o Tag, todas as empresas utilizam. E nós temos como levantar 
esses dados, sim, para poder ver realmente se os dados da ECO101, que ela fornece 
para a gente, são verdadeiros, porque é uma irresponsabilidade muito grande o que 
vem acontecendo, hoje, com a ECO101.  

 Nós temos o entrave do licenciamento ambiental no trecho norte, na região de 
Sooretama? Temos. Mas nós temos um entrave de que as obras não estão 
acontecendo. As obras não estão acontecendo na BR-101 e quem tem pagado é a 
população capixaba, que paga o pedágio e tem do outro lado os acidentes. Nós 
tivemos, recentemente, aquele acidente da Águia Branca, que foi um absurdo, por 
falta de responsabilidade da ECO101, e vários outros acidentes que acontecem 
diariamente na BR-101. 

Tenho certeza que nós vamos colher bons frutos dessa comissão. Quando nós 
sentamos lá no plenário, conversamos, eu e o deputado Fabrício Gandini, para abrir 
esta comissão, a gente nem esperava desencadear na operação que desencadeou da 
Polícia Federal, junto da NTT com ECO101 também. Foi tanto que a operação 
aconteceu numa quinta-feira e nós tivemos a primeira reunião na sexta-feira, aqui. E 
parecia até que a gente estava fazendo de propósito, mas não, já tinha um mês, um 
mês e meio que a gente já tinha aberto já essa comissão. 

E ficou claro hoje, ficou claro que a questão ambiental não é problema para 
duplicação. Eu acho que tem uns entraves a serem resolvidos quanto Sooretama, mas 
enquanto não resolve Sooretama, já era para ter avançado a duplicação de outro 
trecho.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – CIDADANIA) – Agradecê-los. Nós vamos, com 

certeza, auxiliar na solução dessa discussão ou pedir, inclusive, o apoio dos deputados 
federais que têm influência direta na discussão com os órgãos federais.  

Então, agradecê-los e dizer muito obrigado. Foi muito importante para a nossa 
construção futura que a gente vai fazer em relação aos órgãos de controle. Obrigado! 

 
 (Encerra-se a reunião às 20h37min) 
 

Identificador: 330034003000330035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.


		2019-07-22T13:46:52-0300




