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ANEXO I

REQUERIMENTO Nº 385/2003.

EXMO SR PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO.

CLAUDIO THIAGO e EUCLÉRIO
SAMPAIO, junto com os demais parlamentares
signatários, com fulcro no art. 60, § 3º da
Constituição Estadual, combinado com o art. 49 da
Resolução nº 1.600, de 11 de dezembro de 1991, vem
à presença de V. Exª para requerer a criação de
Comissão Parlamentar de Inquérito ( C P I ),
constituída de 05 (cinco) membros, para no prazo de
90 (noventa) dias, apurar as possíveis irregularidades
nos contratos de concessão e/ou permissão, inclusive
na fixação do valor das tarifas, além de investigar as
condições da qualidade no atendimento no Transporte
Coletivo da Grande Vitória (Transcol),
considerando:



Vitória-ES, quarta-feira, 08 de dezembro de 2004                                                    Diário do Poder Legislativo - 6189

- o que estabelece a Lei nº 5.720/98, que
versa sobre a exploração dos serviços de
transporte coletivo concedendo prazo de
15 (quinze) anos;

- indícios de que a Lei 5.720/98 teve
como único objetivo criar facilidades
para que empresas pedissem
prorrogações de permissões/concessões
burlando as Leis 8.666/93 e 8.987/95,
que determinam o processo licitatório,
ferindo o interesse publico e o principio
da moralidade;

- indícios de possíveis irregularidades de
que empresas foram beneficiadas
ilicitamente com contratos de permissão,
dias antes de promulgação da Lei
5.720/98;

- denúncia da Associação dos
Trabalhadores em Empresas de
Transportes Coletivo do Estado do
Espírito Santo – ATTAC, protocolada
no Ministério Público sobre majoração
de preços e os critérios adotados para
elaboração da planilha de custo

- o que estabelece o art. 52 da lei 5.720/98
que versa sobre a garantia da qualidade
do atendimento aos usuários e o prazo
de concessões/permissões, com
reclamações e/ou denúncias em matérias
publicadas nos jornais “A Gazeta” e “A
Tribuna”, em anexo, inclusive o
reconhecimento do Diretor-Presidente
da CETURB das 4.738 reclamações de
passageiros no ano de 2002, com
sugestão para ingresso no Procon com a
finalidade do respectivo enquadramento,
conforme o caso.

Sala das Sessões, em 15 de maio de 2003

CLÁUDIO THIAGO
EUCLÉRIO SAMPAIO

JANETE DE SÁ
DÉLIO IGLÉSIAS
GEOVANI SILVA

ROBSON VAILLANT
SUELI VIDIGAL

LUIZ CARLOS MOREIRA
MARIAZINHA VELLOZO LUCAS

HELDER SALOMÃO

2. A COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO, FUNDAMENTOS LEGAIS,
PODERES E LIMITES.

Por iniciativa dos Deputados Cláudio Thiago
e Euclério Sampaio, foi apresentado a esta Casa de
Leis, em 21 de maio de 2003, o Requerimento n.º
385/2003, solicitando a criação de uma comissão
parlamentar de inquérito com a finalidade específica
de investigar possíveis irregularidades nos contratos
de concessão e/ou permissão, inclusive na fixação dos
valores das tarifas, além de investigar as condições da
qualidade no atendimento no transporte coletivo da
Grande Vitória – TRANSCOL.

A iniciativa dos Deputados signatários da
proposição, apoiada por mais da terça parte dos
membros do Parlamento, constituiu-se na expressão
concreta e efetiva do exercício do poder de
investigação que compete à Assembléia Legislativa.

Em 26 de maio de 2003, a Mesa Diretora da
Assembléia Legislativa promulgou a Resolução n.º
2.077, criando a Comissão Parlamentar de Inquérito
solicitada, com fundamento na Constituição Estadual
promulgada em 05 de outubro de 1989, que, na Seção
IV (Das Comissões), do Capítulo I (Das atribuições
da Assembléia Legislativa), dispôs em seu artigo 60,
§ 3º, in verbis:

“Art. 60. A Assembléia Legislativa
terá comissões permanentes e
temporárias constituídas na forma
e com atribuições previstas no
regimento interno ou no ato que
resultar sua criação.”
§ 3º. As comissões parlamentares
de inquérito, que terão poderes de
investigação das autoridades
judiciais, além de outros previstos
no regimento interno da
Assembléia Legislativa, serão
criadas mediante requerimento de
um terço dos seus membros para
apuração de fato determinado e
por prazo certo, sendo suas
conclusões, se for o caso,
encaminhadas ao Ministério
Público para que promova a
responsabilidade civil e criminal
dos infratores, no prazo de noventa
dias.”

Em aditamento ao dispositivo constitucional
citado, a criação da presente CPI foi, também,
fundamentada em Título II (Dos Órgãos da
Assembléia) e Capítulo III (Das Comissões), do
Regimento Interno da Assembléia Legislativa
(Resolução n.º 1.600/91).

O requerimento de criação da CPI foi
formulado segundo as exigências constitucionais e
regimentais, seja no que concerne ao número de
signatários, eis que foi subscrito conforme
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estabelecido no § 5º do art. 49 do Regimento Interno
da Assembléia Legislativa (no mínimo, um terço dos
membros da Assembléia Legislativa), seja em relação
ao:

- fato determinado, pois se circunscreve à apuração
de possíveis irregularidades nos contratos de
concessão e/ou permissão, inclusive na fixação dos
valores das tarifas, além de investigar as condições da
qualidade no atendimento no transporte coletivo da
Grande Vitória – TRANSCOL.

- prazo certo, estabelecido em 90 (noventa) dias para
o funcionamento da Comissão (prorrogável mediante
deliberação do Plenário - § 3º do art. 49 da Resolução
nº 1.600/91).

- número de Deputados, estabelecido em cinco
membros efetivos e respectivos suplentes.

De acordo com as indicações partidárias, a
Mesa Diretora da Assembléia Legislativa, pelo Ato
n.º 1.489 de 03 de junho de 2003, constituiu a
presente Comissão Parlamentar de Inquérito da
seguinte forma:

Membros
Efetivos

Partid
o

Cargo Membros
Suplentes

MARCELO
SANTOS

PTB Preside
nte

GEOVANI
SILVA

JOSÉ
ESMERALD
O

PFL Vice-
Pres.

GILSON
GOMES

LUIZ
CARLOS
MOREIRA

PMDB Relator JOSÉ TASSO

HELDER
SALOMÃO

PT Membr
o

BRICE
BRAGATO

CLÁUDIO
THIAGO

PL Membr
o

ROBSON
VAILLANT

Na primeira reunião, realizada no dia 03 de
junho de 2003, foi efetivada a  instalação da
referida CPI e foram eleitos por três votos a dois
votos, o Deputado Marcelo Santos para Presidente, o
Deputado José Esmeraldo para Vice-Presidente e o
Deputado Luiz Carlos Moreira para Relator.

A Carta Estadual, no artigo 60, § 3º, citado,
confere às comissões parlamentares de inquérito
poderes de investigação próprios das autoridades
judiciais, além de outros previstos no Regimento
Interno da Assembléia Legislativa. Poderes e limites
constitucionais e regimentais que estão, também,
expressos no ato de criação desta CPI, sendo que o
objeto é a apuração de possíveis irregularidades nos
contratos de concessão e/ou permissão, inclusive na
fixação dos valores das tarifas, além de investigar as

condições da qualidade no atendimento no transporte
coletivo da Grande Vitória – TRANSCOL.

É de se referir, ainda, ao definido, de
maneira geral, pelo Eminente Ministro Paulo
Brossard, relator do Habeas Corpus n.º 71.039-5 –
Rio de Janeiro, Tribunal Pleno, DJ de 6-12-96 que,
em longa ementa sobre os poderes e as limitações das
comissões parlamentares de inquérito, afirma:

“a) às câmaras legislativas
pertencem poderes
investigatórios, bem como os
meios instrumentais destinados a
torná-los efetivos. Por uma
questão de funcionalidade elas
exercem por intermédio de
comissões parlamentares de
inquérito, que fazem as suas
vezes;

b) o poder investigatório é
auxiliar necessário do poder de
legislar, conditio sine qua non de
seu exercício singular;

c) podem ser objeto de
investigação todos os assuntos
que estejam na competência
legislativa ou fiscalizatória do
Congresso;

d) são amplos os poderes da
comissão parlamentar de
inquérito, pois são necessários e
úteis para o cabal desempenho de
suas atribuições. Contudo, não
são ilimitados. Toda autoridade,
seja ela qual for, está sujeita à
Constituição. O Poder
Legislativo também e com ele as
suas comissões. A comissão
parlamentar de inquérito
encontra na jurisdição
constitucional do Congresso seus
limites;

e) quem quer o fim dá os meios.
A Comissão Parlamentar de
Inquérito, destinada a investigar
fatos relacionados com as
atribuições congressuais, tem
poderes imanentes ao natural
exercício de suas atribuições,
como de colher depoimentos,
ouvir indiciados, inquirir
testemunhas, notificando-as a
comparecer perante ela e a
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depor; a este poder corresponde
o dever de, comparecendo a
pessoa perante a comissão,
prestar-lhe depoimento, não
podendo calar a verdade. Comete
crime a testemunha que o fizer. A
Constituição, art. 58, § 3º, a Lei
n.º 1.579, art. 4º, e a
jurisprudência são nesse sentido;

f) dificilmente a comissão poderia
cumprir sua missão se, a todo
momento e a cada passo, tivesse
de solicitar a colaboração do
Poder Judiciário para intimar
uma testemunha a comparecer e
a depor. Em casos de resistência
ou recalcitrância ou
desobediência, comprovados e
certificados pela comissão, por
meio de seus funcionários,
solicita a colaboração do
aparelho especializado do Poder
Judiciário, que, em nome da
harmonia entre os Poderes, não
lhe pode negar. Lei n.º 1.579, art.
3º, parágrafo único;

g) a Comissão pode, em
princípio, determinar buscas e
apreensões, sem o que essas
medidas poderiam tornar-se
inócuas, e, quando viessem a ser
executadas, caírem no vazio.
Prudência, moderação e
adequação recomendáveis nessa
matéria, que pode constituir o
punctum dollens da Comissão
Parlamentar de inquérito no
exercício de seus poderes, que,
entretanto, devem ser exercidos
sob pena da investigação tornar-
se ilusória e destituída de
qualquer sentido útil.”

De fato, a Comissão Parlamentar de
Inquérito possui poderes de instrução próprios das
autoridades judiciais, mas não tem poder para
processar e julgar responsáveis por irregularidades
porventura identificadas em suas investigações.
Assim, se a Comissão detectar, de fato, indícios da
ocorrência de atos ilícitos, não poderá agir de outra
maneira, senão encaminhar suas conclusões ao
Ministério Público para responsabilização dos
culpados.

3. OBJETIVOS DA CPI

A Comissão Parlamentar de Inquérito teve os
seguintes objetivos, guardando fidelidade ao
enunciado do próprio texto constitucional e
regimental:

a) a investigação dos fatos determinados
arrolados no requerimento de sua
criação, circunscreve-se à apuração de
possíveis irregularidades nos contratos
de concessão e/ou permissão do Sistema
TRANSCOL, inclusive na fixação do
valor das tarifas;

b) a realização de diligências necessárias à
investigação das condições na qualidade
do atendimento no transporte coletivo da
Grande Vitória – TRANSCOL.

Para a consecução desses objetivos a
Comissão atuou, basicamente, por meio dos seguintes
instrumentos:

a) tomada de depoimentos no Plenário da
Comissão;

b) exame de informações complementares, de
documentos, relatórios, processos, etc;

c) diligências efetuadas pelos membros da
Comissão e pela assessoria jurídica para
exame e obtenção de cópia de documentos e
processos.

4. OS FATOS DETERMINADOS

A Comissão Parlamentar de Inquérito
examinou os fatos pertinentes à apuração dos
mesmos, especialmente no que concerne ao seguinte:

1. Possíveis irregularidades nos contratos de
concessão e/ou permissão no Sistema
Transcol;

2. Possíveis irregularidades na fixação do valor
das tarifas do Sistema Transcol;

3. Investigação das condições da qualidade no
atendimento do transporte coletivo da
Grande Vitória – Transcol;

5. RESUMO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO

Sob a Presidência do Deputado José
Esmeraldo e, posteriormente, do Deputado Marcelo
Santos, as atividades da Comissão foram iniciadas em
03 de junho de 2003, quando foram eleitos o
Presidente, Vice-Presidente e Relator, com os demais
respectivos membros.

Conforme expresso no Requerimento nº
385/2003, o prazo estabelecido para o funcionamento
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da Comissão foi de 90 (noventa) dias (prorrogável
mediante deliberação do Plenário - § 3º do art. 49 do
Regimento Interno).

Durante o seu funcionamento, a presente
Comissão Parlamentar de Inquérito expediu 184
(cento e oitenta e quatro) ofícios, recebeu 184
(cento e oitenta e quatro) ofícios, recebeu também
outras 05 (cinco) correspondências,  enviou 03 (três)
fax e tomou o depoimento de 38 (trinta e oito)
autoridades, tudo conforme evidenciado abaixo:

5.1. Correspondências expedidas:

1. OF/CPI 001 – Presidente da ALES –
comunicando dia, hora e local das ordinárias
2. OF/CPI 002 – Coordenador da TV Assembléia –
Comunicando dia, hora e local das ordinárias
3. OF/CPI 003 – Chefe da Comunicação Social –
Comunicado dia, hora e local das ordinárias
4. OF/CPI 004 – Diretor DLCPD - Solicitando
endereço eletrônico
5. OF/CPI 005 – Procurador Geral da ALES –
Solicitando assessores jurídicos
6. OF/CPI 006 – Procurador Geral de Justiça –
Solicitando representante
7. OF/CPI 007 – Diretor DLMD – Solicitando
reserva de Plenário
8. OF/CPI 008 – Diretor Geral da ALES –
Solicitando linha telefônica 0-800
9. OF/CPI 009 – Procurador Geral de Justiça –
Solicitando cópia dos autos da denúncia da ATTAC
10. OF/CPI 010 – Francisco Forrechi (Pres. Do
RODOTRANS) – convocação Gentil Seidel e Valdir
Boldt
11. OF/CPI 011 – Francisco Forrechi (Pres. Do
RODOTRANS) – convocação
12. OF/CPI 012 – Aloízio Santos (Prefeito de
Cariacica) – Solicitando decreto e Documentos
13. OF/CPI 014 – Carlos A. Mazoni(pres. Da
ATTAC) – Convocação
14. OF/CPI 016 – Chefe da Comunicação Social –
Solicitando fornecer matéria de jornais
15. OF/CPI 015 – Marcelo Ferraz ( Pres da
CETURB) – Sol. Documentos ref. Transf. Linhas
Cariacica
16. OF/CPI 013 – Mário Gama e Fernando Silva
(Procuradores) – Sol. Parecer s/ pedido de informação
17. OF/CPI 017 – Presidente da ALES – Informando
mudança de horário das ordinárias
18. OF/CPI 018 – Diretor DLMD – informando
mudança de horário das ordinárias
19. OF/CPI 019 – Procuradores Geral de Justiça –
Informando mudança de horário das ordinárias
20. OF/CPI 020 – Marcelo Ferraz (Pres CETURB) –
solicitando Documentos e informações
21. OF/CPI 021 – Marcelo Ferraz (Pres CETURB) –
solicitando pesquisas de satisfação

22. OF/CPI 022 – Guerino Dalvi (Sec. Geral do
SETPES) – solicitando pesquisas de satisfação
23. OF/CPI 023 – Amilton Soares (Viação Praia Sol)
– Solicitando cópia do contrato social
24. OF/CPI 024 – Almir Comério (Diretor Geral da
Granvitur) – Solicitando cópia do contrato social
25. OF/CPI 025 – Domingos Sávio (Unimar
Transporte) – Solicitando cópia do contrato social
26. OF/CPI 026 – Floriano Carneiro Mendonça
(Viação Satélite) – Solicitando cópia do contrato
social
27. OF/CPI 027 – Adir Gama (Viação Serrana) –
Solicitando cópia do contrato social
28. OF/CPI 028 – Adir Gama (Viação Serena) –
Solicitando cópia do contrato social
29. OF/CPI 029 – Maurílio Duarte (Serramar
Transporte) – Solicitando cópia do contrato social
30. OF/CPI 030 – Malidion Pereira (Netuno) –
Solicitando cópia do contrato social
31. OF/CPI 031 – Cairo Ottaiono Júnior(Transporte
Carga Pesada) – Solicitando cópia do contrato social
32. OF/CPI 032 – Domingos Sávio (Santa Paula
Transportes) – Solicitando cópia do contrato social
33. OF/CPI 033 – Dalare Nunes (Seletrans) –
Solicitando cópia do contrato social
34. OF/CPI 034 – Murilo Andrade (Santa Zita
transportes) – Solicitando cópia do contrato social
35. OF/CPI 035 – Valdir Boldt – Convocar
36. OF/CPI 036 – Alessandro Vieira da Silva –
Convocar
37. OF/CPI 037/03 – Roberto da Silva Argolo –
convocação
38. OF/CPI 038/03 – Sueli Nunes Elias –
Convocação
39. OF/CPI 039/03 – Braz da Silva Lucas –
encaminhando cópia do Documentos protocolado na
CETURB
40. OF/CPI 040/03 – Seletrans – informando
convocação de Valdir Boldt
41. OF/CPI 041/03 – Granvitur – informando
convocação de Alessandro Vieira da Silva
42. OF/CPI 042/03 – Unimar – informando
convocação de Roberto da Silva Argolo
43. OF/CPI 043/03 – Gilberto Toscano –
Coordenador do GRCO (sol. Cópia de processo
Alemão)
44. OF/CPI 044/03 – Paulo Haicki – Delegado da
DRACO (sol. Cópia de processo Alemão)
45. OF/CPI 045/03 – Roberto Precioso Junior – Sup.
Da Polícia Federal (sol. Cópia de processo Alemão)
46. OF/CPI 046/03 – Marcelo Ferraz – CETURB –
sol. Autos apreensão ref. Braz da Silva Lucas
47. OF/CPI 047/03 – Marcelo Ferraz – CETURB –
sol. Informações ref. Norma e jornada de trabalho
48. OF/CPI 048/03 – Francisco Forrechi – sol.
Informações ref. Empresa Ilha Azul e plano de saúde
49. OF/CPI 049 - Valdir Boldt – convocação



Vitória-ES, quarta-feira, 08 de dezembro de 2004                                                    Diário do Poder Legislativo - 6193

50. OF/CPI 050 – Alessandro Vieira da Silva –
convocação
51. OF/CPI 051 – Roberto Silva Argolo –
convocação
52. OF/CPI 052 – Francisco Forrechi – convocação
53. OF/CPI 053 – Sueli Nunes Elias – convocação
54. OF/CPI 054 – José Maria R. de O. Filho – PGJ –
reiterando o OF/CPI nº 009
55. OF/CPI 055 – Aloízio Santos – Prefeito de
Cariacica – reiterando o OF/CPI nº 012
56. OF/CPI 056 – Gilberto Toscano – Coordenador
do GRCO – reiterando o OF/CPI 043
57. OF/CPI 057 – Paulo Haicki – Delegado da
DRACO – reiterando o OF/CPI N° 045
58. OF/CPI 058 – Roberto Precioso Junior –
Superintendente da PF – reiterando o OF/CPI n° 046
59. OF/CPI 059 – Domingos Sávio – Gerente da
Santa Paula – reiterando OF/CPI 032
60. OF/CPI 060 – Dalare N. Magalhães – Diretora da
Seletrans – reiterando o OF/CPI 060
61. OF/CPI 061 – Viação Praia Sol – sol. cópia
apólices seguro
62. OF/CPI 062 – Granvitur – sol. cópia apólices
seguro
63. OF/CPI 063 – Unimar Transporte - sol. cópia
apólices seguro
64. OF/CPI 064 – Viação Satél - sol. cópia apólices
seguroite
65. OF/CPI 065 – Viação Serrana - sol. cópia apólices
seguro
66. OF/CPI 066 – Viação Serena - sol. cópia apólices
seguro
67. OF/CPI 067 – Serramar Transportes Coletivos -
sol. cópia apólices seguro
68. OF/CPI 068 – Netuno Ltda. - sol. cópia apólices
seguro
69. OF/CPI 069 – Carga Pesada - sol. cópia apólices
seguro
70. OF/CPI 070 – Santa Paula Transp. Urbanos - sol.
cópia apólices seguro
71. OF/CPI 071 – Seletrans - sol. cópia apólices
seguro
72. OF/CPI 072 – Santa Zita - sol. cópia apólices
seguro
73. OF/CPI 073 – Francisco Forrenchi (Ex –
Presidente do Sindirodoviários) – convocação
74. OF/CPI 074 – Ao Francisco Forrenchi
desconsiderando convocação
75. OF/CPI 075 – Ao Alessandro Vieira convocando
para esclarecimentos
76. OF/CPI 076 – Ao Roberto Silva Argolo
convocando para esclarecimentos
77. OF/CPI 077 – Ao Carlos Alberto Mazoni
convocando para esclarecimentos
78. OF/CPI 078 – Ao Luiz Antônio Monteiro
convocando para esclarecimentos

79. OF/CPI 079 – Ao José do Nascimento Filho
convocando para esclarecimentos
80. OF/CPI 080 – Ao José dos Passos Rocha
convocando para esclarecimentos
81. OF/CPI 081 – Ao Jair Pollak convocando para
esclarecimentos
82. OF/CPI 082 – Ao Generoso Rodrigues Carvalho
convocando para esclarecimentos
83. OF/CPI 083 – Ao Gilson Ferreira Lírio
convocando para esclarecimentos
84. OF/CPI 084 – Ao Alessandro Vieira Silva
convocando para esclarecimentos
85. OF/CPI 085 – Ao Roberto Silva Argolo
convocando para esclarecimentos
86. OF/CPI 016/03 – Solicitação ao Senhor Claudio
Rocha cópias matérias sobre o Transcol
87. OF/CPI 090/03 – Solicitando Informações ao
Senhor Almir Comério da Granvitur
88. OF/CPI 091/03 – Solicitando Informações ao
Senhor Joaquim Antônio Carlette Flexa Branca
89. OF/CPI 089/03 – Convocando o Senhor Geraldo
de Oliveira Mendes
90. OF/CPI 087/03 – Convocando Jânio de Oliveira
Sena
91. OF/CPI 088/03 – Convocando o Senhor Jair Pinto
Lima
92. OF/CPI 086/03 – Convocando o Senhor Manoel
Meirelles
93. OF/CPI 092/03 – Convocando o Senhor Geraldo
Oliveira Mendes
94. OF/CPI 093/03 – Convocando o Senhor Jânio de
Oliveira Senae
95. OF/CPI 094/03 – Convocando o Senhor Jair Pinto
Lima
96. OF/CPI 095/03 – Convocando o Senhor Manoel
Meirelles
97. OF/CPI 097/03 – Solicitando Informações ao
Senhor Marcelo Ferraz
98. OF/CPI 099/03- Convocando Geraldo de Oliveira
Mendes
99. OF/CPI 100/03- Convocando Jair Pollak
100. OF/CPI 104/03- Convocando o Senhor Jânio de
Oliveiro Sena
101. OF/CPI 102/03- Convocando O Senhor Jair
Pollak
102. OF/CPI 103/03- Convocando o Senhor Geraldo
de Oliveira Mendes
103. OF/CPI 105/03- Convocando o Senhor Cristiano
dos Santos Pollak
104. OF/CPI 106/03- Convocando o Senhor
Francisco Forrechi
105. OF/CPI 107/03- Convocando o Senhor Jair Pinto
Lima
106. OF/CPI 108/03- Solicitando reforço na
Segurança da sessão do dia 01/10/03
107. OF/CPI- 110/03- Solicitando cópia das decl. de
Renda Jair Pollak e Cristiano Santos



6194 – Diário do Poder Legislativo                                                   Vitória-ES, quarta-feira, 08 de dezembro de 2004

108. OF/CPI 109/03- Convocando o Senhor Marcelo
Ferraz
109. OF/CPI 11/03- Sol. IRPF Francisco Forrechi,
Jânio O Sena, Jair Pinto e Geraldo Mendes
110. OF/CPI 113/03- Solicitando processo contra
Francisco Forrechi
111. OF/CPI 114/03- Convocando o Senhor Jorge
Hélio Leal
112. OF/CPI 115/03- Convocando o Senhor Tarcísio
Vieira Vargas
113. OF/CPI 116/03- Convocando o Senhor Haroldo
Dário Ribeiro
114. OF/CPI 117/03- Convocando o senhor Walter de
Prá
115. OF/CPI 124- Marcelo Ferraz- Ceturb- enc. Doc.
Relacionados à auditoria e outros
116. OF/CPI 125- Silvio Ramos- SEDIT- enc.
Relatório do Walter De Prá
117. OF/CPI 126- Marcelo Ferraz- Ceturb- e informar
período interrupção do repasse de 0,5%
118. OF/CPI 120- Rodrigo Cardoso de Freitas-
Convocação
119. OF/CPI 123- Eliana Abaurre Ferraz-
Convocação
120. OF/CPI 119- Teresa Cristina Pasolini-
Convocação
121. OF/CPI 121 Sandra Carvalho de Berredo-
Convocação
122. OF/CPI 122- Marilza Ferreira Celin-
Convocação
123. OF/CPI 118- Rowena Ferreira Tovar-
Convocação
124. OF/CPI 127/03- Fernando Betarello- convocar
125. OF/CPI 128/03- Fernando Betarello- Convocar
126. OF/CPI 129/03- Marcelo Ferraz- sol. Valores
arrecadados mês a mês pela CETURB
127. OF/CPI 130/03- Sérgio Vidigal- sol. Inf. Valores
fixado do ISS cobrado do transp. Coletivo
128. OF/CPI 131/03- Aloísio Santos- sol. Inf. Valor
fixado do ISS cobrado do transp. Coletivo
129. OF/CPI 132/03- Max Filhos- sol inf. Valor
fixado do ISS cobrado do transp. Coletivo
130. OF/CPI 133/03- Solange Lube- sol. Inf. Valor
fixado do ISS cobrado do transp. coletivo
131. OF/CPI 098- Convocação extraordinária p/
22/09/03
132. OF/CPI 134- Fernando Betarello- Convocar
133. OF/CPI 135- Gladys Bitran- PGE- sol.
Elaboração de parecer prévio sobre a Lei 5720
134. OF/CPI 138- Sávio Martins Convocar
135. OF/CPI 139- Marcelo Ferraz- SETURB- sol.
enc.  Valores mensais arrec. Nos ult. 12 meses
136. OF/CPI 141- Lourival Berger- Convocar
137. OF/CPI Pres. da ALES- solicitando reserva
definitiva de Plenário
138. OF/CPI 140- Vitor Buaiz- Convocar
139. OF/CPI 142- Joselan Alves- Convocar

140. OF/CPI 145- José Carlos Gratz- Convocar
141. OF/CPI 146- Juca Gama- Convocar
142. OF/CPI 147- Sávio Martins- Convocar
143. OF/CPI 148 – Vítor Buaiz – convocar
144. OF/CPI 149 – Lourival Berges – convocar
145. OF/CPI 150 – Jocelan Alves – convocar
146. OF/CPI 151 – Lourival Berges -
desconvocar
147. OF/CPI 152 – Jocelan Alves – desconvocar
148. OF/CPI 153 – Pres. Da ALES –
Encaminhando relatório anual
149. OF/CPI 144/03 – Solicitando ao Presidente
desta casa que reserve de forma definitiva no plenário
150. OF/CPI 002/2004 – Encaminhando relatório
anual de atividades desta CPI
151. OF/CPI 003/04 – Convidando Max Filho
para reunião do dia 17 de março
152. OF/CPI 004/04 – Convidando Sérgio
Vidigal para reunião do dia 17 de março
153. OF/CPI 005/04 – Convidando Solange Lube
para reunião do dia 24 de março
154. OF/CPI 006/04 – Convidando Aloizio
Santos para reunião do dia 24 de março
155. OF/CPI 007/04 – Solicitando informações
ao Senhor Marcelo Ferraz no prazo de 10 dias
156. OF/CPI 008/04 – Informando a Câmara de
Viana o recebimento de denúncias protocolada por
ela
157. OF/CPI 009/04 – a Viação Paia Sol
solicitando idade média de veículos da empresa
158. OF/CPI 010/04 – a Granvitur solicitando
idade média de veículos da empresa
159. OF/CPI 012/04 – a Viação Satélite
solicitando idade média de veículos da empresa
160. OF/CPI 013/04 – a Viação Serrana
solicitando idade média de veículos da empresa
161. OF/CPI 014/04 – a Viação Serena
solicitando idade média de veículos da empresa
162. OF/CPI 015/04 – a Viação Serramar
solicitando idade média de veículos da empresa
163. OF/CPI 016/04 – a Viação Netuno
solicitando idade média de veículos da empresa
164. OF/CPI 017/04 – a Viação Carga Pesada
solicitando idade média de veículos da empresa
165. OF/CPI 018/04 – a Viação Metropolitana
Santa Paula solicitando idade média de veículos da
empresa
166. OF/CPI 019/04 – a Viação Seletrans
solicitando idade média de veículos da empresa
167. OF/CPI 020/04 – a Viação Santa Zita
solicitando idade média de veículos da empresa
168. OF/CPI 011/04 – a Viação Unimar
solicitando idade média de veículos da empresa
169. OF/CPI 019/04 – a Viação Floramar
solicitando idade média de veículos da empresa
170. OF/CPI 024/04 – a Prefeitura de Viana
convocando para reunião da CPI do dia 07 de abril



Vitória-ES, quarta-feira, 08 de dezembro de 2004                                                    Diário do Poder Legislativo - 6195

171. OF/CPI 025/04 – ao Prefeito de Cariacica
convidando para reunião da CPI do dia 07 de abril
172. OF/CPI Informando que a reunião ordinária
do dia 07 de abril fica transferida para o dia 14 de
abril
173. OF/CPI 027/04 – prefeita Solange Lube inf.
Nova data reunião
174. OF/CPI 028/04 – prefeito Aloísio Santos inf.
Nova data reunião
175. OF/CPI 029/04 – A – Senhor Tacísio Santos
Vargas informe a regularidade da fiscalização
empresas
176. OF/CPI 029/04 Gov. Paulo Hartung sol.
Nomeação de interlocutor.
177. OF/CPI 030/04 Sr. Guerino Galvi SETPES
Convocando p/ depor em 12/05
178. OF/CPI 031/04 Sr. Renan Chieppe conv.
P/depor em 19/05
179. OF/CPI 033/04 – Convocando o Senhor
Marcelo Ferraz para o dia 30/06
180. OF/CPI 034/04 Solicitando Marcelo Ferraz
que informe quais empresas operam no sistema
181. OF/CPI 032/04 Convocando o Senhor
Beline para o dia 23/06
182. OF/CPI 035/04 Convocando o Senhor
Helvécio Angelo Huliana para o dia 30/06
183. OF/CPI 036/04 Convocando o Senhor José
Eduardo Farias de Azevedo para o dia 30/06
184. OF/CPI 037/04 Convocando o Senhor João
Luiz de Menezes Tovar para o dia 30/06

5.2 Correspondências Recebidas:

1. OF/CPI 001 – Presidente da ALES –
Comunicando dia, hora e local das ordinárias
2. OF/CPI 002 – Coordenador da TV
Assembléia – Comunicando dia, hora e local das
ordinárias
3. OF/CPI 003 – Chefe da Comunicação Social
– Comunicando dia, hora e local das ordinárias
4. OF/CPI 004 – Diretor DLCPD – Solicitando
endereço eletrônico
5. OF/CPI 005 – Procurador Geral da ALES –
Solicitando assessores jurídicos
6. OF/CPI 006 – Procurador Geral de Justiça –
Solicitando representante
7. OF/CPI 007 – Diretor DLMD – Solicitando
reserva de Plenário
8. OF/CPI 008 – Diretor Geral da ALES –
Solicitando linha telefônica 0-800
9. OF/CPI 009 – Procurador Geral de Justiça –
Solicitando cópia dos autos da denúncia da ATTAC
10. OF/CPI 010 – Francisco Forrechi (Pres. do
RODOTRANS) – convocação Gentil Seidel e Valdir
Boldt
11. OF/CPI 011 – Francisco Forrechi (Pres. do
RODOTRANS) – convocação

12. OF/CPI 012 – Aloízio Santos (Prefeito de
Cariacica) – Solicitando decreto e Documentos
13. OF/CPI 014 – Carlos A Mazoni (Pres. Da
ATTAC) – Convocação
14. OF/CPI 016 – Chefe da Comunicação Social
– Solicitando fornecer matéria de jornais
15. OF/CPI 015 – Marcelo Ferraz (Pres. da
CETURB) – Sol. Documentos ref. Transf. Linhas
Cariacica
16. OF/CPI 013 - Mário Gama e Fernando Silva
(Procuradores) – Sol. Parecer s/pedido de informação
17. OF/CPI 017 – Presidente da ALES –
informando mudança de horário das ordinárias
18. OF/CPI 018 – Diretor DLMD – Informando
mudança de horário das ordinárias
19. OF/CPI 019 – Procurador Geral de Justiça –
Informando mudança de horário das ordinárias
20. OF/CPI 020 – Marcelo Ferraz (Pres.
CETURB) – solicitando Documentos e informações
21. OF/CPI 021 – Marcelo Ferraz (Pres
CETURB) – solicitando pesquisas de satisfação
22. OF/CPI 022 – Guerino Dalvi (Sec. Geral do
SETPES) – solicitando pesquisas de satisfação
23. OF/CPI 023 – Amilton Soares (Viação Praia
Sol) – Solicitando cópia do contrato social
24. OF/CPI 024 – Almir Comério (Diretor Geral
da Granvitur) – Solicitando cópia do contrato social
25. OF/CPI 025 – Domingos Sávio (Unimar
Transporte) – Solicitando cópia do contrato social
26. OF/CPI 026 – Floriano Carneiro Mendonça
(Viação Satélite) – Solicitando cópia do contrato
social
27. OF/CPI 027 – Adir Gama (Viação Serrana)
– Solicitando cópia do contrato social
28. OF/CPI 028 – Adir Gama (Viação Serena) –
Solicitando cópia do contrato social
29. OF/CPI 029 – Maurílio Duarte (Serramar
Transporte) – Solicitando cópia do contrato social
30. OF/CPI 030 – Malidion Pereira (Netuno) –
Solicitando cópia do contrato social
31. OF/CPI 031 – Cairo Ottaiono Júnior
(Transporte Carga Pesada) – Solicitando cópia do
contrato social
32. OF/CPI 032 – Domingos Sávio (Santa Paula
Transportes) – Solicitando cópia do contrato social
33. OF/CPI 033 – Dalare Nunes (Seletrans) –
Solicitando cópia do contrato social
34. OF/CPI 034 – Murilo Andrade (Santa Zita
Transportes) – Solicitando cópia do contrato social
35. OF/CPI 035 – Valdir Boldt - Convocar
36. OF/CPI 036 – Alessandro Vieira da Silva –
Convocar
37. OF/CPI nº 037/03 – Roberto da Silva
Argolo – convocação
38. OF/CPI nº 038/03 – Sueli Nunes Elias –
convocação
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39. OF/CPI nº 039/03 – Braz da Silva Lucas –
encaminhando cópia do Documentos protocolado na
CETURB
40. OF/CPI nº 040/03 – Seletrans – informando
convocação de Valdir Boldt
41. OF/CPI nº 041/03 – Granvitur – informando
convocação de Alessandro Vieira da Silva
42. OF/CPI nº 042/03 – Unimar – informando
convocação de Roberto da Silva Argolo
43. OF/CPI nº 043/03 – Gilberto Toscano –
Coordenador do GRCO (sol. Cópia de processo
Alemão)
44. OF/CPI nº 044/03 – Paulo Haicki –
Delegado da DRACO (sol. Cópia de processo
Alemão)
45. OF/CPI nº 045/03 – Roberto Precioso Junior
– Sup. Da Polícia Federal (sol. Cópia de processo
Alemão)
46. OF/CPI nº 046/03 – Marcelo Ferraz –
CETURB – sol. Autos apreensão ref. Braz da Silva
Lucas
47. OF/CPI nº 047/03 – Marcelo Ferraz –
CETURB – sol. Informações ref. Norma e Jornada de
trabalho
48. OF/CPI nº 048/03 – Francisco Forrechi –
sol. Informações ref. Empresa Ilha Azul e plano de
saúde
49. OF/CPI nº 049 – Valdir Boldt – convocação
50. OF/CPI nº 050 – Alessandro Vieira da
Silva– convocação
51. OF/CPI nº 051 – Roberto Silva Argolo -
convocação
52. OF/CPI nº 052 – Francisco Forrechi -
convocação
53. OF/CPI nº 053 – Sueli Nunes Elias -
convocação
54. OF/CPI nº 054 – José Maria R. de O. Filho –
PGJ – reiterando o OF/CPI nº 009
55. OF/CPI nº 055 – Aloízio Santos – Prefeito
de Cariacica - reiterando o OF/CPI nº 012
56. OF/CPI nº 056 – Gilberto Toscano
Coordenador do GRCO - reiterando o OF/CPI nº 043
57. OF/CPI n] 057 – Paulo Haicki – Delegado
da DRACO - reiterando o OF/CPI nº 045
58. OF/CPI nº 058 – Roberto Precioso Junior –
Superintendente da PF- reiterando o OF/CPI nº 046
59. OF/CPI nº 059 – Domingos Sávio – Gerente
da Santa Paula - reiterando o OF/CPI nº 032
60. OF/CPI nº 060 – Dalare N. Magalhães –
Diretora da Seletrans - reiterando o OF/CPI nº 060/03
61. OF/CPI nº 061 – Viação Praia Sol – sol.
cópia apólices seguro
62. OF/CPI nº 062 – Granvitur – sol. cópia
apólices seguro
63. OF/CPI nº 063 – Unimar Transporte – sol.
cópia apólices seguro

64. OF/CPI nº 064 – Viação Satél – sol. cópia
apólices seguroite
65. OF/CPI nº 065 – Viação Serena – sol. cópia
apólices seguro
66. OF/CPI nº 066 – Viação Serena – sol. cópia
apólices seguro
67. OF/CPI nº 067 – Serramar Transportes
Coletivos – sol. cópia apólices seguro
68. OF/CPI nº 068 – Netuno Ltda. – sol. cópia
apólices seguro
69. OF/CPI nº 069- Carga Pesada – sol. cópia
apólices seguro
70. OF/CPI nº 070 – Santa Paula Transp. Urbanos –
sol. cópia apólices seguro
71. OF/CPI nº 071 – Seletrans – sol cópia apólices
seguro
72. OF/CPI nº 072 – Santa Zita – sol cópia apólices
seguro
73. OF/CPI nº 073 – Francisco Forrechi (Ex-
Presidente do Sindirodoviários) – convocação
74. OF/CPI OF/CPI – 074/03 - Ao Francisco Forrechi
desconsiderando convocação
75. OF/CPI OF/CPI – 075/03 - ao Alessandro Vieira
convocando para esclarecimentos
76. OF/CPI OF/CPI – 076/03 - ao Roberto Silva
Argolo convocando para esclarecimentos
77. OF/CPI OF/CPI – 077/03 - ao Carlos Alberto
Mazoni convocando para esclarecimentos
78. OF/CPI OF/CPI – 078/03 -  ao Luiz Antônio
Monteiro convocando para esclarecimentos
79. OF/CPI OF/CPI – 079/03 - ao José do
Nascimento Filho convocando para esclarecimentos
80. OF/CPI OF/CPI – 080/03 - ao José dos Passos
Rocha convocando para esclarecimentos
81. OF/CPI OF/CPI – 081/03 - ao Jair Pollak
convocando para esclarecimentos
82. OF/CPI OF/CPI – 082/03 - ao Generoso
Rodrigues Carvalho convocando para
esclarecimentos
83. OF/CPI OF/CPI – 083/03 - ao Gilson Ferreira
Lírio convocando para esclarecimentos
84. OF/CPI OF/CPI – 084/03 - ao Alessandro Vieira
Silva convocando para esclarecimentos
85. OF/CPI OF/CPI – 085/03 - ao Roberto Silva
Argolo convocando para esclarecimentos
86. OF/CPI OF/CPI – 016/03 - Solicitação ao Sr.
Cláudio Rocha cópias matérias sobre o Transcol
87. OF/CPI OF/CPI – 090/03 - Solicitando
Informações ao Senhor Almir Comério da Granvitur
88. OF/CPI OF/CPI – 091/03 - Solicitando
Informações ao Senhor Joaquim Antônio Carlette
Flexa Branca
89. OF/CPI OF/CPI – 089/03 - Convocando o Senhor
Geraldo de Oliveira Mendes
90. OF/CPI OF/CPI – 087/03 - Convocando Jânio de
Oliveira Sena
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91. OF/CPI OF/CPI – 088/03  - Convocando o
Senhor Jair Pinto Lima
92. OF/CPI OF/CPI – 086/03 - Convocando o Senhor
Manoel Meirelles
93. OF/CPI OF/CPI – 092/03 - Convocando o Senhor
Geraldo Oliveira Mendes
94. OF/CPI OF/CPI – 093/03 - Convocando o Senhor
Jânio de Oliveira Senae
95. OF/CPI OF/CPI – 094/03 - Convocando Jair Pinto
Lima
96. OF/CPI OF/CPI – 095/03 - Convocando o Senhor
Manoel Meirelles
97. OF/CPI OF/CPI – 097/03 - Solicitando
informações ao Senhor Marcelo Ferraz
98. OF/CPI OF/CPI – 099/03  - Convocando Geraldo
de Oliveira Mendes
99. OF/CPI OF/CPI – 100/03  - Convocando Jair
Pollak
100. OF/CPI OF/CPI – 104/03 - Convocando o
Senhor Jânio de Oliveira Sena
101. OF/CPI OF/CPI – 102/03 - Convocando o
Senhor Jair Pollak
102. OF/CPI OF/CPI – 103/03 - Convocando o
Senhor Geraldo de Oliveira Mendes
103. OF/CPI OF/CPI – 105/03 - Convocando o
Senhor Cristiano dos Santos Pollak
104.    OF/CPI  OF/CPI – 106/03 – Convocando o
Senhor Francisco Forrechi
105.    OF/CPI  OF/CPI – 107/03 – Convocando o
Senhor Jair Pinto Lima
106.    OF/CPI  OF/CPI – 108/03 – Solicitando
reforço na Segurança da sessão do dia 01/10/03
107.    OF/CPI  OF/CPI – 110/03 – Solicitando cópia
das decl. de Renda Jair Pollak e Cristiano     Santos
108.    OF/CPI nº 109/03 – Convocando o Senhor
Marcelo Ferraz
109.    OF/CPI nº 111/03 – Sol. IRPF Francisco
Forrechi, Jânio O Sena, Jair Pinto e Geraldo Mendes
110.    OF/CPI nº 113/03 – Solicitando processos
contra Francisco Forrechi
111.    OF/CPI nº 114/03 – Convocando o Senhor
Jorge Hélio Leal
112.    OF/CPI nº 115/03 – Convocando o Senhor
Tarcísio Vieira Vargas
113.    OF/CPI nº 116/03 – Convocando o Senhor
Haroldo Dário Ribeiro
114.    OF/CPI nº 117/03 – Convocando o Senhor
Walter de Prá
115.    OF/CPI nº 124 – Marcelo Ferraz – Ceturb –
enc. Doc. Relacionados à auditoria e outros
116.    OF/CPI nº 125 – Sílvio Ramos – SEDIT – enc.
Relatório do Walter De Prá
117     OF/CPI nº 126 – Marcelo Ferraz – Ceturb – e
informar período interrupção do repasse de         0,5%
118.    OF/CPI nº 120 – Rodrigo Cardoso de Freitas –
Convocação

119.    OF/CPI nº 123 –  Eliana Abaurre Ferrari –
Convocação
120.    OF/CPI nº 119 – Teresa Cristina Pasolini –
Convocação
121.    OF/CPI nº 121 –  Sandra Carvalho de Berredo
– Convocação
122.    OF/CPI nº 122 –  Marilza Ferreira Celin –
Convocação
123.    OF/CPI nº 118 –  Rowena Ferreia Tovar –
Convocação
124.    OF/CPI nº 127/03 –  Fernando Betarello –
Convocar
125. OF/CPI nº 128/03 –  Fernando Betarello –
Convocar
126. OF/CPI nº 129/03 –  Marcelo Ferraz – sol.
valores arrecadados mês a mês pela CETURB
127. OF/CPI nº 130/03 –  Sérgio Vidigal – sol. inf.
valor fixado do ISS cobrado do transp. coletivo
128. OF/CPI nº 131/03 –  Aloízio Santos – sol. inf.
valor fixado do ISS cobrado do transp. coletivo
129. OF/CPI nº 132/03 –  Max Filhos – sol. inf.
valor fixado do ISS cobrado do transp. coletivo
130. OF/CPI nº 133/03 – Solange Lube - sol.inf.
valor fixado do ISS cobrado do transp. coletivo
131. OF/CPI nº 098 – Convocação extraordinária
p/22/09/03
132. OF/CPI nº 134 – Fernando Betarello –
Convocar
133. OF/CPI nº 135 – Gladys Bitran – PGE – sol.
elaboração de parecer prévio sobre a Lei 5720
134. OF/CPI nº 138 – Sávio Martins – convocar
135. OF/CPI nº 139 – Marcelo Ferraz – CETURB –
sol. enca. valores mensais arrec. nos ult.12 meses
136. OF/CPI nº 141 – Lourival Berger – Convocar
137. OF/CPI      Pres. da ALES – solicitando
reserva definitiva de Plenário
138. OF/CPI nº 140 – Vítor Buaiz – convocar
139. OF/CPI nº 142 – Jocelan Alves – convocar
140. OF/CPI nº 145 – José Carlos Gratz - convocar
141. OF/CPI nº 146 – Juca Gama - convocar
142. OF/CPI nº 147 – Sávio Martins - convocar
143. OF/CPI nº 148 – Vítor Buaiz - convocar
144. OF/CPI nº 149 – Lourival Berger - convocar
145. OF/CPI nº 150 – Jocelan Alves - convocar
146. OF/CPI nº 151 – Lourival Berger -
desconvocar
147. OF/CPI nº 152 – Jocelan Alves - desconvocar
148. OF/CPI nº 153 – Pres. da ALES –
Encaminhando relatório anual
149. OF/CPI nº 144/03 – Solicitando ao Presidente
desta casa que reserve de forma definitiva o plenário
150. OF/CPI Nº 002/2004 encaminhando relatório
anual de atividades desta CPI
151. OF/CPI Nº 003/2004 Convidando Max Filho
para reunião do dia 17 de março
152. OF/CPI Nº 004/2004 Convidando Sérgio
Vidigal  para reunião do dia 17 de março
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153. OF/CPI Nº 005/2004 Convidando Solange
Lube para reunião do dia 24 de março
154. OF/CPI Nº 006/2004 Convidando Aloízio
Santos para reunião do dia 24 de março
155. OF/CPI Nº 007/2004 Solicitando informações
ao Senhor Marcelo Ferraz no prazo de 10 dias
156. OF/CPI Nº 008/2004 Informando a Câmara de
Viana o recebimento de denúncias protocolada por
ela
157. OF/CPI Nº 009/2004 a Viação Praia Sol
solicitando idade média de veículos da empresa
158. OF/CPI Nº 010/2004 a Granvitur solicitando
idade média de veículos da empresa
159. OF/CPI Nº 012/2004 a Viação Satélite
solicitando idade média de veículos da empresa
160. OF/CPI Nº 013/2004 a Viação Serrana
solicitando idade média de veículos da empresa
161. OF/CPI Nº 014/2004 a Viação Serena
solicitando idade média de veículos da empresa
162. OF/CPI Nº 015/2004 a Viação Serramar
solicitando idade média de veículos da empresa
163. OF/CPI Nº 016/2004 a Viação Neturno
solicitando idade média de veículos da empresa
164. OF/CPI Nº 017/2004 a Viação Carga Pesada
solicitando idade média de veículos da empresa
165. OF/CPI Nº 018/04 a Viação Metropolitana Santa
Paula solicitando idade média de veículos da empresa
166. OF/CPI Nº 19/04 a Viação Seletrans solicitando
idade média de veículos da empresa.
167. OF/CPI Nº 020/04 a Viação Santa Zita
solicitando idade média de veículos da empresa
168. OF/CPI Nº 011/04 a Viação Unimar solicitando
idade média de veículos da empresa
169. OF/CPI Nº 019/04 a Viação Floramar
solicitando idade média de veículos da empresa
170. OF/CPI Nº 024/04 a Prefeitura de Viana
convidando para reunião da CPI do dia 07 de abril
171. OF/CPI Nº 025/04 ao Prefeito de Cariacica
convidando para reunião da CPI do dia 07 de abril
172. OF/CPI Informando que a reunião ordinária do
dia 07 de abril fica transferida para o dia 14 de abril
173. OF/CPI Nº 027/04 prefeita Solange Lube inf.
Nova data reunião
174. OF/CPI Nº 028/04 prefeito Aloísio Santos inf.
Nova data reunião
175. OF/CPI Nº 029/04 A – Senhor Tacíso Vargas
informe a regularidade da fiscalização empresas
176. OF/CPI Nº 029/ Gov. Paulo Hartung sol.
nomeação de interlocutor.
177. OF/CPI Nº 030/04 Sr. Guerino Galvi SETPES
convocando p/depor em 12/05
178. OF/CPI Nº 031/04 Sr. Renan Chieppe conv.
P/depor em 19/05
179. OF/CPI Nº 033/04 Convocando o Senhor
Marcelo Ferraz para o dia 30/06
180. OF/CPI Nº 034/04 Solicitando Marcelo Ferraz
que informe quais empresas operam no sistema

181. OF/CPI Nº 032/04 Convocando o Senhor Beline
para o dia 23/06
182. OF/CPI Nº 035/04 Convocando o Senhor
Helvécio Angelo Huliana para o dia 30/06
183. OF/CPI Nº 036/04 Convocando o Senhor José
Eduardo Farias de Azevedo para o dia 30/06
184. OF/CPI Nº 037/04 Convocando o Senhor João
Luiz de Menezes Tovar para o dia 30/06

5.3 Outras Correspondências:

1. Carta entregue e escrita pelo Senhor Jair Pollak
2. E-mail enviado pelo Sr. Lula – Vice Pres. De
Araças reclamando do sistema de transporte seletivo.
3. Fax do Rodotrans – encaminhando informações
acerca de Gentil Seidel e Valdir Boldt
4. Fax de Francisco Forcei (Rodotrans) –
informando a impossibilidade de comparecer
5. Fax da Sra. Sueli Nunes Elias – informando
impossibilidade de comparecer à reunião.
6. Telegrama de Jair Pollak - Convocação
7.  Telegrama de Luiz Antônio Monteiro -
Convocação
8   Telegrama de Theodoro Lopes da Silva -
Convocação

5.4 Cronograma de Depoimentos:

- Dia 18/06/03 QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA
-    Carlos Alberto Mazoni- Presidente da
Associação dos Trabalhadores em Empresas de
Transporte Coletivo do Estado do ES

- Dia 13/08/03 SÉTIMA REUNIÃO
ORDINÁRIA

Valdir Boldt – Ex-presidente do Sindicato dos
Trabalhadores em Transporte Rodoviário no ES

Suely Nunes Elias -  Ex-presidente do Sindicato dos
Trabalhadores em Transporte Rodoviário no ES

- Dia 03/09/03 DÉCIMA REUNIÃO
ORDINÁRIA

Jair Pollak – Diretor Dissidente do
Rodotrans
Luiz Antônio Monteiro – Diretor
Dissidente do Rodotrans
Theodoro Lopes da Silva – Motorista
Aposentado
Carlos Alberto Mazoni – Pres. da Junta
Diretiva do Rodotrans
Alexandro Vieira da Silva – Funcionário da
Viação Grande Vitória
Roberto Silva Argolo – Funcionário da
Viação Unimar
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José do Nascimento Filho – Membro da
Junta Diretiva
Generoso Rodrigues Carvalho – Membro
da Junta Diretiva
Jair Pollak – Membro da Junta Diretiva
Gilson Ferreira Lírio – Membro da Junta
Diretiva
Luiz Carlos Prestes Silva – Membro da
Junta Diretiva

- DIA 17/09/03 DÉCIMA SEGUNDA
REUNIÃO ORDINÁRIA

Geraldo Oliveira Mendes – Ex-Primeiro
Secretário do Rodotrans;
Jânio de Oliveira Sena – Ex-Vice-
Presidente do Rodotrans;
Jair Pinto Lima – Ex-Tesoureiro do
Rodotrans;
Manoel Meirelles – Presidente da
Rodocaixa.

- DIA 24/09/03 DÉCIMA QUARTA REUNIÃO
ORDINÁRIA

Geraldo de Oliveira Mendes – Ex 1º
Secretário do Rodotrans
Jair Pollak – Ex-Diretor do Rodotrans

- DIA 01/10/03 DÉCIMA QUINTA REUNIÃO
ORDINÁRIA

Jair Pinto Lima – Ex-Tesoureiro do
Rodotrans
Francisco Forrechi – Ex-Presidente do
Rodotrans
Cristiano dos Santos Pollak Sena –
Testemunha
Jânio de Oliveira Pollak Sena – Ex-Vice
Presidente do Rodotrans
Geraldo de Oliveira Mendes – Ex 1º
Secretário do Rodotrans
Jair Pollak – Ex-Diretor do Rodotrans

- DIA 08/10/03 DÉCIMA SEXTA REUNIÃO
ORDINÁRIA

Marcelo Ferraz – Presidente da CETURB

- DIA 15/10/03 DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO
ORDINÁRIA

Jorge Hélio Leal – Ex-Secretário de
Transportes e Obras Públicas
Walter De Prá – Ex-Diretor Presidente da
CETURB

Haroldo Dário Ribeiro – Ex-Diretor
Presidente da CETURB

- DIA 22/10/03 DÉCIMA OITAVA REUNIÃO
ORDINÁRIA

Marilza Ferreira Celin – Ex-Secretária Est.
de Justiça e Cidadania
Rowena Ferreira Tovar – Advogada
Tereza Cristina Pasolini – Advogada
Sandra Carvalho de Berredo – Ex-
Secretária Estadual de Transportes e Obras
Públicas
Eliana Abaurre Ferrari – Ex-Presidente do
Conselho Administrativo da CETURB
Tarcísio Celso Vireira Vargas – Ex-Diretor
Presidente da CETURB

- DIA 19/11/03 – VIGÉSIMA REUNIÃO
ORDINÁRIA

Antônio Fernando Betarrelo – Ex-
Secretário Estadual de Transportes e Obras Públicas

- DIA 17/03/04 SEGUNDA REUNIÃO
ORDINÁRIA

Mário Aguirre – Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Transporte e
Trânsito Prefeitura da Serra
Ari Bastos – Secretário Municipal de
Transportes de Vila Velha

- DIA 14/04/04 QUARTA REUNIÃO
ORDINÁRIA

Ana Amélia – Secretária Municipal de
Planejamento de Viana
Antônio Carlos Santos – Secretário
Municipal de serviços Urbanos e Transportes
de Cariacica

-DIA 12/05/04 SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA

Guerino Dalvi – Ex-Secretário Geral do
SETPES

-DIA 19/05/04 SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA

Renam Chieppe – Presidente do SETPES

-DIA 23/06/04 – NONA REUNIÃO ORDINÁRIA

Beline Salles Ramos – Advogado

-DIA 24/08/04 – DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO
ORDINÁRIA
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José Eduardo Farias de Azevedo – Ex-
Presidente da CETURB
Helvécio Ângelo Uliana – Ex-Presidente da
CETURB

6 APURAÇÃO DOS FATOS – PRINCIPAIS
DEPOIMENTOS

Dos depoimentos tomados pela CPI e
constantes dos autos, vale a pena destacar alguns,
apesar de que, o convencimento desta Relatoria não
se baseou fundamentalmente nos mesmo, a vista de
não conterem informações precisas e valiosas para
elucidação dos objetivos desta comissão.

6.1. Depoimentos dos integrantes do
RODOTRANS

- Os interantes do Sindicato dos Rodoviários –
RODOTRANS, fizeram relatos nem sempre pautados
dentro dos objetivos, que ensejaram a criação da CPI.
Falaram, na maior parte de seus depoimentos, sobre
problemas relacionados à disputa pelo comando do
referido sindicato. Em algumas vezes, citaram
problemas existentes na relação patrões-empregados
no que diz respeito à fornecimento de uniformes,
pagamento de planos de saúde, horários de trabalho
com intervalos de almoço e janta etc. Portanto, cabe
aqui apenas fazer a citação de que foram depoentes os
Srs.: Carlos Alberto Mazoni (Presidente da
Associação dos Trabalhadores em Empresas de
Transporte Coletivo do Estado do ES e Presidente da
Junta Diretiva); Valdir Boldt (Ex-presidente do
Sindicato dos Trabalhadores em transporte
Rodoviário no ES); Suely Nunes Elias (Ex-presidente
do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte
Rodoviário no ES); Jair Pollak (Ex-Diretor do
Rodotrans e membro da Junta Diretiva); Luiz Antônio
Monteiro (Diretor Dissidente do Rodotrans);
Theodoro Lopes da Silva (Motorista Aposentado);
Alexandro Vieira da Silva (Funcionário da Viação
Grande Vitória); Roberto Silva Argolo (Funcionário
da Viação Unimar); José do Nascimento Filho
(Membro da Junta Diretiva); Generoso Rodrigues
Carvalho (Membro da Junta Diretiva); Gilson
Ferreira Lirio (Membro da Junta Diretiva); Luiz
Carlos Prestes Silva (Membro da Junta Diretiva);
Manoel Meirelles (Presidente da Rodocaixa); Geraldo
Oliveira Mendes (ex-Primeiro Secretário do
Rodotrans); Jânio de Oliveira Sena (ex-Vice
Presidente do Rodotrans); Jair Pinto Lima (ex-
Tesoureiro do Rodotrans); Francisco Forrechi (ex-
Presidente do Rodotrans); Cristiano dos Santos Pollak
Sena (testemunha); (ex-Vice Presidente do
Rodotrans).

6.2 Depoimento do Sr. Marcelo Ferraz – Diretor
Presidente da CETURB-GV

Questionado pelo Deputado Helder Salomão
sobre as irregularidades no Sistema TRANSCOL, o
ora depoente aduziu, dentre a situação do início do
Governo e a atual, bem como, quais medidas foram
adotadas, que havia uma desorganização das
informações relativas às ações judiciais. Inexistia
controle de relatórios das situações em que se
encontravam as execuções e a penhora de bens, o que
fora combatido através da área meio da Empresa
Pública.

Outrossim, salienta a ausência dos dois
relatórios de Gestão previstos estatutariamente
(semestral e anual). Assim, passou-se o período
tentando organizar essas informações.

Foram notificados os gestores anteriores,
para que prestassem informações, principalmente, a
diretoria. Esta, sendo da última gestão de ano 2002,
consoante previsão estatutária.

O Presidente da CETURB na última Gestão
foi o Senhor Hugo Borges Júnior. E sendo perguntado
ao depoente se recebera cópia do relatório da última
Gestão, o mesmo respondeu que ainda não. Por fim,
informou que consideram o preço da contratação da
auditoria anterior, vil e inadequada.

Argüido acerca de qual seria o preço,
asseverou o depoente quanto ao valor, que a quantia
correspondente a dois mil e oitocentos reais, sendo
um preço incompatível com uma auditoria à altura
das necessidades das informações sobre a Gestão da
Empresa.

Ato continuo, o membro da comissão
parlamentar, questionou por quanto vai ser controlada
a nova auditoria. Quanto à esta indagação, o depoente
afirma ter como preço, teto da ordem de sessenta e
quatro mil reais estipulado no processo licitatório.

Quanto aos mini terminais de Cariacica e
Nova Rosa da Penha, questionados pelo membro da
Comissão, o depoente afirmou a construção nos
seguintes locais: Jardim América, Cariacica, em São
Torquato, Vila Velha.

Quanto ao movimento sindical dos
trabalhadores, suscitado pelo Deputado Luiz Carlos
Moreira, o depoente disse que estava ciente e que tal
insatisfação faz parte da própria ordem e estrutura do
sistema.

Afirma, com certeza, ter uma avaliação
criteriosa da última planilha. Com relação às novas
concessões ao Sistema TRANSCOL (LINHAS
NOVAS), aduz o depoente existir uma concessão e
caráter provisório no Município de Viana, por
período indeterminado. Quanto à licitação, afirma ser
a regra, entretanto, entende o depoente, ser esta via
inadequada.
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Por fim, questionado, se vinham sendo
realizadas concessões no sistema TRANSCOL, sem o
devido processo licitatório, o depoente esclareceu que
não.

6.3 Depoimento do Sr. Tarcisio Vieira Vargas –
Ex-Diretor Presidente da CETURB – GV

O depoente afirma ter ocupado a Presidência
da CETURB, durante quase todo o período do
Governo Vitor Buaiz ( 23 de janeiro de 1995 a 12 de
novembro de 1998). Após, fez um breve relato sobre
sua participação na indigitada Empresa Pública.

Acerca de sua exoneração, aduz o depoente
que não teria como afirmar que foi em virtude de sua
posição contraria a questão dos quinze anos.

Questionado a respeito da lei que
supostamente traria prejuízo ao Sistema de
Transporte Coletivo da Grande Vitória, asseverou que
em período anterior os reajustes tarifários eram
baixos, comparados com o restante do país. Quanto
aos prejuízos na fiscalização do transporte coletivo,
quanto à avaliação da lei implantada, informou o
depoente que não.

Quanto às planilhas de custos, corroborando
ao que havia exposto anteriormente, o depoente,
mencionou que no período em que esteve à frente da
CETURB nunca houvera ingerência.

Perguntando novamente sobre a motivação
da exoneração, o depoente afirmou que ocorreu sem
nenhuma explicação.

Por fim, disse que não havia intenção de
deixar o cargo, porquanto, achava um absurdo, após
tudo que fizeram, trabalharam e discutiram em nível
de Brasil.

6.4 Depoimento do Sr. Fernando Augusto
Betarello – Ex- Secretário de Estado de
Transportes e Obras Públicas

O Senhor Fernando Betarello fez um breve
relato sobre sua participação no Governo do Estado
no período de janeiro de 1995 à janeiro de 1999,
através dos cargos ocupados: Secretaria de Estado dos
Transportes e Presidente do BANDES.

Respondendo as questões feitas pelos
Senhores Deputados membros da Comissão disse que
a Lei nº 5.720/98 oriunda da aprovação do Projeto de
Lei nº 128/98, foi feita atendendo exigências de Leis
Federais nºs 8.987/95 e 9.074/95 que dispõem sobre o
regime de concessão e permissão de serviços públicos
e estabelece a necessidade de edição de lei especifica
nos Estados, sobre concessões e permissões de
serviços públicos, respectivamente.

Ressaltou ainda o depoente, que em 1998,
quando se discutia o processo de concessão do
sistema Rodovia do Sol, o primeiro Edital foi enviado

para análise do Tribunal de Contas que observou ser
necessária a edição da lei que dispusesse sobre o
assunto em pauta; falou também de maneira genérica
sobre política de transporte público na Região da
Grande Vitória. Citou alguns investimentos feitos
pelo Governo na época necessários à
complementação do projeto TRANSCOL, que
resultaria em benefício aos usuários.

6.5 Depoimento do Sr. Renan Chieppe –
Presidente do SETPES

O Senhor Renan Chieppe falou sobre
redução de custos com conseqüente diminuição das
tarifas através de:
- aumento da velocidade média dos veículos
que fazem o transporte coletivo;
-  redução do preço do diesel para transporte
urbano em forma de subsídio;
- vias expressas exclusivas para o transporte
coletivo;
- alargamento de principais rodovias e
melhoria nos cruzamentos, que corresponde à
diminuição do tempo de deslocamento e diminuição
de custos.

Falou sobre os preços das passagens em
relação a outros Estados como Paraná, Rio de Janeiro,
etc, considerando um preço bom, levando-se em
consideração os deslocamentos na Região
Metropolitana.

Sobre a Lei nº 5.720/98 disse que a sua
edição não veio conceder nada mais para as empresas
além da prorrogação do prazo dos contratos ,que já
estava concedida. Citou legislação federal que
promoveu prorrogações em outras áreas de concessão
de serviços públicos, o que a seu ver é perfeitamente
normal, inclusive quanto aos outros sistemas da
economia nacional.

Com relação às declarações feitas pelos
empregados e sindicalistas focalizando o
relacionamento incestuoso entre os mesmos e os
empresários / SETPES, rechaçou-as com veemência,
alegando haver de maneira geral uma relação boa,
muito boa entre as partes.

Discorreu sobre o transporte seletivo dizendo
ser também um transporte alternativo e não
clandestino, este sim combatido pelo SETPES.

Falou ainda, sobre a bilhetagem eletrônica
afirmando não ser ela vetor direto causador de
desemprego nas empresas. Garantiu a presença de
cobradores mesmo com a implantação do novo
sistema.

PARECER DO RELATOR
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7.1. DA QUALIDADE DO TRANSCOL

O Sistema de Transporte Urbano de
Passageiros da Região Metropolitana da Grande
Vitória, denominado de TRANSCOL, desde a sua
pioneira concepção em 1988 somente sofreu uma
grande mudança, quando alguns anos depois foi
implantado o chamado TRANSCOL II. Desta data
para cá, operou-se o crescimento da malha urbana dos
municípios que compõem a Grande Vitória, com
acentuado aumento de sua composição populacional,
com repercussão direta no transporte público. Neste
período, inúmeras ações foram desenvolvidas para
atingir a modernização do sistema, inclusive com
importante substituição da frota rodante e melhoria
dos próprios ônibus, que passaram a oferecer, em
dado momento, maior conforto aos usuários, além de
dar maior segurança aos motoristas.

Essas ações, todavia, não obedeceram a um
planejamento estratégico de qualificação dos
serviços, sendo medidas adotadas isoladamente e sem
atrelamento a uma nova política de transportes
públicos que se está implantando a nível nacional.

Só para se ter uma idéia: até hoje não
existem, na Grande Vitória, as chamadas vias
exclusivas para ônibus, providência da maior
importância para a melhoria do fluxo dos coletivos,
com geração de maior pontualidade nos horários
determinados pelo órgão gestor e, em conseqüência,
maximizando o uso desse transporte e diminuindo a
utilização de automóveis e descongestionando nossas
vias públicas.

Consequentemente, sob o aspecto
qualitativo, a maior reclamação dos usuários do
sistema tem sido a longa espera nos pontos de ônibus
nos horários de pico e a superlotação dos veículos
nesses horários.

Contudo, o órgão gestor e os empresários do
sistema argumentam que o aumento da frota não é
solução para esse problema, já que o sistema viário da
Grande Vitória não comporta um número excessivo
de ônibus em operação, pois isso somente aumentaria
os engarrafamentos e, em conseqüência, os retardos
nos horários pré-definidos.

Se isto não bastasse, agrava o problema a
péssima qualidade dos abrigos existentes, sem
qualquer conforto para os usuários, eis que sequer a
maioria deles tem bancos para que as pessoas, ao
aguardar a chegada do ônibus, possam sentar.  Ainda
neste tema, constata-se que nos terminais do
TRANSCOL há grande fluxo de pessoas de todas os
sexos e idades, sendo muito comum pessoas se
sentirem mal sem que tenham sequer alguém
habilitado para prestar-lhes os primeiros socorros ou
até mesmo encaminhá-las para um hospital. Também
é comum o usuário ser desatendido em muitas de suas

reivindicações ou mesmo ocorrer o mau atendimento
do queixoso por parte das empresas.

Outro aspecto bastante realçado nos
depoimentos tomados pela CPI diz respeito à relação
empresa/empregados, com estes reclamando da falta
de condições de trabalho e das excessivas penalidades
que lhes são aplicadas.

Alegam os motoristas que os horários
determinados para conduzirem os veículos de um
terminal a outro são quase inexequíveis, e que quando
não os cumprem, têm que pagar multas. As empresas
argumentam que os horários são fixados pela
CETURB-GV, com base nas necessidades da
população e levando em conta a sua real execução em
tempo razoável.

Reclamam os cobradores de que são
obrigados a depositar no cofre existente em cada
ônibus os valores recebidos dos passageiros, somente
podendo permanecer em seu poder o valor
equivalente a 20 (vinte) passagens para efeito de
troco. E, por causa disso, quando são assaltados, são
agredidos pelos meliantes que não conseguem os
valores que imaginam disponíveis nos coletivos.

Por outro lado, muitas foram as reclamações
de usuários sobre o mau atendimento oferecido nos
ônibus, sejam por parte dos cobradores, sejam por
parte dos motoristas, o que atesta a insatisfação destes
profissionais com as condições de trabalho que lhes
são proporcionadas.

A par de todas as reclamações, o certo é que
a qualidade de atendimento no transporte coletivo,
que é um serviço público, deve ser buscada por todos
os componentes do sistema (órgão gestor,
empresários e empregados). Portanto, recomenda-se
que a CETURB-GV e as empresas permissionárias e
concessionárias que operam no TRANSCOL
desenvolvam programas permanentes de treinamento
e reciclagem de motoristas e cobradores, objetivando
direção defensiva e qualidade de atendimento aos
usuários e valorizando os empregados e, ainda,
adotem inúmeras providências tendentes a alcançar a
excelência dos serviços prestados, dentre as quais
destacamos:

a) que a CETURB-GV promova uma
reestruturação do sistema TRANSCOL,
moldando-o às alterações verificadas no
sistema viário da Grande Vitória, revendo
itinerários e horários, reescalonando a frota e
modernizando os serviços existentes, assim
como melhorando as vias alimentadoras;

b) que a CETURB-GV instale, em todos os
terminais, um posto médico que deverá ser
composto por um médico e/ou uma
enfermeira formada, em rodízios de vinte e
quatro horas, para que possam atender o
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usuário, quando este necessitar de
atendimento;

c) que a CETURB-GV providencie a
construção de dois novos terminais: um em
Coqueral de Itaparica – Vila Velha e outro
em Castelância – Serra; e mais quatro
miniterminais: um em Nova Rosa da Penha,
um em Jardim América, um em São
Torquato e outro em Jardim Marilândia;

d) que a CETURB-GV desenvolva projetos
arquitetônicos para que sejam implantados
abrigos decentes, confortáveis e de boa
visibilidade;

e) que seja criado, em cada terminal, um ponto
de atendimento ao usuário – a mini
ouvidoria – com uma pessoa
permanentemente, que possa receber as
reclamações e encaminha-las à CETURB-
GV;

f) que o Governo do Estado busque
financiamentos junto ao BNDES, Banco
Mundial, BIRD, entre outros, objetivando a
reestruturação das principais vias da Grande
Vitória, com a implantação das chamadas
“vias exclusivas”;

g)  que o Governo do Estado se articule com os
Municípios da Grande Vitória objetivando
implementar horários de funcionamento das
repartições públicas, comércio, indústrias e
serviços, de forma a diminuir a grande
concentração de usuários do sistema nos
horários tradicionais de pico, oferecendo,
também com isso, uma maior mobilidade
urbana;

h) que o Governo do Estado providencie a
instalação de posto em todos os terminais,
com a presença de comissário de menores,
para atendimento e encaminhamento destes,
quando desacompanhados dos seus
responsáveis legais;

i)  que a CETURB-GV desenvolva ações no
sentido de proporcionar maior segurança aos
usuários do sistema, através de contratação
de segurança privada armada, instalação de
câmeras de monitoramento e implantação de
“botão de pânico” nos ônibus;

j) que o Governo do Estado intensifique ações
visando a prevenção de assaltos aos
coletivos, através de um programa  que
garanta aos trabalhadores e usuários do
sistema a necessária segurança;

7.2. DAS IRREGULARIDADES NA FIXAÇÃO
DAS TARIFAS

Um dos problemas mais graves do sistema
de transporte coletivo é a exclusão social, hoje

agravada pela grande massa de desempregados
existentes na Região Metropolitana de Vitória. Essa
situação acaba por criar um círculo vicioso: diminui a
quantidade de usuários e, com isso, reduz-se a receita
das concessionárias/permissionárias, fazendo com
que elas exijam o equilíbrio econômico-financeiro
dos contratos, através de elevações de tarifas, o que
desagrada a população, pois aumenta a exclusão
social.

Esta calamitosa situação não está restrita ao
Espírito Santo, tendo sido, inclusive, criado o
Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte
Público de Qualidade para Todos, e também uma
Secretaria, dentro do Ministério das Cidades, voltada
especificamente para o Transporte e Mobilidade
Urbana, o que proporciona um permanente trabalho
de acompanhamento e busca de soluções por
especialistas do ramo.

Conforme pesquisa realizada pela
Associação Nacional de Transportes Urbanos –
ANTU, dentre os fatores que induzem ao aumento
das tarifas do transporte podem ser citados os
seguintes:

a) elevada carga tributária (em torno de
25% do custo das tarifas são decorrentes
dos tributos federais, estaduais e
municipais);

b) gratuidade, que corresponde, em média,
a 23% dos passageiros do sistema;

c) transporte clandestino, que vem
provocando grande evasão de receita do
sistema regular.

Não é demais lembrar que o valor da receita
da gratuidade concedida a determinados segmentos
sociais é rateado pelos demais usuários que não têm o
direito ao benefício. Melhor dizendo, os passageiros
pagantes são os que arcam com as gratuidades do
sistema, já que o custo quilométrico será dividido
exclusivamente por esses pagantes. Portanto, a
manutenção desses benefícios importa na oneração
das tarifas.

Também o transporte ilegal e clandestino de
passageiros contribui para a diminuição da receita do
transporte regular, apropriando-se de parte
significativa da demanda de usuários. Essa situação
importa, também, na elevação de tarifas para cobrir o
“déficit” provocado no sistema. Assim, mais uma
vez, essa ocorrência resulta na exclusão das camadas
mais pobres da população que não têm como arcar
com os valores das passagens, deixando, assim, de
utilizar esse modal de transporte e de ter o acesso a
uma ampla gama de direitos e benefícios, que não
podem usufruir simplesmente pela impossibilidade de
locomoção.
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Todos esses fatores, aliados aos custos dos
insumos e de pessoal, são preponderantes para a
elevação das tarifas e, em conseqüência, para a
exclusão do transporte coletivo de pessoas de baixa
renda, o que é prejudicial para o sistema e para toda a
sociedade.

Sabendo que a solução passa por medidas,
cuja maioria é de âmbito nacional e, portanto, escapa
às ações do Governo do Estado, apresentamos
algumas providências que podem ser adotadas no
âmbito Estadual e Municipal, tendentes a minimizar a
situação:

a) criação de uma bolsa de transporte,
para subsidiar as passagens do
trabalhador desempregado ou com
renda familiar menor que  um
salário-mínimo;

b) que o Governo do Estado, através
de seus órgãos (CETURB-GV,
Polícia Militar, Polícia Civil,
Secretaria de Estado da Fazenda),
em conjunto com as Prefeituras da
Grande Vitória, intensifiquem as
ações de combate ao transporte
clandestino e ilegal de passageiros,
dando, com isso, maior segurança à
população e, ao mesmo tempo,
combatendo a evasão de receitas do
sistema oficial de transporte;

Contudo, a par das dificuldades de se fixar
tarifas módicas, que favoreçam a inclusão social, e
não o contrário, um relevante aspecto, no qual
inclusive se objetivou esta CPI, é a verificação das
tarifas praticadas no TRANSCOL, ante as dúvidas
sobre a regularidade da sua fixação. Durante os
trabalhos, apurou-se que as tarifas são fixadas através
de complexo mecanismo, com base em planilhas de
custo editadas pela CETURB-GV e aprovadas pelo
Conselho Tarifário - COTAR. Contudo, ficou claro,
especialmente no depoimento do ex-presidente da
CETURB-GV, Helvécio Ângelo Uliana, que o
Governo de Estado detinha a palavra final, pois
homologava ou não o valor da tarifa.

Dada a complexidade de se estruturar uma
planilha tarifária compatível com os custos do
sistema, torna-se indispensável que a CETURB-GV
providencie estudos visando a readequação dos itens
e demais componentes que devam servir de base para
a fixação do valor das passagens do TRANSCOL e
que sua homologação tenha a anuência dos
representantes da população, o que poderia ser feito
através do crivo desta Assembléia Legislativa.

Por outro lado, pode também o Estado aderir
ao movimento nacional de resgate da cidadania no
transporte público, liderado pelo Ministério das

Cidades, em conjunto com a Associação Nacional de
Transportes Públicos - ANTP, Associação Nacional
das Empresas de Transporte Urbano – ANTU, Frente
Parlamentar Nacional de Defesa do Transporte
Público, entre outros, objetivando o barateamento das
passagens e, com isso, permitir que haja a utilização
dos ônibus pela população de baixo poder aquisitivo.

7.3. DAS IRREGULARIDADES NOS
CONTRATOS DE CONCESSÃO OU
PERMISSÃO

Outro aspecto importante abordado durante
todos os trabalhos da CPI foi em relação às
concessões e permissões existentes. Questionou-se ao
longo dos trabalhos a legalidade da manutenção
dessas outorgas e do art. 52 da Lei nº 5.720/98 que
autorizou a sua prorrogação pelo prazo de 15 anos.

A própria CETURB-GV, através de seus
órgãos técnicos, em resposta ao pedido de
informações do Deputado Euclério Sampaio, revela
que “a justificativa para o descumprimento da Lei de
Licitações e Contratos nº 8.666/93, está no império
da Lei Estadual nº 5.720/98. Ela, incondicionalmente,
manda que sejam prorrogadas as concessões,
permissões e autorizações por 15 (quinze) anos. Não
manda licitar; e ainda revoga disposições em
contrário. Logo não houve como este órgão
permitente se reportar à Lei nº 8.666/93”.

Ora, a Constituição Federal, que data de
1988, é clara e inescusável quando impõe a licitação
para a concessão ou permissão de serviços públicos,
através do seu artigo 175, in verbis:

“Art. 175. Incumbe ao Poder
Público, na forma da lei,
diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, sempre
através de licitação, a prestação
de serviços públicos.”

Por seu turno, a própria Lei Federal nº
8.666/93, editada com fulcro no dispositivo
constitucional acima transcrito, também endossa a
obrigação de licitar e impõe logo no seu artigo 1º, a
revisão e as adaptações necessárias da legislação
estadual às suas prescrições, nos seguintes termos:

“Lei nº 8.666/93
Art. 1º. As concessões de serviços
públicos e de obras públicas e as
permissões de serviços públicos
reger-se-ão pelos termos do artigo
175 da Constituição Federal, por
esta Lei, pelas normas legais
pertinentes e pelas cláusulas dos
indispensáveis contratos.
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Parágrafo único. A União, os
Estados, o Distrito Federal e os
Municípios promoverão a revisão
e as adaptações necessárias de sua
legislação às prescrições desta
Lei, buscando atender as
peculiaridades das diversas
modalidades dos seus serviços.”

Estancando qualquer polêmica sobre a
precedência de licitação nas concessões ou
permissões dos serviços públicos, a Lei Federal nº
8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos previsto
no artigo 175 da Constituição Federal, impõe a
licitação aos contratos antigos, nos termos dos seus
artigos 42 e 43, da seguinte forma:

“Art. 42. As concessões de serviço
público outorgadas anteriormente
à entrada em vigor desta Lei
consideram-se válidas pelo prazo
fixado no contrato ou no ato de
outorga, observado o disposto no
artigo 43 desta Lei.
§ 1º. Vencido o prazo da
concessão, o poder concedente
procederá a sua licitação, nos
termos desta Lei.
§ 2º. As concessões em caráter
precário, as que estiverem com
prazo vencido e as que estiverem
em vigor por prazo
indeterminado, inclusive por
força de legislação anterior,
permanecerão válidas pelo prazo
necessário à realização dos
levantamentos e avaliações
indispensáveis à organização das
licitações que precederão a
outorga das concessões que as
substituirão, prazo esse que não
será inferior a 24 (vinte e quatro)
meses.”

“Art. 43. Ficam extintas todas as
concessões de serviços públicos
outorgadas sem licitação na
vigência da Constituição de 1988.
Parágrafo único. Ficam também
extintas todas as concessões
outorgadas sem licitação
anteriormente à Constituição de
1988, cujas obras ou serviços não
tenham sido iniciados ou que se
encontrem paralisados quando da
entrada em vigor desta Lei.”

Se não bastasse a inconstitucionalidade e a
ilegalidade da prorrogação dos contratos de
permissão e licitação nos serviços de transporte
coletivo intermunicipal urbano da Grande Vitória,
realizada ao arrepio da legislação federal pertinente,
verifica-se que o único dispositivo legal permissivo à
prática das referidas prorrogações é o artigo 52 da Lei
Estadual nº 5.720/98, acrescido à proposta de
iniciativa do Governador do Estado por emenda
parlamentar, em flagrante desrespeito às regras do
processo legislativo preconizadas nos artigos 63,
parágrafo único, inciso III, e 64 da Constituição
Estadual. Portanto, além de conflitar, a vista grossa,
com a legislação federal já editada a época, o que, por
si só, eiva o dispositivo do vício da
inconstitucionalidade, por invasão da competência
legislativa da União, o referido dispositivo legal
também está inquinado de inconstucionalidade formal
subjetiva.

Diante deste quadro, além de se dar início
à persecução criminal para punição dos eventuais
responsáveis pelo descumprimento das normas legais
pertinentes, com envio de todo o processo ao
Ministério Público, competente para este tipo de
investigação, cumpre sugerir ao Poder Executivo a
adoção de medidas administrativas e judiciais
pertinentes para retomar os serviços de transporte
coletivo intermunicipal urbano da Grande Vitória
concedidos em desacordo com os preceitos legais, em
especial, os prorrogados com fulcro na Lei Estadual
nº 5.720/98, bem como, sugerir encaminhamento de
Projeto de Lei objetivando substituir a Lei Estadual nº
5.720/98, com a edição de uma nova lei que disponha
sobre o regime de concessão e permissão da prestação
de serviços públicos estaduais, compatibilizada com a
legislação federal, em especial as Leis nºs. 8.666/93 e
8.987/95, tendo em vista sua iniciativa privativa nos
termos do artigo 63, parágrafo único, inciso III, da
Constituição Estadual.

Assim, nos termos do artigo 51, do
Regimento Interno, propomos aos Ilustres Membros
desta Douta Comissão Parlamentar de Inquérito a
adoção do seguinte:

PARECER Nº  /2004

A COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO CRIADA PELA RESOLUÇÃO Nº
2.077, COM OBJETIVO DE APURAR
POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NOS
CONTRATOS DE CONCESSÃO DO SISTEMA
TRANSCOL conclui, na forma do artigo 51, incisos
I, III e IV, do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 1.600/91, pela aprovação do
PARECER FINAL, em conformidade com as
conclusões apresentadas pelo Relator da Comissão,
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Deputado Luiz Carlos Moreira e, conseqüente,
adoção das seguintes medidas:

1) Encaminhamento do presente Parecer
Final ao GOVERNADOR DO ESTADO para
adoção das seguintes medidas:

a) tomar as medidas administrativas e
judiciais pertinentes para retomar os serviços de
transporte coletivo intermunicipal urbano da Grande
Vitória concedidos em desacordo com os preceitos da
legislação federal, em especial, os prorrogados com
fulcro na Lei Estadual nº 5.720/98;

b) encaminhamento de PROJETO DE
LEI objetivando a substituição da Lei Estadual nº
5.720/98, com a edição de uma nova lei que disponha
sobre o regime de concessão e permissão da prestação
de serviços públicos estaduais, compatibilizada com a
legislação federal, em especial as Leis nºs. 8.666/93 e
8.987/95, tendo em vista sua iniciativa privativa nos
termos do artigo 63, parágrafo único, inciso III, da
Constituição Estadual;

c) adotar medidas para melhorar as
condições de qualidade do TRANSCOL, impondo-as
aos órgãos gestores e concessionários, que, conforme
assinaladas no parecer do relator, são as seguintes:

1. que a CETURB-GV promova uma
reestruturação do sistema
TRANSCOL, moldando-o às
alterações verificadas no sistema
viário da Grande Vitória, revendo
itinerários e horários, reescalonando a
frota e modernizando os serviços
existentes, assim como melhorando as
vias alimentadoras;

2. que a CETURB-GV instale, em todos os
terminais, um posto médico que
deverá ser composto por um médico
e/ou uma enfermeira formada, em
rodízios de vinte e quatro horas, para
que possam atender o usuário, quando
este necessitar de atendimento;

3. que a CETURB-GV providencie a
construção de dois novos terminais:
um em Coqueiral de Itaparica – Vila
Velha e outro em Castelândia – Serra;
e mais quatro miniterminais: um em
Nova Rosa da Penha, um em Jardim
América, um em São Torquato e outro
em Jardim Marilândia;

4. que a CETURB-GV desenvolva projetos
arquitetônicos para que sejam
implantados abrigos decentes,
confortáveis e de boa visibilidade;

5. que seja criado, em cada terminal, um
ponto de atendimento ao usuário – a

mini ouvidoria – com uma pessoa
permanentemente, para que possa
receber as reclamações e encaminhá-
las à CETURB-GV;

6. que o Governo do Estado busque
financiamentos junto ao BNDES,
Banco Mundial, BIRD, entre outros,
objetivando a reestruturação das
principais vias da Grande Vitória, com
a implantação das chamadas “vias
exclusivas”;

7. que o Governo do Estado se articule
com os Municípios da Grande Vitória
objetivando implementar horários de
funcionamento das repartições
públicas, comércio, indústrias e
serviços, de forma a diminuir a grande
concentração de usuários do sistema
nos horários tradicionais de pico,
oferecendo, também com isso, uma
maior mobilidade urbana;

8. que o Governo do Estado providencie a
instalação de posto em todos os
terminais, com a presença de
comissário de menores, para
atendimento e encaminhamento
destes, quando desacompanhados dos
seus responsáveis legais;

9. que a CETURB-GV desenvolva ações
no sentido de proporcionar maior
segurança aos usuários do sistema,
através de contratação de segurança
privada armada, instalação de câmeras
de monitoramento e implantação de
“botão de pânico” nos ônibus;

10. que o Governo do Estado intensifique
ações visando a prevenção de assaltos
aos coletivos, através de um programa
que garanta aos trabalhadores e
usuários do sistema a necessária
segurança;

11. que o Governo do Estado, através de
seus órgãos (CETURB-GV, Polícia
Militar, Polícia Civil, Secretaria de
Estado da Fazenda), em conjunto com
as Prefeituras da Grande Vitória,
intensifiquem as ações de combate ao
transporte clandestino e ilegal de
passageiros, dando, com isso, maior
segurança à população e, ao mesmo
tempo, combatendo a evasão de
receitas do sistema oficial de
transporte;

2) Encaminhamento do presente Parecer
Final e cópia de todo o processo ao MINISTÉRIO
PÚBLICO para que promova a responsabilidade
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civil ou criminal dos infratores, em especial, dos
responsáveis pela autorização ou prorrogação dos
contratos de concessão dos serviços de transporte
coletivo intermunicipal urbano da Grande Vitória ao
arrepio da legislação federal pertinente, se
caracterizada a ação criminal;

3) propositura de uma Proposta de Emenda
Constitucional, após apoiamento nos termos do artigo
62 da Constituição Estadual, visando a anuência da
Assembléia Legislativa na majoração das tarifas
cobradas no TRANSCOL e a possibilidade do Estado
subsidiar a tarifa relativa ao transporte do trabalhador
desempregado ou com renda familiar menor que um
salário-mínimo, conforme proposição em anexo.

Sala das Comissões, em   24  de novembro
de 2004.

MARCELO SANTOS -  PRESIDENTE
JOSÉ ESMERALDO - VICE-PRESIDENTE

LUIZ CARLOS MOREIRA -  RELATOR
HELDER SALOMÃO -  MEMBRO
CLAUDIO THIAGO - MEMBRO

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº/2004

Estabelece a anuência da Assembléia Legislativa na
majoração das tarifas cobradas no TRANSCOL e na
modificação da composição do Conselho Tarifário

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA

Art. 1º O artigo 227 da Constituição
Estadual passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos:

“Art. 227. (...)

§ 2º A majoração das tarifas do transporte
coletivo intermunicipal urbano da Grande
Vitória somente poderá ser cobrada dos
usuários se estabelecida por lei específica.

§ 3º O Conselho Tarifário sofrerá alterações
em sua composição, atendendo indicações
dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, estabelecidas em lei específica.”
Art. 2º Está Emenda Constitucional entra em

vigor na data de sua publicação.

Salas das Sessões, em 24 de novembro de
2004.

JUSTIFICATIVA

A presente Proposta de Emenda
Constitucional tem por objetivo estabelecer a
anuência da Assembléia Legislativa na majoração das
tarifas cobradas no TRANSCOL, bem como
promover alterações na composição do Conselho
Tarifário Coletivo Urbano da Grande Vitória,
mediante lei, no sentido de democratizá-lo, obtendo
uma melhor fiscalização.

A implementação da medida se faz através
do acréscimo de parágrafos no art. 227 da
Constituição Estadual, com a seguinte redação:

“Art. 227 (...)
§2º A majoração das tarifas do transporte

coletivo intermunicipal urbano da Grande Vitória
somente poderá ser cobrada dos usuários  se
estabelecida por lei específica.

§3º O Conselho Tarifário sofrerá
alterações em sua composição, atendendo
indicações dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, estabelecidas em lei específica.”

Justifica-se sua propositura em virtude de a
Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela
Resolução nº 2.077, com o objetivo de apurar
possíveis irregularidades nos contratos de concessão
do sistema TRANSCOL, constatar a necessidade da
tarifa do referido sistema de transporte coletivo passar
pelo crivo desta augusta Casa de Leis, bem como
modificar sistematicamente a composição do
Conselho Tarifário, democratizando-o e aumentando
a fiscalização de todo complexo que envolve o
aumento de tarifas.

Desta forma, apresentamos a presente
Proposta de Emenda à Carta Magna Estadual para
estudo e apreciação dos nobres pares.

SERVIDORES QUE ATUARAM
ASSESSORANDO A

CPI DO TRANSCOL

PROCURADORES LEGISLATIVOS
Mário César Maia Gama
Fernando Silva

DIGITADORES
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Legislativo
Thiago Maciel de Aguiar – Adjunto Legislativo
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