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PARTE I - O Trabalho Desenvolvido

1.  INTRODUÇÃO

É do conhecimento de todos que os preços dos combustíveis no RS 

apresentam  uma  disparidade  enorme  comparando-se  os  mais  diversos 

municípios. Em alguns casos, observa-se diferença de até R$ 0,60 no litro 

de  combustível  (gasolina  “C”),  levando-nos  aos  mais  diferentes 

questionamentos. Quem cobra mais caro está tendo um lucro maior? Quem 

cobra  mais  barato  está  adulterando  o  produto  ou  sonegando  impostos? 

Porque o álcool (combustível) aumenta de forma geométrica ? Em que o 

consumidor  deverá  basear-se  na  escolha  de  seu  carro?  Qual  o  tipo  de 

combustível  mais  apropriado?  Porque  os  tributos  são  diferenciados  no 

Brasil?  Quem lucra  mais,  as  distribuidoras  ou os revendedores?  Qual  o 

custo  dos  combustíveis  na  composição  dos  preços  de  venda?  E  o 

consumidor como fica neste contexto?
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Desde sua instalação a CPI buscou parceiros na busca de informações 

que pudessem elucidar as diferentes perguntas a respeito da diferença nos 

preços dos combustíveis no Rio Grande do Sul. Para isto, reuniu-se com o 

Ministério Público, a Secretaria da Fazenda  e entidades representativas do 

setor,  tais  como:  ANP,  SINDICOM,  SULPETRO,  SINDILIQUIDA  e 

FECOMBUSTÍVEIS.

Ficaram definidas  como metas  de  investigação e  análise  três  linhas 

básicas:

- cadeia produtiva;

- adulteração do produto;

- sonegação fiscal.

Para  dar  abrangência  a  estas  análises  buscou-se  convidar  todas  as 

entidades ligadas ao ramo dos combustíveis para se obter o maior número 

de informações que colaborassem e enriquecessem o trabalho da CPI.

Estabeleceu-se  um  cronograma  com  os  representantes  de  órgãos 

públicos, privados, sindicatos e de algumas pessoas que já tivessem sido 

apontadas  com  o  envolvimento  de  fraudes  através  da  imprensa  ou  do 

trabalho realizado pelo Ministério Público, como também muitas denúncias 

de pessoas que não quiseram  identificar-se com receio das ameaças já 

recebidas.
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  É  importante  destacar  que  num Estado Democrático  de  Direito 

todas  as  informações  são  importantes.  No  entanto,  esta  CPI,  desde  sua 

instalação primou pelo caminho da averiguação dos fatos, não se deixando 

levar,  nem por posições ideológicas,  muito menos por sensacionalismos 

que desviassem o rumo das nossas investigações.

 Cabe salientar, no entanto, que nosso papel é o de colocar os fatos 

tal como ocorreram com base nas informações e documentos recebidos, ou 

seja, com caráter unicamente investigativo.

As  conclusões  e  encaminhamentos  serão  direcionados  aos  órgãos 

competentes para que tomem  as medidas que considerarem necessárias.

1.1  Da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois  mil e 

cinco,  às  onze   horas  e  trinta  minutos,  no  Salão  Júlio  de  Castilhos, 

localizado no 1º andar do Palácio Farroupilha, o Digníssimo  Presidente 

deste Poder Legislativo, Excelentíssimo Senhor Deputado Iradir Pietroski, 

reuniu-se  com  os  Excelentíssimos  Senhores  Deputados  Edson  Portilho, 

Fabiano Pereira,  Leila  Fetter,  Kanan Buz,  Maria  Helena  Sartori,  Heitor 

Schuch, Jerônimo Goergen e Edson Brum, com o objetivo de instalar a 

Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar a disparidade no preço  dos 

combustíveis e investigar indícios de prática de adulteração no Estado do 
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Rio Grande do  Sul,  requerida  consoante  o  Processo  nº  21644-0100-3 – 

RCP  01/2005.  O  Excelentíssimo  Senhor  Presidente  desta  Assembléia 

Legislativa saudou os Deputados presentes e declarou instalada a Comissão 

Parlamentar  de  Inquérito,  dando  posse  aos  Deputados  indicados  pelas 

respectivas Bancadas para comporem, como membros titulares e suplentes, 

a  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito,  sendo  titulares  os  Senhores 

Deputados Edson Portilho – PT, Fabiano Pereira – PT, Leila Fetter – PP, 

Vilson Covatti – PP, Kanan Buz – PMDB, Maria Helena Sartori – PMDB, 

Ciro Simoni – PDT, Aloísio Classmann – PTB, Adílson Troca – PSDB, 

Marquinho Lang – PFL e Heitor  Schuch –  PSB, e  suplentes:  Senhores 

Deputados: Jerônimo Göergen – PP, Pedro Westphalen – PP,  Edson Brum 

– PMDB, Elmar  Schneider  –  PMDB, Floriza  dos Santos  –  PDT, Paulo 

Brum – PSDB, Manoel Maria – PTB, Reginaldo Pujol – PFL e Berfran 

Rosado – PPS. Conforme entendimento entre as bancadas, foram eleitos 

por  aclamação  e  empossados  os  Excelentíssimos  Senhores  Deputados 

Kanan Buz, como Presidente e Fabiano Pereira, como Vice-Presidente e, 

ainda,  a  Excelentíssima  Deputada  Leila  Fetter,  como  Relatora.  Após  o 

Deputado Iradir Pietroski, Presidente desta Casa, fazendo uso da palavra, 

disse;  “A  dedicação  e  o  trabalho  de  cada  parlamentar,  membro  da 

Comissão  que  estamos  instalando,  serão  manifestados  na  análise  e 

investigação  que  venham  a  ser  realizados  no  decorrer  dos  trabalhos, 

visando sempre um resultado que venha ao encontro dos anseios da nossa 
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comunidade. A CPI que estamos instalando neste momento tem o dever e a 

competência de ser os olhos e ouvidos do Parlamento junto ao anseios, as 

expectativas da população gaúcha no que se refere às constantes altas nos 

preços  dos  combustíveis.  Com a  instalação  desta  Comissão  cumprimos 

todos  os  ritos  regimentais  e,  a  partir  de  agora,  a  CPI  cumpre  o  prazo 

regimental para desenvolver o seu trabalho. Desejo que  esta CPI possa 

cumprir,  a  contento,  as  responsabilidades  que  assume  relativamente  ao 

acompanhamento  das  discussões  e  propostas  a  serem  apresentadas, 

abrangendo discussão sobre disparidade nos preços dos combustíveis”. Em 

seguida o Presidente passou a palavra ao Deputado Kanan Buz que afirmou 

ser  a  CPI  uma  vitória  da  sociedade  e  também do  Parlamento,  que  foi 

praticamente  unânime  ao  decidir  pela  sua  instalação  e  encerrou 

parabenizando o Presidente desta Casa pela instalação dentro de sua gestão. 

1.2Dos membros da Comissão  

Em resumo, os deputados indicados pelas respectivas bancadas para 

comporem, como membros titulares e suplentes, a Comissão Parlamentar 

de Inquérito são:

PARTIDO TITULARES SUPLENTES
Kanan Buz Edson Brum
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PMDB Maria Helena Sartori *Elmar Schneider

* Márcio Biochi

PT

Fabiano Pereira

Edson Portilho

Elvino Bohn Gass

PP

Leila Fetter

Vilson Covatti

Jerônimo Gõergen

Pedro Westphalen

PDT

Ciro Simoni

Osmar Severo

Floriza dos Santos

PFL Marquinho Lang Reginaldo Pujol
PSB Heitor Schuch
PTB Aloísio Classmann Manoel Maria

PSDB Adilson Troca Paulo Brum
PPS Berfran Rosado

*   Na  reunião  do  dia   13/3/2006  o  PMDB  apresentou  um 

requerimento  substituindo  o  deputado  Elmar  Schneider   pelo 

deputado Marcio Biolchi.

1.3 Da Presidência, Vice-Presidência e da Relatoria 

Conforme  entendimento  entre  as  bancadas,  foram  eleitos  por 

aclamação e empossados os Excelentíssimos Senhores Deputados Kanan 

Buz como presidente, Fabiano Pereira como vice-presidente e Leila Fetter 

como relatora.
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1.4 Das razões 

Requerimento dirigido ao Presidente da Assembléia e subscrito por 

52 parlamentares propôs a instalação desta CPI, nos seguintes termos:

“Os  Deputados  que  este  subscrevem,  com base  no  que  dispõe  o 

artigo 56 § 4 º da Constituição Estadual e os  artigos 83 e seguintes do 

Regimento  Interno,  vêm,  respeitosamente  a   Vossa  Excelência,  expor  e 

requerer o que segue:

1. No Estado do Rio Grande do Sul, não existe uma explicação lógica, 

para o enigma da disparidade nos preços dos combustíveis entre cidades 

vizinhas uma da outra.

2.  Fatores  como  o  custo  de  frete  dos  combustíveis,  diferenças  de 

valores da mesma distribuidora para postos diferentes, a sonegação fiscal e 

a  adulteração do produto,  principalmente  da gasolina (adição de  álcool, 

óleo  diesel  ou  solvente),  são  apontados  como  responsáveis  pela 

significativa discrepância no preço dos combustíveis no Estado.

3.  Os  constantes  aumentos  nos  preços  de  combustíveis  têm-se 

verificado  que  em  várias  regiões  do  Estado  aplicam-se  valores 

diferenciados no preço final do mesmo.

4.  Pelo  exposto,  os  Deputados  signatários  vêm  respeitosamente  a 

presença  de  Vossa  Excelência  requerer  a  instituição  da  Comissão 
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Parlamentar de Inquérito, no âmbito da  Assembléia Legislativa do Estado 

do Rio Grande do Sul,  a  ser denominada CPI  DOS COMBUSTÍVEIS, 

para  apurar  no  prazo  regimental,  as  causas  de  tal  situação  e  investigar 

indícios de  prática de adulteração de combustível, prática esta predatória 

causando desequilíbrio no mercado”. 

1.5 Das audiências 

Ao todo, a CPI realizou 23 reuniões ordinárias e extraordinárias. Foram 

colhidos  107 depoimentos,  inclusas  as  reinquirições,  cujas  reuniões  são 

denominadas de audiências.

Uma  das  audiências  ocorreu  em Pelotas,  com o  depoimento  de  14 

pessoas, outra na cidade de Santa Maria com a presença de 15 e, ainda, em 

Caxias do Sul com depoimento de 18. Todas as demais ocorreram em Porto 

Alegre.

1.6 Das reuniões de trabalho

Esta  Comissão  contou  com  grande  colaboração  de  diversas 

instituições  públicas  no  desenvolvimento  de  seus  trabalhos,  tanto  no 

fornecimento de informações, quanto na participação em audiências.
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Em especial foram realizadas quatro reuniões com o objetivo de ouvir 

e discutir o tema com representantes do Ministério Público, da Secretaria 

da  Fazenda,  Sulpetro,  do  Sindicom e  da  Agência  Nacional  do  Petróleo 

(ANP).

1.7  Das Correspondências 

 

1.7.1 Correspondência expedida

OFÍCIO 
Nº DATA DESTINO FINALIDADE
001 29/11/05 Dr. GIOVANNI CONTI,

Juiz de Direito, Titular da 15a 

Vara Cível da Comarca de 
Porto Alegre

REQUISITAR  a cópia dos Processos 
movidos  ante  esse  MM.  Juízo,  pelo 
Ministério Publico Estadual, relativo a 
limitação da margem de lucro bruta em 
14,1%,  nos  postos  de  combustíveis 
desta Capital.

002 29/11/05 Ilmo. Sr.
Haroldo Borges Rodrigues 
Lima
Diretor-Geral da Agência 
Nacional do Petróleo

CONVIDAR  para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 05 de dezembro do corrente ano.

003 01/12/05 Ilmo. Sr.
Paulo Fernando Boamar
Presidente do Comitê 
SulBrasileiro de Qualidade 
dos Combustíveis

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 05 de dezembro do corrente ano.

004 01/12/05 Ilmo.  Sr.
Presidente  da Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul
Deputado Iradir Pietroski

Ao  Secretário  da  Fazenda,  Sr.  Paulo 
Michelucci,  convidando-o  a  participar 
de  Audiência  Pública  da  Comissão 
Parlamentar  de  Inquérito  dos 
Combustíveis, a ser realizada no dia 5 
de Dezembro, do corrente ano.
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005 01/12/05 Ilmo. Sr.
Roberto Bandeira Pereira
Procurador-Geral do 
Ministério Público, do Estado 
do Rio Grande do Sul

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 05 de dezembro do corrente ano.

006 05/12/05 Ilmo. Sr.
Roberto Bandeira Pereira
Procurador-Geral do 
Ministério Público do 
Estado do Rio Grande do 
Sul

CONVIDAR o ilustre Subprocurador-
Geral  de  Justiça,  Dr.  Mauro  Renner, 
Coordenador  do  Grupo  Nacional  de 
Combate as Organizações Criminosas, 
para  participar  da  Reunião  desta 
Comissão  Parlamentar,  dia  07  de 
dezembro do corrente ano.

007 05/12/05 Ilmo. Sr. 
Haroldo Borges Rodrigues 
Lima 
Diretor-Geral da Agência 
Nacional do Petróleo

CONVIDAR  para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 12 de dezembro do corrente ano.

008 05/12/05 Ilmo. Sr. 
Paulo Fernando Boamar 
Presidente do Comitê 
SulBrasileiro de Qualidade 
dos Combustíveis

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 12 de dezembro do corrente ano.

009 06/12/05 Ilmo. Sr. 
Roberto Ken Nagao
Diretor-Comercial da 
Refinaria Alberto Pasqualini 
-REFAP

CONVIDAR  para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 12 de dezembro do corrente ano.

010 06/12/05 Ilmo. Sr. 
Antônio Gregório Goidanich 
Presidente da  Sulpetro

CONVIDAR  para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 12 de dezembro do corrente ano.

011 06/12/05 Ilmo. Sr. 
Bruno Albuquerque Piovesan
Diretor de Relações 
com o Mercado
Copesul 

CONVIDAR  para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 12 de dezembro do corrente ano.

012 08/12/05 Ilmo. Sr. 
Paulo Fernando Boamar 
Presidente do Comitê Sul 
Brasileiro de Qualidade dos 
Combustíveis

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 14 de dezembro do corrente ano.

013 08/12/05 Ilmo. Sr. 
Antônio Gregório Goidainch 
Presidente da  Sulpetro

CONVIDAR  Vossa  Senhoria  para 
participar  de Reunião  desta  Comissão 
Parlamentar,  dia  14  de  dezembro  do 
corrente ano.

014 08/12/05 Ilmo. Sr. 
Alfredo Lisboa Ribeiro Tellechea
Superintendente da 
Distribuidora de Produtos 

CONVIDAR para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 14 de dezembro do corrente ano.
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de Petróleo Ipiranga
015 09/12/05 Ilma. Sra. 

Elizabeth Tellechea
Superintendente da 
Refinaria Ipiranga

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 14 de dezembro do corrente ano.

016 12/12/05 Ilmo. Sr. 
Alfredo Lisboa Ribeiro Tellechea
Superintendente da 
Distribuidora de Produtos 
de Petróleo Ipiranga

Desconsiderar o convite que, por um 
lapso, foi enviado, pelo Ofício nº 14, 
Desta  Instituição  a  esta 
Superintendência.

017 12/12/05 Ilmo. Sr. 
MAURO ROCKNBACH
Promotor de Justiça
Ministério Público/RS

Solicitar que informe a esta CPI se o 
Sr. Humberto Della Pasqua, ex-Diretor-
Geral  da  Secretaria  de  Estado  da 
Habitação,  prestou  depoimento  neste 
Ministério Público.

018 14/12/05 Ilmo. Sr. 
Luiz Antônio Bins
Secretário Adjunto
Secretaria da Fazenda do 
Estado do Rio Grande do Sul

CONVIDAR  para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
no dia 21 de dezembro do corrente ano.

019 14/12/05 Ilmo. Sr. 
Ênio Nallen
Secretaria da Fazenda do 
Estado do Rio Grande do Sul

CONVIDAR  Vossa  Senhoria  para 
participar  de Reunião  desta  Comissão 
Parlamentar, no dia 21 de dezembro do 
corrente ano.

020 14/12/05 Ilmo. Sr. 
Luiz Gil Siuffo Pereira
Federação Nacional do 
Comércio de Combustíveis e 
de Lubrificantes

CONVIDAR  Vossa  Senhoria  para 
participar  da Reunião  desta  Comissão 
Parlamentar,  dia  21  de  dezembro  do 
corrente ano.

021 19/12/05 Ilmo. Sr. 
Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul
Deputado Iradir Pietroski

Que seja encaminhado ofício ao 
Excelentíssimo Secretário da Fazenda, 
Sr. Paulo Michelucci, solicitando que 
seja colocado à 
disposição  desta  Comissão 
Parlamentar,  com  base  no  art.  87, 
inciso  I,  da  Resolução  2288/91,  um 
servidor  daquela  Secretaria,  para 
prestar  assessoramento  junto  a  esta 
CPI, durante seu período regimental.

022 19/12/05 Ilmo. Sr. 
Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul
Deputado Iradir Pietroski

Que  seja  encaminhado  ofício  ao 
Excelentíssimo Presidente do Tribunal 
de  Contas  do  Estado,  Conselheiro 
VICTOR  JOSÉ  FACCIONI, 
solicitando  que  seja  colocado  à 
disposição  desta  Comissão 
Parlamentar,  com  base  no  art.  87, 
inciso  I,  da  Resolução  2288/91,  um 
servidor  daquele  Órgão,  para  prestar 
assessoramento  junto  a  esta  CPI, 
durante seu período regimental.
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023 19/12/05 Ilmo. Sr. 
Luis Jair Cardoso
MD Superintendente Regional 
da Receita Federal

Solicitar  que  seja  fornecido  a  esta 
Comissão  Parlamentar  de  Inquérito, 
informações  sobre  a  quantidade  de 
solventes  e  álcool  que  entram  no 
Estado,  para  análise  desta  Comissão 
Parlamentar de Inquérito.

024 21/12/05 Ilmo. Sr. 
Ênio Nallen
Secretaria da Fazenda do 
Estado do Rio Grande do Sul

CONVIDAR  para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
no  dia  28  de  dezembro  do  corrente 
ano.

025 21/12/05 Ilmo. Sr. 
Luiz Antônio Bins
Secretário Adjunto
Secretaria da Fazenda do 
Estado do Rio Grande do Sul

CONVIDAR  para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
no  dia  28  de  dezembro  do  corrente 
ano.

026 21/12/05 Exmo. Sr. 
Desembargador Roque Miguel 
Fank
Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral

Solicitar  que  seja  fornecido  a  esta 
Comissão  Parlamentar  de  Inquérito, 
conforme deliberação em Reunião dia 
21  de  dezembro  do  corrente  ano, 
informações  disponíveis  sobre  as 
doações  para  campanha  eleitoral 
realizadas pelas seguintes empresas:
-Transportes  Róglio  Ltda.;  -SERCOM 
– Distribuidora de Combustíveis Ltda; 
-LDR Industria Química Ltda.;

027 22/12/05 Ao Exmo. Sr. Dr. 
RAFAEL CRUZ AMARAL
MD Promotor de Justiça 
2ª Vara Criminal de 
Novo Hamburgo

REQUISITAR  cópias  do  Expediente 
Criminal  instaurado  pela  2ª Vara 
Criminal  da  Comarca  de  Novo 
Hamburgo,  especialmente,  os  Termos 
de  Declaração  do  Sr.  MAURÍCIO 
BONDAN e SÉRGIO DEXHEIMER.

028 26/12/05 Exmo. Sr. Dr. ROBERTO 
BANDEIRA PEREIRA
MD. Procurador-Geral do 
Ministério Público Estadual

Requisitar,  com  fundamento  na 
Resolução  nº  2.288/91,  art.  87,  II, 
Expediente nº 780/2005, que tramita na 
Promotoria  Especializada  Criminal, 
especialmente  cópia  dos  Termos  de 
Declarações.

029 26/12/05 Ilmo. Sr. 
Luiz Antônio Bins
Secretário Adjunto
Secretaria da Fazenda do 
Estado do Rio Grande do Sul

Solicitar que seja fornecido a esta 
Comissão Parlamentar de Inquérito, 
informações  sobre  a  quantidade  de 
solventes  e  álcool  que  entram  no 
Estado,  para  análise  desta  Comissão 
Parlamentar de Inquérito.

030 26/12/05 Ilmo. Sr. 
Haroldo Borges Rodrigues 
Lima 

Diretor-Geral da Agência 
Nacional do Petróleo

Solicitar que seja fornecido a esta 
Comissão Parlamentar de Inquérito, 
informações  sobre  a  quantidade  de 
solventes  e  álcool  que  entram  no 
Estado,  para  análise  desta  Comissão 
Parlamentar de Inquérito.

031 28/12/05 Ilmo. Sr. CONVIDAR para  participar  de 
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José Sérgio Gabrielli
Petróleo Brasileiro S/A – 
Petrobrás.

Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 04 de janeiro de 2006.

032 28/12/05 Ilmo. Sr. 
João Pedro Vieira Filho
Sindicato Nacional Das 
Empresas Distribuidoras 
de Combustíveis e 
Lubrificantes

CONVIDAR para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 04 de janeiro de 2006.

033 28/12/05 Ilmo. Sr. 
Alexandre Appel 
Procon/RS

CONVIDAR para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 04 de janeiro de 2006.

034 02/01/06 Ilmo. Sr. 
José  Luiz  Gomes  de  Souza 
Sindipetro/RS

CONVIDAR para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 11 de janeiro de 2006.

035 02/01/06 Ilmo. Sr. 
Ângelo Martins 
Sitramicro

CONVIDAR para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 11 de janeiro de 2006.

036 02/01/06 Ilmo. Sr. 
Jorge Seewald
Inmetro

CONVIDAR para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 11 de janeiro de 2006.

037 05/01/06 Ilmo. Sr. 
Fernando Ferreira 
Procurador-Geral da 
Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul

Comunicar que em Reunião dia 21 e 28 
de dezembro de 2005, foram aprovados 
os seguintes requerimentos:
-dia  21/12/2005  -  quebra  do  sigilo 
bancário, fiscal, telefônico e telemático 
(e-mails)  dos  Srs.  Humberto  Della 
Pasqua,  Álvaro  Favieiro  Mesquita, 
Luiz  Roglio  da  empresa  LDR  – 
Indústria Química Ltda. e da Empresa 
SERCOM  –  Distribuidora  de 
Combustíveis  Ltda;-dia  28/12/2005  - 
quebra  do  sigilo  bancário,  fiscal, 
telefônico  e  telemático 
daTransportadora  Róglio  Ltda.  Diante 
do exposto, encaminhamos que fossem 
tomadas as providências necessárias.

038 05/01/06 Exmo. Sr. 
Dr. ROBERTO BANDEIRA 
PEREIRA
MD. Procurador-Geral do 
Ministério Público Estadual

REQUISITAR,  com  fundamento  na 
Resolução Nº 2288/91, art. 87, II c/c a 
Lei  N.  1579/52,  Art.  2º,  cópias  dos 
Termos de Declarações do Expediente 
nº 780/2005, que tramita na Promotoria 
Especializada Criminal.

039 11/01/06 Exmo. Sr. Vereador 
FRANCISCO DE ASSIS 
SPIANDORELLO
MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Caxias do Sul

Após analisar o conteúdo do Ofício No. 
OF-SG-1774/2005 de 21/12/2005 e a 
Indicação No. IND-793/2005 de 
14/12/2005, deliberou no sentido de 
não aprovar dita solicitação.

040 11/01/06 Exmo. Sr. Vereador LORIVAL 
E. DOS SANTOS SILVEIRA

Autorizar a leitura do depoimento 
feito pelo Eng. Paulo Boamar do 
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MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Lajeado

Comitê Sul-Brasileiro de Qualidade 
dos Combustíveis a esta CPI, devendo 
ser agendada com a Secretaria desta 
Comissão, a data para tal finalidade.

041 11/01/06 Ilmo. Sr. 
Jorge Seewald
Inmetro

CONVIDAR para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 18 de janeiro de 2006.

042 11/01/06 Ilmo. Sr. 
Ângelo Martins 
Sitramicro

CONVIDAR para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 18 de janeiro de 2006.

043 11/01/06 Ilmo. Sr. 
José Luiz Gomes de Souza 
Sindipetro/RS

CONVIDAR para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 18 de janeiro de 2006.

Sem 
número

11/01/06 Presidente da Assembléia 
Legislativa

Solicitar  à  Secretaria  Estadual  de 
Segurança Proteção à Testemunha 2

044 13/01/06 Ilmo. Sr. 
Jorge Seewald
Inmetro

CONVIDAR  Vossa  Senhoria,  ou  a 
quem  designar,  para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 18 de janeiro

045 13/01/06 Ilmo. Sr. 
José Luiz Gomes de Souza 
Sindipetro/RS

CONVIDAR  Vossa  Senhoria,  ou  a 
quem  designar,  para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 18 de janeiro de 2006, às 14 horas

046 13/01/06 Ilmo. Sr. 
Dr. HAROLDO LIMA
MD. Diretor-Geral da ANP

REQUISITAR,  com  fundamento  na 
Resolução Nº 2288/91, art. 87, II c/c a 
Lei N. 1579/52, Art. 2º, seja informado 
a esta Comissão,  EM CARÁTER DE 
URGÊNCIA,  se  a  empresa 
TRANSPORTADORA  RÓGLIO 
LTDA,  pediu  e/ou  possui  inscrição 
para  distribuir  e  comercializar 
combustíveis  em  nosso  Estado, 
especialmente, o álcool combustível.

047 17/01/06 Ilmo. Sr. LUIZ ROGLIO REQUISITAR  cópia  do  Contrato  de 
Locação da área destinada a SERCOM 
DISTRIBUIDORA  DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA e do sistema 
de  fracionamento  do  álcool  firmado 
entre  a  referida  empresa  e  a 
TRANSPORTADORA  ROGLIO 
LTDA, bem como cópia do cadastro de 
todos os caminhões-tanque da empresa 
(Transportadora  Róglio  Ltda), 
informando suas capacidades em litros, 
nome,  telefone  e  endereço  completo 
dos  motoristas,  assim  como,  dos 
caminhões-freteiros.

048 17/01/06 Ilmo. Sr. 
Dr. BRUNO 

REQUISITAR,  com  fundamento  na 
Resolução Nº 2288/91, art. 87, II c/c a 
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ALBUQUERQUE PIOVESAN
MD. Diretor da COPESUL

Lei  N.  1579/52,  Art.  2º,  que  fosse 
informado  o  montante  de  vendas  de 
solvente feitas para a empresa TINTAS 
RECH,  cujo  transporte  foi  realizado 
pela  TRANSPORTADORA  RÓGLIO 
LTDA.

049 18/01/06 Ilmo. Sr. Fernando Ferreira 
Procurador-Geral da 
Assembléia Legislativa 
do Estado do Rio Grande do 
Sul

Requisitar a presença de um Procurador 
desta Casa para acompanhar os trabalhos 
desta Comissão.

050 18/01/06 À FEPAM Requer investigação na Marpetro
051 19/01/06 Ilmo.  Sr. 

Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul
Deputado IRADIR 
PIETROSKI

Solicitar que seja encaminhado ofício 
ao  Excelentíssimo Secretário  Estadual 
da  Fazenda  Sr.  PAULO 
MICHELUCCI,  convidando-o,  a 
participar  da  reunião  desta  Comissão 
Parlamentar  de  Inquérito  dos 
Combustíveis, no dia 25 de janeiro de 
2006.

052 19/01/06 Ilmo. Sr. 
João Pedro Vieira Filho
Sindicato Nacional Das 
Empresas Distribuidoras 
de Combustíveis e 
Lubrificantes

CONVIDAR para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 25 de janeiro de 2006.

053 19/01/06 Ilmo. Sr. 
Antônio Gregório Goidanich 
Presidente da  Sulpetro

CONVIDAR para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 25 de janeiro de 2006.

054 19/01/06 Exmo. Sr. 
Roberto Bandeira Pereira
Procurador-Geral de Justiça
Ministério Público/RS

CONVIDAR para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 25 de janeiro de 2006.

055 19/01/06 Ilmo. Sr.
 Dr. Haroldo Borges Rodrigues 
Lima
MD. Diretor-Geral da ANP

REQUISITAR,  com  fundamento  na 
Resolução Nº 2288/91, art. 87, II c/c a 
Lei  N.  1579/52,  Art.  2º,  que  fosse 
informado as conclusões das inspeções 
realizadas  em  280  postos  de 
combustíveis  em  Porto  Alegre, 
remetendo  os  documentos  respectivos 
(notas  fiscais  de  compras  nas 
distribuidoras  e  cópia  do  livro  de 
movimentação).

056 19/01/06 À
LATINA  DISTRIBUIDORA  DE 
PETRÓLEO LTDA

REQUISITAR,  com  fundamento  na 
Resolução Nº 2288/91, art. 87, II c/c a 
Lei  N.  1579/52,  Art.  2º,  que  fosse 
remetida  cópia  das  planilhas  de 
formação do preço da Gasolina C, no 
período  de  JANEIRO/2001  a 
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JANEIRO/2005.
057 19/01/06 À

DISTRIBUIDORA DE 
PROD. PETRÓLEO
 IPIRANGA  S/A

REQUISITAR,  com  fundamento  na 
Resolução Nº 2288/91, art. 87, II c/c a 
Lei  N.  1579/52,  Art.  2º,  que  fosse 
remetida  cópia  das  planilhas  de 
formação do preço da Gasolina C, no 
período  de  JANEIRO/2001  a 
JANEIRO/2005.

058 19/01/06 À
PETROBRAS 
DISTRIBUIDORA S/A

REQUISITAR,  com  fundamento  na 
Resolução Nº 2288/91, art. 87, II c/c a 
Lei  N.  1579/52,  Art.  2º,  que  fosse 
remetida  cópia  das  planilhas  de 
formação do preço da Gasolina C, no 
período  de  JANEIRO/2001  a 
JANEIRO/2005.

059 19/01/06 À
CHEVRON BRASIL S/A

REQUISITAR,  com  fundamento  na 
Resolução Nº 2288/91, art. 87, II c/c a 
Lei  N.  1579/52,  Art.  2º,  que  fosse 
remetida  cópia  das  planilhas  de 
formação do preço da Gasolina C, no 
período  de  JANEIRO/2001  a 
JANEIRO/2005.

060 23/01/06 Ilma. Sra. 
Maria Antonieta Andrade de 
Souza
Superintendente de 
Qualidade de Produtos – 
ANP

Solicitar a planilha semanal, atualizada, 
dos preços dos combustíveis no Estado 
do  Rio  Grande  do  Sul,  sempre  às 
segundas-feiras.

061 23/01/06 Ilma. Sra. Siva Silveira
Diretora da TV 
ASSEMBLÉIA.
Palácio Farroupilha

Solicitar  a  transmissão  ao  vivo,  pela 
TV  Assembléia  de  todas  as  reuniões 
desta Comissão.

062 25/01/06 LEANDRO DE SOUZA CASTRO REQUISITAR,  com  fundamento  na 
Resolução Nº 2288/91, art. 87, II c/c a 
Lei  N.  1579/52,  Art.  2º,  que  fossem 
remetidas  as  cópias  das  notas  fiscais 
No. 10074, 10359, 10374, 1576, 10619 
e 10686.

063 25/01/06 À
FIC Distribuidora de 
Derivados de Petróleo Ltda.

REQUISITAR,  com  fundamento  na 
Resolução Nº 2288/91, art. 87, II c/c a 
Lei  N.  1579/52,  Art.  2º,  que  fosse 
remetida  cópia  das  planilhas  de 
formação do preço da Gasolina C, no 
período  de  JANEIRO/2001  a 
JANEIRO/2005.

064 26/01/06 Exmo. Sr. 
JOSÉ SIZENANDO LOPES
Presidente da Câmara 
de Vereadores.
PELOTAS/RS

Solicitar  o  empréstimo  do  o  Plenário 
dessa  Câmara  de  Vereadores,  para 
realização  de  uma  Audiência  Pública 
desta CPI, com oitiva de testemunhas, 
dia 07 de fevereiro do corrente ano, a 
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partir das 14 horas.
065 26/01/06 Exmo. Senhor 

DEPUTADO FERNANDO 
ZACHIA
Presidente da Assembléia 
Legislativa do RS

Requerendo o seguinte: 
serviços  de  sonografia  e  taquigrafia, 
para acompanhar o evento; serviços de 
imprensa, fotografia e TV Assembléia; 
segurança;  liberação  de  um  veículo, 
tipo Van, para transporte de pessoal da 
Casa  e  equipamento;  apoio  do 
Departamento  de  Comissões,  antes  e 
durante a realização do evento.

066 27/01/06 Ilmo. Sr. 
RAUL STABEL
MD. Presidente do 
Sindiliquida

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-à, no dia 01 de fevereiro do 
corrente ano, às 14 horas.

067 27/01/06 Ilmo. Sr. 
ROBERTO FURIAN 
ARDENGUI
MD. Superintendente 
de Abastecimento 
Agência Nacional do Petróleo

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 07 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de Vereadores da Cidade de Pelotas.

068 27/01/06 Ilmo. Sr. 
JEFFERSON PARANHOS 
SANTOS
MD. Superintendente 
de Fiscalização 
Agência Nacional do Petróleo

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 07 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de Vereadores da Cidade de Pelotas.

069 27/01/06 Ilmo. Sr. 
CLÁUDIO AZEVEDO
Sulpetro - Pelotas

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 07 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de Vereadores da Cidade de Pelotas.

070 27/01/06 Ilmo. Sr. 
HENRIQUE JOSÉ LEAL
SANTOS VIEIRA DA 
FONSECA
Sulpetro - Pelotas

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 07 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de Vereadores da Cidade de Pelotas.

071 30/01/06
Ao 
Ilmo. Sr. 
LUIZ ROGLIO
Transportes Roglio Ltda. 

CONCEDO, o prazo improrrogável de 
mais  48  horas  a  contar  do  recebimento 
deste, para entrega da 
documentação requerida, sob pena de 
não o fazendo, responder pelo disposto
no 
Dec-Lei N. 2848/40, Art. 330.   

072 01/02/06 À
PETROBRAS 
DISTRIBUIDORA  S/A
A/C  ADELINE  PEREIRA 
MIRANDA

esclarecer que as informações 
solicitadas no ofício 058/2006-CPI, se 
referem aos postos revendedores de 
combustíveis. Solicitamos que os dados 
requisitados, sejam enviados, no prazo 
de  até  3  dias  úteis,  a  contar  do 
recebimento deste.
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073 30/01/06 À CHEVRON BRASIL S/A REITERAR as postulações contidas no 
Of. No. 059/2006-CPI, as quais 
DEVERÃO ser atendidas no prazo de 
até 24 horas a contar do recebimento deste, 
sob pena de não o fazendo, responder pelo 
disposto no Dec-Lei N. 2848/40, Art. 330. 

074 30/01/06 À LATINA 
DISTRIBUIDORA  DE 
PETRÓLEO LTDA

REITERAR  as  postulações  contidas 
no  Of.  No.  056/2006-CPI,  as  quais 
DEVERÃO ser atendidas no prazo de 
até  24 horas  a  contar  do recebimento 
deste.

075 30/01/06 À DISTRIBUIDORA DE 
 PROD. DE
 PETRÓLEO  IPIRANGA
 S/A

REITERAR  as  postulações  contidas 
no  Of.  No.  057/2006-CPI,  as  quais 
DEVERÃO ser atendidas no prazo de 
até  24 horas  a  contar  do recebimento 
deste

076 03/02/06 Exmo. Sr. Dr. ROBERTO 
BANDEIRA PEREIRA
MD. Procurador-Geral do 
Ministério Público Estadual

informar, que a reunião desta Comissão 
Parlamentar  de  Inquérito  do  dia 
08/02/2006  foi  antecipada  para  o  dia 
07/02/2006,  a  qual  realizar-se-á,  na 
cidade de Pelotas

077 03/02/06 À 
Procuradoria-Geral
Assembléia Legislativa do RS
A/C Dr. Procurador-Geral

Informar,  que  esta  Comissão 
Parlamentar  de  Inquérito,  nesta  data, 
recebeu o Ofício No. 154/2006-STP do 
Exmo. Sr. Dr. Desembargador ROQUE 
MIGUEL FANK, relativo ao Hábeas-
Corpus  No.  70014146773  impetrado 
por TÂNIA JUNGBLUTH, SUZANA 
FOGAÇA  BARBOSA  e  MÁRCIO 
ARAÚJO NORONHA.

078 03/02/06 Ilmo. Sr. 
FABIO SCHERER DE 
MOURA
Presidente OAB – Subseção 
de Pelotas

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 07 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de Vereadores da Cidade de Pelotas.

079 06/02/06 Ilmo. Sr. 
Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul
Deputado FERNANDO 
ZÁCHIA

SOLICITAR que  seja  encaminhado 
ofício  ao  Excelentíssimo  Secretário 
Estadual  da  Fazenda  Sr.  PAULO 
MICHELUCCI,  convidando-o,  a 
participar  da  reunião  desta  Comissão 
Parlamentar  de  Inquérito  dos 
Combustíveis, no  dia 13 de fevereiro 
de 2006.

080 06/02/06 Ilmo. Sr. 
João Pedro Vieira Filho
Sindicato Nacional Das 
Empresas Distribuidoras de 
Combustíveis e Lubrificantes

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-à, no dia 13 de fevereiro do 
corrente ano, às 14 horas.

081 06/02/06 Ilmo. Sr. 
Antônio Gregório Goidanich 

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
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Presidente do Sulpetro realizar-se-à,  no  dia  08  de  março do 
corrente ano, às 14 horas.

082 06/02/06 Exmo. Sr. 
Roberto Bandeira Pereira
Procurador-Geral de Justiça
Ministério Público/RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-à,  no  dia  08  de  março do 
corrente ano, às 14 horas.

083 06/02/06 Ilmo. Sr. 
Haroldo Borges Rodrigues 
Lima 
Diretor-Geral da Agência 
Nacional do Petróleo

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-à, no dia 13 de fevereiro do 
corrente ano, às 14 horas.

084 06/02/06 Ilmo. Sr. 
JEFFERSON PARANHOS 
SANTOS
MD. Superintendente 
de Fiscalização 
Agência Nacional do Petróleo

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-à, no dia 13 de fevereiro do 
corrente ano, às 14 horas.

085 06/02/06 Ilmo. Sr. 
Procurador-Geral
Assembléia Legislativa do Estado 
do Rio Grande de Sul

Atendendo, a solicitação contida no Ofício 
No. 04/06-PROC, seguem as 
informações solicitadas, assim como, a 
cópia  do  requerimento  com  a 
fundamentação e a Ata No. 015.

086 06/02/06 Ilmo Sr.
ADOLFO FETTER JR.
MD. Prefeito Municipal da 
cidade de Pelotas

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 07 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de Vereadores da Cidade de Pelotas.

087 06/02/06 Ilmo Sr.
JANIR BRANCO
MD. Prefeito Municipal da 
cidade de Rio Grande

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 07 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de Vereadores da Cidade de Pelotas.

088 06/02/06 Ilmo Sr.
JOSÉ SIZENANDO LOPES
MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Pelotas

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 07 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de Vereadores da Cidade de Pelotas.

089 06/02/06 Ao 
Exmo. Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa do RS
Dep. Fernando Zácchia

Para que fosse encaminhado ofício ao 
Excelentíssimo Secretário  Estadual  da 
Fazenda  Sr.  Paulo  Michelucci, 
REQUISITANDO,  com  fundamento 
na Resolução Nº 2288/91, art. 87, II c/c 
a Lei N. 1579/52, Art. 2º, seja fornecido 
em  meio  magnético  as  seguintes 
informações referentes às:
-Notas  Fiscais  emitidas  pelos 
produtores de Gasolina A, situados no 
RS,  nas  vendas  a  Distribuidoras  de 
Combustíveis localizadas neste Estado, 
segundo  informações  existentes  no 
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Sistema  de  Captação  e  Auditoria  dos 
Anexos de Combustíveis (SCANC), do 
período
de  julho  a  dezembro  de  2005;
-Notas  fiscais  emitidas  pelas 
Distribuidoras,  com  sede  no  RS,  nas 
vendas  de  Gasolina  C  a  postos  de 
revenda  de  combustíveis  gaúchos, 
conforme informações do Sistema de 
Captação e Auditoria dos Anexos de 
Combustíveis – SCANC, no período de 
julho  a  dezembro/2005;
-Notas  fiscais  de  aquisição  de  Álcool 
Etílico  Anidro  Carburante  (AEAC) 
pelas  Distribuidoras  estabelecidas  no 
Estado  do  Rio  Grande  do  Sul, 
conforme as informações existentes no 
Sistema  de  Captação  e  Auditoria  dos 
Anexos  de  Combustíveis,  no  período 
de julho a dezembro de 2005.

089 II 07/02/06 Ao Senhor SÉRGIO 
AUGUSTO HORMAIN 
Representante legal da 
DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS DE 
PETRÓLEO IPIRANGA S/A

REQUISITAR,  com  fundamento  na 
Resolução Nº 2288/91, art. 87, II c/c a 
Lei N. 1579/52, Art. 2º, seja informado, 
com  a  máxima  brevidade  possível,  a 
esta  Comissão,  as  planilhas  com  os 
preços  de  compra  e  venda  de 
combustíveis

090 06/02/06 Ilmo. Sr. 
José Luís Lima Laitano
MD. Presidente da Câmara 
dos Dirigentes Lojistas

CONVIDAR  Vossa  Senhoria,   para 
participar  de Reunião  desta  Comissão 
Parlamentar,  dia 07  de  fevereiro  de 
2006, às 14 horas

091 06/02/06 Fábio Marques da Fonseca
MD. Presidente da 
Associação Comercial

CONVIDAR  Vossa  Senhoria,   para 
participar  de Reunião  desta  Comissão 
Parlamentar,  dia 07  de  fevereiro  de 
2006, às 14 horas

092 06/02/06 Ilmo. Sr. 
Paulo Garcia Leite
MD. Presidente do Centro das 
Indústrias

CONVIDAR  Vossa  Senhoria,  para 
participar  de Reunião  desta  Comissão 
Parlamentar,  dia 07  de  fevereiro  de 
2006, às 14 horas

093 07/02/06 Ilmo. Sr. 
ROBERTO FURIAN 
ARDENGUI
MD. Superintendente 
de Abastecimento 
Agência Nacional do Petróleo

CONVIDAR  para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 13 de fevereiro de 2006.

094 08/02/06 Ilmo. Sr. 
SÉRGIO GONÇALVES 
NETO

CONVIDAR  para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 14 de fevereiro de 2006.
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Sindicato das Empresas de 
Transportes de Carga no 
Estado do Rio Grande do Sul 
- SETCERGS

095 08/02/06 À 
Procuradoria-Geral
Assembléia Legislativa 
do RS

Recebeu o Ofício No. 12/2006 – 
PL – CRIMR/TJ do Exmo. Sr. Dr. 
Desembargador AYMORÉ 
ROQUE POTTES DE MELLO, relativo 
ao Habeas Corpus impetrado por 
Wladimir Azevedo Requião, em que é 
paciente EVELISE RIBEIRO, o qual teve 
denegada, a liminar de salvo conduto 
postulada.

096 08/02/06 Ao 
Ilmo. Sr. HENRIQUE JOSÉ DA 
FONSECA
MD. Diretor Regional 
SULPETRO

REQUISITAR  que  seja  fornecida 
cópia integral da apresentação realizada 
na  Câmara  de  Vereadores  de  Pelotas 
em 07/02/06, pela SULPETRO.

097 08/02/06 À 
Abastecedora Fortaleza Comércio 
de Combustíveis Ltda.
A/C Sra. EVELISE RIBEIRO

REQUISITAR  que sejam  fornecidas 
cópias autenticada das Notas Fiscais de 
compra  de  combustíveis  na/s 
Distribuidora/s,  assim  como,  do  livro 
de  movimentação  da 
ABASTECEDORA  FORTALEZA 
COMÉRCIO  DE  COMBUSTÍVEIS 
LTDA, no período de Novembro/2005 
a Fevereiro/2006.

098 10/02/06 Exmo. Senhor 
DEPUTADO FERNANDO 
ZACHIA

Requer o seguinte: serviços de 
sonografia e taquigrafia, para 
acompanhar o evento; serviços de 
imprensa, fotografia e TV Assembléia, 
segurança; liberação dos veículos 
necessários para o transporte de 
equipamento e pessoal; apoio do 
Departamento de Comissões, antes e 
durante a realização do evento. 

099 13/02/06 Exma. Sra. 
ANITA COSTA BEBER
Presidente da Câmara 
de Vereadores.
SANTA MARIA/RS

Solicitar a gentileza de emprestar-nos o 
Plenário dessa Câmara de Vereadores, 
para  realização  de  uma  Audiência 
Pública  desta  CPI,  com  oitiva  de 
testemunhas,  dia  20  de  fevereiro  do 
corrente ano, a partir das 14 horas.

100 13/02/06 Ilmo. Sr. 
ANTONIO VALDECI 
OLIVEIRA DE OLIVEIRA
MD. Prefeito Municipal de 
Santa Maria

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

101 13/02/06 Ilmo. Sr. CONVIDAR  para  participar  da 
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WERNER REMPEL
MD. Vice-Prefeito Municipal 
de Santa Maria

Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

102 14/02/06 Ilma. Sra. 
KEILA SILENE TORTELLI
Juíza da 1ª Vara Cível

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

103 14/02/06 Ilma. Sra. 
ELIANE GARCIA 
NOGUEIRA
Juíza da 3ª Vara Cível

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

104 14/02/06 Ilmo. Sr. 
ULYSSES FONSECA 
LOUZADA
Juiz da 1ª Vara Criminal

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

105 14/02/06 Ilma. Sra. 
ELOISA HELENA 
HERNANDEZ DE 
HERNANDEZ
Juíza da 4ª Vara Criminal

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

106 14/02/06 Ilma. Sra. 
RAQUEL MARLY 
CABELEIRA ALVAREZ 
SCHUCH
Juíza da 1ª Vara de Família e 
Sucessões

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

107 14/02/06 Ilmo. Sr. 
HÉLIO LEMOS DE SOUZA
Pretor do Juizado Especial 
Criminal

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

108 14/02/06 Ilmo. Sr. Dr.
ANDRÉ LUÍS MEDEIROS 
JUNG
Juiz Federal da Vara de 
Exec. Fiscais e Jef Cível de 
Santa Maria

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

109 14/02/06 Ilma. Sra. Dra.
SIMONE BARBISAN 

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
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FORTES
Juíza Federal da 3ª Vara

realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

110 14/02/06 Ilmo. Sr.
VANDERLEI DEOLINDO
Juiz da 2ª Vara Cível

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

111 14/02/06 Ilmo. Sr.
PAULO AFONSO 
ROBALOS CAETANO
Juiz da 4ª Vara Cível

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

112 14/02/06 Ilmo. Sr. Dr.
SIDINEI JOSÉ BRZUSKA
Juiz da Vara da Direção do 
Foro

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

113 14/02/06 Ilma. Sra.
KARLA AVELINE 
DE OLIVEIRA
Juíza da 2ª Vara da Família e 
Sucessões

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

114 14/02/06 Ilmo. Sr.
LUCIANO 
BARCELOS COUTO
Juiz da Vara do Juizado 
Regional da Infância e 
Juventude

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

115 14/02/06 Ilmo. Sr.
LUIZ ALBERTO 
BORTOLUZZI
Pretor do Juizado Especial 
Cível

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

116 14/02/06 Ilmo. Sr. Dr.
LORACI FLORES DE LIMA
Juiz Diretor do Fórum

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

117 14/02/06 Ilmo. Sr. Dr.
EZIO TEIXEIRA
Juiz Federal do JEF 
Criminal e Previdenciário

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
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de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

118 14/02/06 Secretaria de Administração e 
Desenvolvimento Humano
Prefeitura Municipal de 
Santa Maria – RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

119 14/02/06 Secretaria da Cultura
Prefeitura Municipal de 
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

120 14/02/06 Secretaria de Educação
Prefeitura Municipal de 
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

121 14/02/06 Secretaria da Saúde
Prefeitura Municipal de 
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

122 14/02/06 Secretaria das Finanças
Prefeitura Municipal de 
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

123 14/02/06 Secretaria de Assistência 
Social, Cidadania e 
Direitos Humanos
Prefeitura Municipal de 
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

124 14/02/06 Secretaria de Assuntos de 
Segurança Pública
Prefeitura Municipal de 
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

125 14/02/06 Secretaria de Captação 
de Recursos e 
Relações Internacionais
Prefeitura Municipal de 
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .
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126 14/02/06 Secretaria de Comunicação 
Social
Prefeitura Municipal de 
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

127 14/02/06 Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico
Prefeitura Municipal de 
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

128 14/02/06 Secretaria de 
Desenvolvimento Rural
Prefeitura Municipal de 
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

129 14/02/06 Secretaria de Esporte e Lazer
Prefeitura Municipal de 
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

130 14/02/06 Secretaria de Habitação e 
Regularização Fundiária
Prefeitura Municipal de 
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

131 14/02/06 Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de 
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

132 14/02/06 Secretaria de Proteção 
Ambiental

Prefeitura Municipal de 
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

133 14/02/06 Secretaria de Trânsito, 
Transporte e Mobilidade 
Urbana
Prefeitura Municipal de 
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

134 14/02/06 Secretaria de Turismo e 
Eventos

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
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Prefeitura Municipal de 
Santa Maria - RS

realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

135 14/02/06 Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de 
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

136 14/02/06 Secretaria Geral do Governo
Prefeitura Municipal de 
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

137 14/02/06 Ilmo. Sr. Alexandre Bento
Chefe de Gabinete
Prefeitura Municipal de 
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

138 14/02/06 Ilma. Sra. Any Güdel Desconzi
Procuradora Geral do 
Município de Santa Maria

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

139 14/02/06 Associação dos Aposentados
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

140 14/02/06 Sindicato da Saúde
Santa Maria – RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

141 14/02/06 SINDSEPE
Santa Maria – RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

142 14/02/06 Sindicato dos Correios
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
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realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

143 14/02/06 SEDUFSM
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

144 14/02/06 ASSUFSM
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

145 14/02/06 SINDIÁGUA
Santa Maria – RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

146 14/02/06 Sindicato dos Comerciários
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

147 14/02/06 SINPROSM
Santa Maria – RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

148 14/02/06 Sindicato dos Ferroviários
Santa Maria – RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

149 14/02/06 Sindicato dos Metalúrgicos
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

150 14/02/06 SENERGISUL
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
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de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

151 14/02/06 Sindicato dos Trabalhadores 
na Construção Civil
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

152 14/02/06 Sindicato dos Municipários
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

153 14/02/06 SINPRO - RS
Santa Maria – RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

154 14/02/06 Sindicato da Alimentação
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

155 14/02/06 Sindicato dos Rodoviários
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

156 14/02/06 Sindicato dos Vigilantes
Santa Maria – RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

157 14/02/06 SINDICAIXA
Santa Maria – RS
-

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

158 14/02/06 CPERS
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .
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159 14/02/06 SINDSERF
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

160 14/02/06 SINDISPREV
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

161 4/02/06 UGEIRM
Santa Maria – RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

162 14/02/06 Sindicato dos Bancários
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

163 14/02/06 SINTRAJUSF
Santa Maria – RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

164 14/02/06 CUT Regional Centro
Santa Maria - RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

165 15/02/06 Dr. Fernando Chequim Barros
1° Promotor de Justiça da 
Promotoria de Justiça Cível 
de Santa Maria

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

166 15/02/06 Gustavo Ramos Vianna
2º Promotor de Justiça da 
Promotoria de Justiça Cível 
de Santa Maria

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

167 15/02/06 Dra. Ivanise Jann de Jesus
4º Promotor de Justiça da 

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
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Promotoria de Justiça Cível 
de Santa Maria

realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

168 15/02/06 Dr. Ricardo Lozza
3º Promotor de Justiça da 
Promotoria de Justiça Cível 
de Santa Maria

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

169 15/02/06 Dr. André Fernando Rigo
4º Promotor de Justiça da 
Promotoria de Justiça 
Criminal de Santa Maria

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

170 15/02/06 Dr. Antônio Augusto Ramos 
de Moraes
5º Promotor de Justiça da 
Promotoria de Justiça 
Criminal de Santa Maria

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

171 15/02/06 Dr. Celso de Assis Remonti
3º Promotor de Justiça da 
Promotoria de Justiça 
Criminal de Santa Maria

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

172 15/02/06 Dra. Daniele da Silva Pires
Promotor de Justiça 
Substituto de Entrância 
Intermediária

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

173 15/02/06 Dr. Joel Oliveira Dutra
1º Promotor de Justiça da 
Promotoria de Justiça 
Criminal de Santa Maria

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

174 15/02/06 Dr. Sávio Vaz Fagundes
2º Promotor de Justiça da 
Promotoria de Justiça 
Criminal de Santa Maria

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

175 15/02/06 Dra. Waleska Flores Agostini
6º Promotor de Justiça da 
Promotoria de Justiça 

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
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Criminal de Santa Maria corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

176 15/02/06 Dra. Daniela de Quadros 
Mallmann Paz
1º Promotor de Justiça da 
Promotoria de Justiça 
Especializada de Santa 
Maria

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

177 15/02/06 Dr. João Marcos Adede y 
Castro
2º Promotor de Justiça da 
Promotoria de Justiça 
Especializada de Santa 
Maria

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

178 15/02/06 Dra. Rosimari Meller 
Antonello
3º Promotor de Justiça da 
Promotoria de Justiça 
Especializada de Santa 
Maria

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

179 16/02/06 Ilmo. Sr. 
JORGE FERNANDO 
ESTEVÃO MACIEL
Presidente da OAB – 
Subseção Santa Maria

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

180 16/02/06 PROCON
Santa Maria

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

181 16/02/06 Ilmo. Sr.
LÉO VALTER RETZLAFF 
Presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Santa 
Maria

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

182 16/02/06 Ilmo. Sr.
José Roberto Denardin

Presidente da Câmara de 
Comércio Indústria e 
Serviços de Santa Maria

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

183 16/02/06 Ilmo. Sr.
VILSON PEDROZO DOS REIS
Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores e Condutores 
de Veículos Rodoviários de 

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
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Santa Maria Maria .
184 16/02/06 Ilmo. Sr.

EDMILSON GABARDO
Presidente da Associação dos 
Transportadores de Santa 
Maria

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

185 16/02/06 UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA 
MARIA

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

186 16/02/06 Centro Universitário 
Franciscano de Santa Maria- 
UNIFRA

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

187 16/02/06 Universidade Luterana do 
Brasil –ULBRA SANTA 
MARIA

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

188 16/02/06 Faculdade Metodista de 
Santa Maria

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

189 16/02/06 Faculdade Palotina de Santa 
Maria

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

190 16/02/06 Faculdade Santa Clara de 
Santa Maria

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á, no dia 20 de fevereiro do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de  Vereadores  da  Cidade  de  Santa 
Maria .

191 01/03/06 Ilmo. Sr. 
PEDRO JUSTINO INCERTI
MD. Presidente da Câmara 
Municipal de Caxias do Sul

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á,  no  dia  06  de  março do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de Vereadores da Cidade de Caxias do 
Sul.
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192 01/03/06 Ilmo. Sr. 
JOSÉ IVO SARTORI
MD. Prefeito de Caxias do 
Sul

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á,  no  dia  06  de  março do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de Vereadores da Cidade de Caxias do 
Sul.

193 01/03/06 Ilmo. Sr. 
DELMIR SERGIO PORTOLAN
Presidente da OAB – 
Subseção Caxias do Sul

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á,  no  dia  06  de  março do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de Vereadores da Cidade de Caxias do 
Sul.

194 01/03/06 Ilmo. Sr. 
DELMAR PERIZZOLLO
Presidente do Sindicato dos 
Petroleiros – Sindipetro
Caxias do Sul

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á,  no  dia  06  de  março do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de Vereadores da Cidade de Caxias do 
Sul.

195 21/02/06 Exmo. Sr. 
Pedro Justino Incerti
Presidente da Câmara de 
Vereadores
Caxias do Sul-RS

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á,  no  dia  06  de  março do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de Vereadores da Cidade de Caxias do 
Sul.

196 22/02/06 Ilmo. Sr. 
Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul
Deputado FERNANDO 
ZÁCHIA

Solicitar para que fosse encaminhado 
ofício  ao  Excelentíssimo  Secretário 
Estadual  da  Fazenda  Sr.  PAULO 
MICHELUCCI,  convidando-o,  a 
participar  da  reunião  desta  Comissão 
Parlamentar  de  Inquérito  dos 
Combustíveis, no  dia 08 de março de 
2006, às 18 horas

197 22/02/06 Ilmo. Sr. 
João Pedro Vieira Filho
Sindicato Nacional Das 
Empresas Distribuidoras de 
Combustíveis e Lubrificantes

CONVIDAR  para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 08 de março de 2006.

199 22/02/06 Exmo. Sr. 
Roberto Bandeira Pereira
Procurador-Geral de Justiça 
Ministério Público/RS

CONVIDAR  para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 08 de março de 2006.

200A 22/02/06 SHELL BRASIL S/A
Dr. Antonio Ferreira Martins
Diretor Jurídico e de 
Operações

REQUISITAR que  fosse  remetido  a 
esta Comissão, no prazo de quatro dias 
úteis, cópia das planilhas de formação 
dos preços dos combustíveis (gasolina, 
álcool  e  diesel),  no  período  de 
JANEIRO/2001  a  FEVEREIRO/2005, 
juntamente com as notas de aquisição 
dos produtos, cujas informações ficarão 
sob sigilo desta Comissão.
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200 22/02/06 Ilmo. Sr. 
Haroldo Borges Rodrigues
 Lima 
Diretor-Geral da Agência 
Nacional do Petróleo

CONVIDAR  para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 08 de março de 2006.

201 22/02/06 DISTRIBUIDORA 
CHARRUA LTDA.
Sr. Paulo Francisco Gama Merck
Diretor

REQUISITAR que  fosse  remetido  a 
esta Comissão, no prazo de quatro dias 
úteis, cópia das planilhas de formação 
dos preços dos combustíveis (gasolina, 
álcool  e  diesel),  no  período  de 
JANEIRO/2001  a  FEVEREIRO/2005, 
juntamente com as notas de aquisição 
dos produtos, cujas informações ficarão 
sob sigilo desta Comissão.

202 22/02/06 MEGAPETRO  PETRÓLEO 
BRASIL S/A 
Dr. Juarez Francisco 
Nonemacher
Diretor

REQUISITAR que  fosse  remetido  a 
esta Comissão, no prazo de quatro dias 
úteis, cópia das planilhas de formação 
dos preços dos combustíveis (gasolina, 
álcool  e  diesel),  no  período  de 
JANEIRO/2001  a  FEVEREIRO/2005, 
juntamente com as notas de aquisição 
dos produtos, cujas informações ficarão 
sob sigilo desta Comissão.

203 23/02/06 Exmo. Sr. Dr. ROBERTO 
BANDEIRA PEREIRA
MD. Procurador-Geral do 
Ministério Público Estadual

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á,  no  dia  06  de  março do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de Vereadores da Cidade de Caxias do 
Sul.

204 23/02/06 Ilmo. Sr. Dr. ADEMIR 
GOMES DE OLIVEIRA
MD. Delegado da Receita 
Federal

Requisitar  audiência  com  vistas  à 
entrega do pedido de quebra de sigilo 
fiscal e patrimonial anexado.

205 23/02/06 Ilmo. Sr. Dr. JOSÉ AFONSO 
NEDEL
MD. Gerente Administrativo 
Banco Central do Brasil

Requisitar  audiência  com  vistas  à 
entrega do pedido de quebra de sigilo 
fiscal e patrimonial anexado.

206 22/02/06 Ao
Ilmo.  Sr.  Delegado  da 
Receita  Federal  da  10ª 
Região Fiscal (RS)

QUEBRA DE SIGILO FISCAL E 
PATRIMONIAL das pessoas físicas e 
jurídicas arroladas em anexo.

207 22/02/06 Ao
Ilmo. Sr. Diretor do Banco 
Central do Brasil

QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

208 22/02/06 Ao
Ilmo. Sr. Registrador da 1ª 

Zona

QUEBRA DE SIGILO 
PATRIMONIAL das pessoas físicas e 
jurídicas arroladas em anexo.

209 22/02/06 Ao
Ilmo. Sr. Registrador da 2ª 

QUEBRA DE SIGILO 
PATRIMONIAL das pessoas físicas e 
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Zona jurídicas arroladas em anexo.
210 22/02/06 Ao

Ilmo. Sr. Registrador da 3ª 

Zona

QUEBRA DE SIGILO 
PATRIMONIAL das pessoas físicas e 
jurídicas arroladas em anexo.

211 22/02/06 Ao
Ilmo. Sr. Registrador da 4ª 

Zona

QUEBRA DE SIGILO 
PATRIMONIAL das pessoas físicas e 
jurídicas arroladas em anexo.

212 22/02/06 Ao
Ilmo. Sr. Registrador da 5ª 

Zona

QUEBRA DE SIGILO 
PATRIMONIAL das pessoas físicas e 
jurídicas arroladas em anexo.

213 22/02/06 Ao
Ilmo. Sr. Registrador da 6ª 

Zona

QUEBRA DE SIGILO 
PATRIMONIAL das pessoas físicas e 
jurídicas arroladas em anexo.

214 22/02/06 Ao
Ilmo. Sr. Registrador do 
Registro de Imóveis

QUEBRA DE SIGILO 
PATRIMONIAL das pessoas físicas e 
jurídicas arroladas em anexo.

215 22/02/06 Ao
Ilmo. Sr. Notário e 
Registrador de Capela de 
Santana

QUEBRA DE SIGILO 
PATRIMONIAL das pessoas físicas e 
jurídicas arroladas em anexo.

216 22/02/06 Ao
Cartório  de  Registro  de 
Imóveis
A/C do Ilmo. Sr. Registrador

QUEBRA DE SIGILO 
PATRIMONIAL da pessoa jurídica 
denominada SERCOM 
DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA. (CNPJ N. 
95954681/0001-33).

217 22/02/06 Ao
1º Ofício  de  Registro  de 
Imóveis

QUEBRA DE SIGILO 
PATRIMONIAL da pessoa jurídica 
denominada SERCOM 
DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA. (CNPJ N. 
95954681/0001-33).

218 22/02/06 Ao
2º Ofício de Registro de 
Imóveis

QUEBRA DE SIGILO 
PATRIMONIAL da pessoa jurídica 
denominada SERCOM 
DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA. (CNPJ N. 
95954681/0001-33).

219 22/02/06 Ao
3º Ofício de Registro de 
Imóveis

QUEBRA DE SIGILO 
PATRIMONIAL da pessoa jurídica 
denominada SERCOM 
DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA. (CNPJ N. 
95954681/0001-33).

220 22/02/06 Ao
4º Ofício de Registro de 
Imóveis

QUEBRA DE SIGILO 
PATRIMONIAL da pessoa jurídica 
denominada SERCOM 
DISTRIBUIDORA DE 
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COMBUSTÍVEIS LTDA. (CNPJ N. 
95954681/0001-33).

221 22/02/06 Ao
5º Ofício de Registro de 
Imóveis

QUEBRA DE SIGILO 
PATRIMONIAL da pessoa jurídica 
denominada SERCOM 
DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA. (CNPJ N. 
95954681/0001-33).

222 22/02/06 Ao
6º Ofício de Registro de 
Imóveis

QUEBRA DE SIGILO 
PATRIMONIAL da pessoa jurídica 
denominada SERCOM 
DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA. (CNPJ N. 
95954681/0001-33).

223 22/02/06 Ao
7º Ofício de Registro de 
Imóveis

QUEBRA DE SIGILO 
PATRIMONIAL da pessoa jurídica 
denominada SERCOM 
DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA. (CNPJ N. 
95954681/0001-33).

224 22/02/06 Ao
8º Ofício de Registro de 
Imóveis

QUEBRA DE SIGILO 
PATRIMONIAL da pessoa jurídica 
denominada SERCOM 
DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA. (CNPJ N. 
95954681/0001-33).

225 22/02/06 Ao
9º Ofício de Registro de 
Imóveis

QUEBRA DE SIGILO 
PATRIMONIAL da pessoa jurídica 
denominada SERCOM 
DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA. (CNPJ N. 
95954681/0001-33).

226 22/02/06 A
CRT Brasil Telecom

QUEBRA DE SIGILO DE 
REGISTROS TELEFÔNICOS das 
pessoas físicas e jurídicas arroladas em 
anexo.

227 22/02/06 A
Global Village Telecom Ltda 
- GVT

QUEBRA DE SIGILO DE 
REGISTROS TELEFÔNICOS das 
pessoas físicas e jurídicas arroladas em 
anexo.

228 22/02/06 A
EMBRATEL – Empresa 
Brasileira de 
Telecomunicações S/A

QUEBRA DE SIGILO DE 
REGISTROS TELEFÔNICOS das 
pessoas físicas e jurídicas arroladas em 
anexo.

229 22/02/06 A
CELULAR CRT RGS - 
VIVO

QUEBRA DE SIGILO DE 
REGISTROS TELEFÔNICOS das 
pessoas físicas e jurídicas arroladas em 
anexo.

230 22/02/06 A QUEBRA DE SIGILO DE 
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TELET  S/A – CLARO 
DIGITAL

REGISTROS TELEFÔNICOS das 
pessoas físicas e jurídicas arroladas em 
anexo.

232 22/02/06 A
TIM SUL LTDA

QUEBRA DE SIGILO DE 
REGISTROS TELEFÔNICOS das 
pessoas físicas e jurídicas arroladas em 
anexo.

233 22/02/06 A
GVT – Global Village 
Telecom Ltda

QUEBRA DE SIGILO DE 
REGISTROS TELEFÔNICOS da 
pessoa jurídica denominada SERCOM 
DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA. (CNPJ N. 
95954681/0001-33).

234 22/02/06 A
Brasil Telecom S/A

QUEBRA DE SIGILO DE 
REGISTROS TELEFÔNICOS da 
pessoa jurídica denominada SERCOM 
DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA. (CNPJ N. 
95954681/0001-33).

235 22/02/06 A
EMBRATEL – Empresa 
Brasileira de 
Telecomunicações S/A

QUEBRA DE SIGILO DE 
REGISTROS TELEFÔNICOS da 
pessoa jurídica denominada SERCOM 
DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA. (CNPJ N. 
95954681/0001-33).

236 22/02/06 A
CELULAR VIVO

QUEBRA DE SIGILO DE 
REGISTROS TELEFÔNICOS da 
pessoa jurídica denominada SERCOM 
DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA. (CNPJ N. 
95954681/0001-33).

237 22/02/06 A
TELET S/A – CLARO 
DIGITAL

QUEBRA DE SIGILO DE 
REGISTROS TELEFÔNICOS da 
pessoa jurídica denominada SERCOM 
DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA. (CNPJ N. 
95954681/0001-33).

238 22/02/06 A
BRASIL TELECOM 
CELULAR

QUEBRA DE SIGILO DE 
REGISTROS TELEFÔNICOS da 
pessoa jurídica denominada SERCOM 
DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA. (CNPJ N. 
95954681/0001-33).

239 22/02/06 A
TIM SUL S/A

QUEBRA DE SIGILO DE 
REGISTROS TELEFÔNICOS da 
pessoa jurídica denominada SERCOM 
DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA. (CNPJ N. 
95954681/0001-33).
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240 22/02/06 Ao
Exmo.  Sr.  Dr.  ROBERTO 
BANDEIRA PEREIRA 
MD. Procurador-Geral do 
Ministério Público Estadual

QUEBRA  DE  SIGILO  DE 
REGISTROS  TELEFÔNICOS  das 
pessoas físicas e jurídicas arroladas em 
anexo, motivo pelo qual, REQUISITA, 
a  V  Exa.,  o  acesso  à  transcrição  das 
escutas  telefônicas  efetuadas  na 
“Operação  Estradeira”,  pelo  sistema 
guardião  da  Secretaria  Estadual  de 
Segurança  (Expediente  No. 
124/011/2005  do  Ministério  Público 
Estadual na Comarca de Portão)

241 01/03/06 Ao
BANCO HSBC –
 CANOAS

QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

242 01/03/06 À DISTRIBUIDORA 
CHARRUA LTDA.
Sr. Paulo Francisco Gama 
Merck
Diretor

Negar o prazo solicitado.

244 01/03/06 Ilmo. Sr. 
João Francisco Müller
Presidente da CIC – Câmara 
de Indústria, Comércio e 
Serviços

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á,  no  dia  06  de  março do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de Vereadores da Cidade de Caxias do 
Sul.

245 01/03/06 Ilmo. Sr. 
Dagoberto Machado dos Santos
Coordenador  do  Procon  – 
Caxias do Sul

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á,  no  dia  06  de  março do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de Vereadores da Cidade de Caxias do 
Sul.

245A 01/03/06 Ilmo. Sr. 
Milton Corlatti
Câmara dos Dirigentes 
Lojistas

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á,  no  dia  06  de  março do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de Vereadores da Cidade de Caxias do 
Sul.

246 01/03/06 Ilmo. Sr. 
Jaime Andreazza
Sindigêneros – Sindicato do 
Comércio Varejista de 
Gêneros Alimentícios

CONVIDAR  para  participar  da 
Reunião  desta  Comissão,  a  qual 
realizar-se-á,  no  dia  06  de  março do 
corrente  ano,  às  14 horas,  na Câmara 
de Vereadores da Cidade de Caxias do 
Sul.

248 01/03/06 Ao
BANCO REAL –
 CANOAS

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

249 01/03/06 Ao
BANCO REAL –
 CANOAS

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

250 01/03/06 Ao QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
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BANCO REAL – 
PORTO ALEGRE

das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

251 01/03/06 Ao
BANCO REAL – 
PORTO ALEGRE

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

252 01/03/06 Ao
BANCO REAL – 
CURITIBA

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

253 01/03/06 Ao
BANCO REAL – 
CURITIBA

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

254 01/03/06 Ao
CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – 
PORTO ALEGRE

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

255 01/03/06 Ao
CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – CANOAS

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

256 01/03/06 Ao
CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – CURITIBA

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

257 01/03/06 Ao
CITIBANK – 
PORTO ALEGRE

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

258 01/03/06 Ao
CITIBANK –
 PORTO ALEGRE

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

259 01/03/06 Ao
CITIBANK – 
PORTO ALEGRE

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

260 01/03/06 Ao
CITIBANK – 
CURITIBA

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

261 01/03/06 Ao
CITIBANK –
 CURITIBA

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

262 01/03/06 Ao
CITIBANK –
 CURITIBA

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

263 01/03/06 Ao
CITIBANK – 
CURITIBA

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

264 01/03/06 Ao
BANCO DO BRASIL – 
CANOAS

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

265 01/03/06 Ao
BANCO DO BRASIL – 
CANOAS

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

266 01/03/06 Ao
BANCO DO BRASIL – 

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
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CANOAS em anexo.
267 01/03/06 Ao

BANCO DO BRASIL – 
PORTO ALEGRE

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

268 01/03/06 Ao
BANCO DO BRASIL – 
CURITIBA

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

269 01/03/06 Ao
BANCO DO BRASIL – 
ARAUCÁRIA

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

270 01/03/06 Ao
BANK BOSTON – 
PORTO ALEGRE

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

271 01/03/06 Ao
BANK BOSTON – 
PORTO ALEGRE

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

272 01/03/06 Ao
BANK BOSTON – 
PORTO ALEGRE

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

273 01/03/06 Ao
BANK BOSTON – 
PORTO ALEGRE

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

274 01/03/06 Ao
BANK BOSTON – 
CURITIBA

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

275 01/03/06 Ao
SANTANDER BANESPA – 
CANOAS

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

276 01/03/06 Ao
SANTANDER BANESPA – 
PORTO ALEGRE

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

277 01/03/06 Ao
SANTANDER BANESPA – 
CURITIBA

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

278 01/03/06 Ao
BANCO ITAÚ –
 CANOAS

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

279 01/03/06 Ao
BANCO ITAÚ – 
PORTO ALEGRE

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

280 01/03/06 Ao
BANCO ITAÚ – 
ARAUCÁRIA

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

281 01/03/06 Ao
BANCO ITAÚ –
 CURITIBA

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

282 01/03/06 Ao
BANCO HSBC – 
CANOAS

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

283 01/03/06 Ao QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
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BANCO HSBC –
 PORTO ALEGRE

das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

284 01/03/06 Ao
BANCO HSBC – 
ARAUCÁRIA

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

285 01/03/06 Ao
BANCO HSBC – 
CURITIBA

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

286 01/03/06 Ao
BANCO BRADESCO – 
CANOAS

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

287 01/03/06 Ao
BANCO BRADESCO – 
PORTO ALEGRE

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

288 01/03/06 Ao
BANCO BRADESCO – 
ARAUCÁRIA

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

289 01/03/06 Ao
BANCO BRADESCO – 
CURITIBA

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

290 01/03/06 Ao
BANCO BANRISUL – 
PORTO ALEGRE

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

291 01/03/06 Ao
BANCO BANRISUL – 
PORTO ALEGRE

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

292 01/03/06 Ao
BANCO BANRISUL – 
CURITIBA

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

293 01/03/06 Ao
BANCO BANRISUL – 
CAPELA DE SANTANA

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

294 01/03/06 Ao
BANCO BANRISUL – 
CANOAS

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

295 01/03/06 Ao
UNIBANCO –
 CANOAS

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

296 01/03/06 Ao
UNIBANCO – 
PORTO ALEGRE

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

297 01/03/06 Ao
UNIBANCO – 
CURITIBA

QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO 
das pessoas físicas e jurídicas arroladas 
em anexo.

298 08/03/06 Ao 
Exmo. Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa do RS
Dep. Fernando Záchia

SOLICITAR liberação  de  mais  duas 
diárias, para ALDO LEÃO FERREIRA 
FILHO  e  ANELISE  BLANCO, 
servidores  dessa  comissão,  por  ter 
excedido a quota de diárias da CPI. Foi 
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salientado  também,  a  necessidade  de 
deslocamento dos referidos servidores, 
indispensável  à  realização  daquelas 
reuniões.

299 07/03/06 Ilmo. Sr. 
DELMAR PERIZZOLLO
Presidente do Sindicato dos
Petroleiros – Sindipetro
Caxias do Sul

CONVIDAR  para  participar  de 
Reunião  desta  Comissão  Parlamentar, 
dia 08 de março de 2006.

300 08/03/06 Ilmo. Sr. 
Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul
Deputado  FERNANDO 
ZÁCHIA

Solicitar que fosse encaminhado ofício 
ao Excelentíssimo Secretário de Estado 
da  Habitação  e  Desenvolvimento 
Urbano  Sr.  ALCEU  MOREIRA, 
convidando-o,  a  participar  da  reunião 
desta  Comissão  Parlamentar  de 
Inquérito dos Combustíveis, no  dia 15 
de março de 2006.

301 14/03/06 Ilmo. Sr. 
Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul
Deputado FERNANDO 
ZÁCHIA

Desconsiderar  convite  ao 
Excelentíssimo Secretário de Estado da 
Habitação  e  Desenvolvimento  Urbano 
Sr. ALCEU MOREIRA.

1.7.2  Correspondência recebida
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DOC. 
RECEBIDOS

DATA PROCEDÊNCIA ASSUNTO

Correspondência 07/12/05 SULPETRO Solicitando transferência da data de sua 
apresentação de 12/12/05, para 
14/12/05.

Of. nº 1080-01/05 07/12/05 Câmara Municipal de 
Lajeado

Solicitando informações sobre 
adulterações que existem nos 
combustíveis de Lajeado.

Correspondência 08/12/05 SULPETRO Solicitando cedência de uma cópia 
sonográfica da Reunião do dia 
05/12/05.

Of. nº 519/05 13//12/05 Ministério Público Solicitando cópia dos documentos 
emitidos pelo Comitê Sul Brasileiro de 
Qualidade dos Combustíveis.

Of. BPT nº 
048/05

14/12/05 Bancada PT Informa que o Dep. Elvino Bohn Gass 
passa a ser suplente nesta CPI.

Of. nº 82/05 19/12/05 FECOMBUSTÍVEIS FECOMBUSTÍVEIS designando Dr. 
Aldo Guarda como seu representante, 
para a Reunião do dia 21/12/05.

Of. nº SG-
1774/05

21/12/05 Câmara Municipal de 
Caxias do Sul

Solicitando a ida dos Membros da CPI 
dos Combustíveis para Caxias do Sul.

Of. nº 28/06 05/01/06 Receita Federal Resposta ao Ofício nº 023/05-CPI, de 
19/12/05.

Of. nº 
05/CG/DG/06

09/01/06 ANP Comunicando a conclusão dos 
trabalhos de investigação de indícios de 
práticas abusivas contra a ordem 
econômica.

Of. GP 004/06 10/01/06 TRE-RS Resposta ao Ofício nº 026/05-CPI, de 
21/12/05.

Fax 11/01/06 Federação Única dos 
Petroleiros

Justificando sua ausência na Reunião 
do dia 11/01/06.

Correspondência 11/01/06 SULPETRO Solicitando a juntada do Anexo 
documento do epigrafado teor aos autos 
da CPI.

Of. AMS nº 
009/06

11/01/06 Alceu Moreira Solicitando espaço para poder se 
manifestar nesta Reunião do dia 
11/01/06.

Of. nº 07/CG/DG 16/01/06 ANP Resposta ao Of. nº 030/05-CPI, de 
21/12/05.

Of. nº 654/06 18/01/06 ANP Contendo informações ao ofício nº 
046/05-CPI.

Of. nº 03/06-
PROC

19/01/06 Procuradoria-ALERGS Em resposta ao Of. nº 049/05-CPI, 
designando o Procurador.

Of. nº 0063-
06/AM/LAG

20/01/06 Deputado Iradir 
Pietroski,
Presidente da Assembléia 
Legislativa.

Convite a Paulo Michelucci.
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Of. nº 073 25/01/06 Secretaria da Justiça e 
Segurança

Respondendo ao Of. 0041-06/AM/MC 
- proteção pessoal.

Of. nº 0175-06-
SFI

01/02/06 ANP Resposta ao Of. nº 068/06-CPI, de 
27/01/06.

Of. nº 12/06- PL-
CRIMET/TJRS

07/02/06 Tribunal de Justiça Decisão Liminar do Habeas Corpus de 
Evelise Ribeiro.

Of. nº 0167-
06/AM/LAG

08/02/06 Deputado Fernando 
Záchia,
Presidente da Assembléia 
Legislativa.

Convite a Paulo Michelucci.

E-mail 13/02/06 MEGAPETRO – 
Petróleo Brasil S/A

Solicitando transferência da data de sua 
apresentação de 14/02/06, para 
22/02/06.

E-mail 21/02/06 Ernan Luiz Cavaznolli Solicitando investigação da diferença 
dos preços de combustíveis nas cidades 
de Caxias do Sul, Flores da Cunha e 
Santa Maria.

Memorando nº 
24/06

22/02/06 Superintendência 
Legislativa – 
DCP/ALERGS.

Informa que o Dep. Aloísio Clasmann 
passa à titular da CPI, e o Dep. Manoel 
Maria, suplente.

Of. nº 0241-
06/AM/MC

23/02/06 Deputado Fernando 
Záchia,
Presidente da Assembléia 
Legislativa.

Convite a Paulo Michelucci.

Fax 06/03/06 Shell Brasil Ltda. Respondendo ao Of. nº 200A/06-CPI.
E-mail 07/03/06 Elemar José Rorato Solicitando investigação da diferença 

dos preços de combustíveis na cidade 
de Santa Rosa.

Correspondência 08/03/06 Carrefour Comércio e 
indústria Ltda. 

Pedido de fornecimento de cópias de 
Atas e Depoimento.

Correspondência 08/03/06 Luiz Fernando Souza de 
Alencastro

Solicitando cópia de VT de seu 
depoimento.

Memorando nº 
42/06

10/03/06 Superintendência 
Legislativa – 
DCP/ALERGS.

Comunicando a substituição do Dep. 
Elmar Schneider pelo Dep. Márcio 
Biolchi.

Correspondência 10/03/06 Banco Bradesco Resposta ao Of. nº 286/06-CPI.
Comunicado 13/03/06 César Peres - Advogado Comunicando que seu cliente retirou-se 

das dependências do Legislativo, em 
virtude do atraso ao início da 
acareação.

Of. nº 0286-
06/AM/MC

14/03/06 Deputado Fernando 
Záchia,
Presidente da Assembléia 
Legislativa.

Desconsiderando Convite formulado a 
Alceu Moreira.

QUEBRA DE SIGILOS – RESPOSTA DOS OFÍCIOS
Of. nº 136/06 02/03/06 Reg. de Imóveis-7ª 

Circunscrição – 
Curitiba/PR

Resposta ao Of. nº223/06 – Nada 
consta.

Certidão 24/02/06 Reg. de Imóveis-3ª Zona Luiz Róglio - Nada consta.
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POA - RS
Certidão 24/02/06 Reg. de Imóveis-3ª Zona 

POA - RS
Luiz Honorato Giani - Nada consta.

Certidão 24/02/06 Reg. de Imóveis-3ª Zona 
POA - RS

Humberto Della Pasqua - Nada consta.

Certidão 24/02/06 Reg. de Imóveis-3ª Zona 
POA - RS

Transportes Róglio Ltda. - Nada 
consta.

Certidão 24/02/06 Reg. de Imóveis-3ª Zona 
POA - RS

SERCOM Distribuidora de 
Combustíveis Ltda. - Nada consta.

Certidão 24/02/06 Reg. de Imóveis-3ª Zona 
POA - RS

LDR Indústria Química Ltda. - Nada 
consta.

Certidão 24/02/06 Reg. de Imóveis-3ª Zona 
POA - RS

Álvaro Faviero Mesquita - Nada 
consta.

Certidão 01/03/06 Reg. de Imóveis-4ª Zona 
POA - RS

Em atenção ao Of. 211/06-CPI – 
Pessoas arroladas, nada consta.

Certidão 02/03/06 Reg. de Imóveis-5ª 
Circunscrição – 
Curitiba/PR

Em atenção ao Of. 221/06-CPI – 
Pessoas arroladas, nada consta.

Of. nº 208/06 02/03/06 Reg. de Imóveis-9ª 
Circunscrição – 
Curitiba/PR

Em atenção ao Of. 225/06-CPI – 
SERCOM Distribuidora de 
Combustíveis Ltda., nada consta.

Of. nº 201/06 03/03/06 Reg. de Imóveis-6ª 
Circunscrição – 
Curitiba/PR

Em atenção ao Of. 222/06-CPI – 
Pessoas arroladas, nada consta.

Certidão 03/03/06 Reg. de Imóveis-8ª 
Circunscrição – 
Curitiba/PR

Em atenção ao Of. 224/06-CPI – 
Pessoas arroladas, nada consta.

Of. SUBJUR nº 
070/06

07/03/06 Ministério Público Of. nº 240/06-CPI foi encaminhado 
para apreciação do Juízo de Portão, 
onde se encontra a investigação.

CT nº 944/06 
DJUR/GVT

07/03/06 GVT – Curitiba/PR Em atenção ao Of. 233/06-CPI, 
encaminha CD contendo dados.

Of. nº 373/06 07/03/06 Reg. de Imóveis-3ª Zona 
POA - RS

Em atenção ao Of. nº 210/06-CPI – 
Nada consta.

CT nº 859/06 
DJUR/GVT

08/03/06 GVT - POA Em atenção ao Of. 227/06-CPI, consta 
apenas informações de Humberto Della 
Pasqua e SERCOM Distribuidora de 
Combustíveis Ltda., cujo CD foi 
encaminhado em anexo.

Of. nº 44/06 
SCV/DP

09/03/06 Tribunal de Justiça/RS Referente ao Proc. nº 70014399737, 
reconsideração de despacho, mantém a 
decisão inicial.

CT nº 1423/06 09/03/06 Global Telecom S/A – 
VIVO

Em atenção ao Of. 236/06-CPI – 
SERCOM Distribuidora de 
Combustíveis Ltda., nada consta.

Correspondência 09/03/06 Embratel Em atenção ao Of. 228 e 235/06-CPI, 
solicita prazo de 30 dias para remeter 
informações.

Declaração 13/03/06 CITIBANK - SP Em atenção aos Ofs. nº 257, 258, 259, 
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260 e 263/06-CPI – Nada consta.
Correspondência 13/03/06 Banco do Brasil - 

CANOAS
Em atenção ao Of. 265/06-CPI, 
encaminha em anexo documentação 
referente a TRANSPORTES RÓGLIO 
LTDA.

Correspondência 13/03/06 Banco HSBC – 
Curitiba/PR

Em atenção aos Ofs. 241 e 284/06-CPI, 
encaminha em anexo documentação 
referente à SERCOM Distribuidora de 
Combustíveis Ltda. 

Correspondência 14/03/06 Banco do Brasil - POA Referente aos Ofs. nº 264 e 267/06, o 
pleito está em exame. Solicitam prazo 
mais dilatado.

Of. nº 089/06 15/03/06 Caixa Econômica Federal Referente aos Ofs. nº 254 e 255/06-CPI 
– Nada consta. Porém, para dados de 
Luiz Róglio, solicitam prorrogação de 
prazo.

Fax 17/03/06 Banco do Nordeste Em atendimento ao Of. 207/06-CPI – 
Nada consta.

1.8 Requerimentos internos

REQUERIMENTO AUTOR DATA
Autorização para  o  Assessor Jurídico ALDO LEÃO 
FERREIRA FILHO, assinar os ofícios e os mandatos 
de intimação a serem firmados pelo Presidente, Vice-
Presidente e pela Relatora, em suas ausências.

30/11/2005

Oitiva das testemunhas: Posto Racer Tarck, NH, Sr. 
Maurício Bondan e Posto Mundo Novo, NH, Sérgio 
Dexheimer.Convite  à  Agência  Nacional  de  Petróleo 
para prestar esclarecimentos. 

Kanan Buz 30/11/2005

Antes  do  início  da  oitiva  de  testemunhas,  ouvir  a 
Agência Nacional de Petróleo e o Comitê Sulbrasileiro 
de Qualidade dos Combustíveis – CSQC  

Maria 
Helena 
Sartori

30/11/2005

Convite ao Alceu Moreira, MD. Secretário de Estado 
da Habitação. 

Fabiano 
Pereira 

21/12/2005

“Seja oficiada a Companhia Rio Grandense de Artes 
Gráficas  –  CORAG,  que  forneça  do  Diário  Oficial 
Estado em que conste a exoneração ou demissão do 

Jerônimo 
Goergen

21/12/2005
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servidor Humberto Della Pasqua, lotado na Secretaria 
Estadual  da  Habitação:  Convocação  para  prestar 
esclarecimento de funcionários da Secretaria Estadual 
da Fazenda, Sr. Ênio Nallen e do Secretário Adjunto, 
Sr.  Luiz  Antonio  Bins:  Requisitar,  ao  Tribunal 
Regional Eleitoral, do Estado do Rio Grande do Sul, 
informações  disponíveis  sobre  as  doações  para 
campanha  eleitoral  realizadas  pela  empresa 
Transportes Róglio Ltda. SERCOM – Distribuidora de 
Combustíveis  Ltda  e  LDR  Industria  Química  Ltda; 
Requer, finalmente, a quebra de sigilo bancário, fiscal, 
telefônico  e  telemático  (e-mail)  dos  Srs.  Humberto 
Della Pasqua; Álvaro Favieiro Mesquita; Luiz Róglio, 
da  Empresa  LDR  –  Industria  Química  Ltda.;  e  da 
Empresa SERCOM – Distribuidora de Combustíveis 
Ltda  
Oitiva do Sr. Pita Edson 

Portilho
Fabiano 
Pereira

28/12/2005

Oitiva  das  Testemunhas:  Márcio  Araújo  Noronha, 
Ricardo  Antonio  Klein,  Mario  Antonio  Camargo 
Pereira, Marcos Luz; Luis Paulo Rech Filho, Leandro 
de  Souza  Castro,  Ivo  Tonolli,  Renato  Epitânio 
Marques.  Identificação  do  proprietário  da 
Transportadora Di Trento e o mesmo ser convocado 

Kanan Buz 28/12/2005

Apreensão na sede da empresa Róglio, para recolher 
documentos, que comprovem o envolvimento daquela 
empresa  com  o  objeto  desta  CPI,  inclusive,  a 
utilização de esquema conhecido como “caixa 2”

Leila Fetter 28/12/2005

Oitiva de LUIS PAULO RECH FILHO e JURAREZ 
PECCININI

Leila Fetter 28/12/2005

Quebra  do  sigilo  bancário,  fiscal,  telefônico  e 
telemático da transportadora Róglio Ltda

Fabiano 
Pereira
Edson 
Portilho

28/12/2005

Requisição ao PROCON para apurar o alto preço dos 
combustíveis em Plameira das Missões, Caxias do Sul 
e Pelotas.

Kanan Buz 04/01/2006

Acareação das TESTEMUNHAS 1,2,3 e 6 Leila Fetter 04/01/2006
À Junta Comercial do RS cópia do Contrato Social e 
as  respectivas  alterações  da  Transportadora  Róglio 
Ltda.;  LDR  Indústria  Química  Ltda.;  SERCOM  – 

Leila Fetter 04/01/2006
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Distribuidora de Combustíveis Ltda. Postos Fagundes 
Ltda. (R.Mauá, 469, Canoas/RS), Adesivos Noronha 
Ltda, Transportadora Di Trento Ltda, Ação Logística 
Ltda, Brasil Química Ltda (Rua Eng. Rebouças, 140 
Canoas)  
Quebra dos Sigilos bancários, fiscal, dados telefônicos 
e telematico (e-mail)  das seguintes pessoas físicas e 
jurídicas:  Sr.  Luiz  Honorato  Giani;  LDR  Industria 
Química Ltda; Leandro de Souza Castro.  

Leila Fetter 04/01/2006

Oitiva  do  representante  legal  da  SERCOM 
Distribuidora de Combustíveis Ltda. 

Leila Fetter 04/01/2006

Oitiva  do  representante  legal  da  SERCOM 
Distribuidora de Combustíveis Ltda

Leila Fetter 04/01/2006

Solicitação à Secretaria Estadual da
Segurança Pública PROTEÇÃO  a testemunha 2 

Kanan Buz 11/01/2006

Convite  ao  Sr.  JORGE  GIORDANO,  do  Posto  de 
Serviços Lelo Ltda.

Edson 
Portilho

11/01/2006

Requisição à FEPAM  para investigar a Distribuidora 
Marpetro de Marau

Kanan Buz 18/01/2006

Oitiva Henrique José Leal Santos Vieira da Fonseca, 
Diretor Regional da SULPETRO.

Vilson 
Covatti

18/01/2006

Convite a um representante do Sindiliquida Leila Fetter 25/01/2006
Quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico de José 
Vitor Pita dos Santos

Edson 
Portilho

25/01/2006

Audiência Pública,  com oitiva de  testemunhas,  nos 
Municípios de Caxias do Sul e Santa Maria / locação 
de um carro para deslocamento de assessores da CPI

Fabiano 
Pereira

25/01/2006

Oitiva  dos  representantes  legais  do  Posto  Fortaleza 
(BR) e do Posto do Pedrinho, localizados em Pelotas. 
Também a oitiva dos representantes das Distribuidoras 
BR, Ipiranga, Esso e Texaco

Leila Fetter 25/01/2006

Realização  de  Audiência  Publica,  com  oitiva  de 
testemunhas,  na  Câmara  de  Vereadores  de  Pelotas. 
Locação de um carro para deslocamento de assessores 
da CPI

Leila Fetter 25/01/2006

Audiência  Pública,  com  oitiva  de  testemunhas,  na 
Câmara de Vereadores do Município de Pelotas, dia 
07  de  fevereiro.  Locação  de  um  carro  para 
deslocamento de assessores

Leila Fetter 25/01/2006

Cancelamento da Reunião Ordinária desta CPI, do dia 
08/02/2006 tendo em vista,  a  realização da Reunião 
07/02/2006, na Câmara de Vereadores da Cidade de 

Leila Fetter 01/02/2006
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Pelotas neste Estado.
Requerer que seja aprovada a intimação de todos os 
donos  de  postos  de  combustíveis  de  Santa  Maria  e 
Formigueiro.

Edson 
Portilho

14/02/2006

Requerer  que  seja  aprovada  a  intimação a  todos  os 
donos de postos de combustíveis de Santa Maria que 
constam da relação da ANP – Agência Nacional  de 
Petróleo, referente ao período de cinco de fevereiro de 
dois mil e seis a onze de fevereiro de dois mil e seis, 
conforme relação da síntese de preços praticados em 
Santa Maria – ANP, cópia anexa. 

Edson 
Portilho

14/02/2005

Requerer  que  seja  aprovada  a  intimação a  todos  os 
donos de postos de combustíveis  de Caxias do Sul 
que constam na relação da ANP 

Maria 
Helena 

22/02/2006

2. MERCADO DOS COMBUSTÍVEIS

Até o início da década de 90 a atuação de cada agente nos mercados de 

distribuição e de revenda de petróleo encontrava fortes restrições, no que 

tange a preços, margens de comercialização e fretes.

A rígida regulamentação vigente inibia investimentos nesses setores e 

impunha grandes barreiras à entrada de novos agentes.

Diante desse quadro, o Governo Federal iniciou, em 1990, um processo de 

redução do controle do Estado sobre as atividades de comercialização de 

combustíveis e flexibilizou as condições de entrada nesse mercado.
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Paralelamente,  houve  uma  redução  gradual  dos  subsídios,  que 

acarretou reflexos nos preços praticados.

A transição  de  um regime  calcado  na  intervenção  estatal  para  uma 

economia  de  mercado  tornou  necessária  a  introdução  de  maior 

competitividade entre os agentes,  observados os requisitos de qualidade, 

preservação do meio ambiente, segurança, repressão às praticas lesivas ao 

fisco e a garantia de abastecimento em todo o território nacional.

Dentre  os  principais  resultados  obtidos,  podem  ser  citados  a 

desuniformização  e  a  liberação  paulatina  dos  preços,  a  extinção  de 

subsídios,  a  equiparação  de  preços  de  realização  da  Petrobrás  aos 

praticados  no  mercado  internacional,  a  flexibilização  das  regras  para 

importação de derivados (QAV, GLP e Óleo combustível) a alteração das 

regras para recolhimento do PIS/PASEP e COFINS, com a conseqüente 

diminuição  da  sonegação  que  acarretava  desigualdade  de  condições  de 

competição entre os agentes do mercado.

O  processo  de  desregulamentação  de  preços  de  combustíveis  foi 

concluído  em 01/01/2002,  com a  substituição  da  PPE 1  pela  PPE 2,  a 

liberação  dos  preços  nas  refinarias  e  centrais  produtoras,  a  queda  das 

barreiras legais à importação e a eliminação dos subsídios ainda existentes.

2.1 Estrutura de formação de preços dos combustíveis
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Diante  do objetivo da CPI de averiguar o  porquê das diferenças de 

preços  nos  combustíveis  no  Rio  Grande  do  Sul,  buscou-se  analisar  e 

entender os elementos que fazem parte da estrutura de formação de preços. 

Para  tal,  usou-se  a  tabela  apresentada  pela  ANP (Agência  Nacional  de 

Petróleo),  que  relaciona  cada  elemento  separadamente,  listando as  mais 

diferentes variáveis que entram nesta composição.

2.1.1 O preço da gasolina, do diesel e do GLP

A gasolina vendida nos postos revendedoras (gasolina C) é na verdade 

uma   mistura composta, desde 01/06/2003, de 75% de gasolina A e 25% 

de  álcool  etílico  anidro.  Os  preços  de  faturamento  (preço  de  venda  às 

companhias  distribuidoras)  de  gasolina  A  encontram-se  liberados  desde 

01/01/2002,  data  da  conclusão  do  processo  de  abertura  do  mercado  de 

combustíveis.

ESTRUTURAS DE FORMAÇÃO DOS PREÇOS
 
Gasolina Comum 
1) COMPOSIÇÃO DO CUSTO DA GASOLINA "A" DESDE O PRODUTOR

 
A. PREÇO DE REALIZAÇÃO (1) 
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B. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 
ECONÔMICO – CIDE (2) 

C. PIS/PASEP E COFINS (3) C = (PIS + COFINS) x (1 - ÍNDICE DE REDUÇÃO (4)) 

D. PREÇO DE FATURAMENTO SEM ICMS D = A + B + C 

E. ICMS PRODUTOR (5) E = [(D / (1 - ICMS%)] - D

F. BASE DE CÁLCULO DO ICMS CHEIO (6) F = D / (1 - ICMS%) x ( 1 + MVA%)

G. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS G = (F x ICMS%) - E 

H. FATURAMENTO PRODUTOR H = D + E + G 

 
2) COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO ÁLCOOL ANIDRO 

 
I. PREÇO DO ÁLCOOL ANIDRO (1  
J. FRETE DE COLETA (1)  
K. FATURAMENTO DO ÁLCOOL ANIDRO K = I + J

 
3)COMPOSIÇÃO DO CUSTO DA GASOLINA "C" A PARTIR DA DISTRIBUIDORA 

 
L. FRETE DE GASOLINA "A" ATÉ A BASE DE 
DISTRIBUIÇÃO (1)  
M. PREÇO DE AQUISIÇÃO DA DISTRIBUIDORA (MIX) (7) M = [(H + L) x 0,75] + (K x 0,25)

N. MARGEM DA DISTRIBUIDORA (1)  
O. FRETE DA BASE DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ OPOSTO 
REVENDEDOR (1)  

P. CPMF DA DISTRIBUIÇÃO P = (M + N + O) x CPMF% 

Q. PREÇO DE FATURAMENTO DA DISTRIBUIDORA Q = M + N + O + P 

 
4) COMPOSIÇÃO DO PREÇO DE VENDA DA GASOLINA 

 
R. PREÇO DE AQUISIÇÃO DA REVENDA R = Q

S. MARGEM DA REVENDA (1)  
T. CPMF DA REVENDA T = (R + S) x CPMF% 

U. PREÇO-BOMBA DE GASOLINA "C" U = R + S + T 

 
 
Obs:

(1) Valores não-sujeitos a tabelamento 

(2) Decreto nº5.060, de 30/04/04 

(3) Lei nº 10.865, de 30/04/04 

(4) Decreto nº5.059, de 30/04/04 

(5) Alíquotas estabelecidas pelos governos estaduais 
(6) Margem de Valor Agregado (MVA) estabelecida em Convênios ICMS, ou Preço Médio ao Consumidor Final 
(PMPF) estabelecido por Atos COTEPE 
(7) Portaria MAPA nº554, de 27/05/03 

 
ÓLEO DIESEL
1) COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE ÓLEO DIESEL DESDE O PRODUTOR 

 
A. PREÇO DE REALIZAÇÃO (1)  
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B. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 
ECONÔMICO – CIDE (2)  
C. PIS/PASEP E COFINS (3) C = (PIS + COFINS) x (1 - ÍNDICE DE REDUÇÃO (4)) 

D. PREÇO DE FATURAMENTO SEM ICMS D = A + B + C

E. ICMS PRODUTOR (5) E = [(D / (1 - ICMS%)] - D

F. BASE DE CÁLCULO DO ICMS CHEIO (6) F = D / (1 - ICMS%) x ( 1 + MVA%)

G. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS G = (F x ICMS%) - E

H. FATURAMENTO PRODUTOR H = D + E + G 

 
2) COMPOSIÇÃO DO CUSTO A PARTIR DA DISTRIBUIDORA 

 
I. FRETE DO ÓLEO DIESEL ATÉ A BASE DE 
DISTRIBUIÇÃO (1)  
J. PREÇO DE AQUISIÇÃO DA DISTRIBUIDORA J = H + I

K. MARGEM DA DISTRIBUIÇÃO (1)  
L. FRETE DA BASE DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ O POSTO 
REVENDEDOR (1)  
M. CPMF DA DISTRIBUIDORA M = (J + K + L) x CPMF% 

N. PREÇO DE FATURAMENTO DA DISTRIBUIDORA N = J + K + L + M 

 
3) COMPOSIÇÃO DO PREÇO DE VENDA

 
O. PREÇO DE AQUISIÇÃO DA REVENDA O = N

P. MARGEM DA REVENDA (1)  
Q. CPMF DA REVENDA Q = (O + P) x CPMF% 

R. PREÇO-BOMBA DO ÓLEO DIESEL R = O + P + Q 

 
 
Obs:

(1) Valores não-sujeitos a tabelamento

(2) Decreto nº5.060, de 30/04/04 

(3) Lei nº 10.865, de 30/04/04 

(4) Decreto nº5.059, de 30/04/04 

(5) Alíquotas estabelecidas pelos governos estaduais 
(6) Margem de Valor Agregado (MVA) estabelecida em Convênios ICMS, ou Preço Médio ao Consumidor Final 
(PMPF) estabelecido por Atos COTEPE 

 
GLP 
1) COMPOSIÇÃO DO CUSTO DO GLP DESDE O PRODUTOR 

A. PREÇO DE REALIZAÇÃO (1)  

B. PIS/PASEP E COFINS (2) B = (PIS + COFINS) x (1 - ÍNDICE DE REDUÇÃO (3)) 

C. PREÇO DE FATURAMENTO SEM ICMS C = A + B

D. ICMS PRODUTOR (4) D = [(C / (1 - ICMS%)] - C

E. BASE DE CÁLCULO DO ICMS CHEIO (5) E = C / (1 - ICMS%) x ( 1 + MVA%)

F. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS F = (E x ICMS%) - D

G. FATURAMENTO PRODUTOR G = C + D + F

 
2) COMPOSIÇÃO DO CUSTO DO GLP A PARTIR DA DISTRIBUIDORA 
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H. FRETE DO GLP ATÉ A BASE DE DISTRIBUIÇÃO (1)  
I. PREÇO DE AQUISIÇÃO DA DISTRIBUIDORA I = G + H 

J. MARGEM DA DISTRIBUIDORA (1)  
K. FRETE DA BASE DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ O POSTO 
REVENDEDOR (1)  
L. CPMF DA DISTRIBUIÇÃO L = (I + J + K) x CPMF% 

M. PREÇO DE FATURAMENTO DA DISTRIBUIDORA M = I + J + K + L 

 
3)COMPOSIÇÃO DO PREÇO DE VENDA 

 
N. PREÇO DE AQUISIÇÃO DA REVENDA N = M 

O. MARGEM DA REVENDA (1)  
P. CPMF DA REVENDA P = (N + O) x CPMF% 

Q. PREÇO DE VENDA DO GLP Q = N + O + P

 
 
Obs:

(1) Valores não-sujeitos a tabelamento 

(2) Lei nº 10.865, de 30/04/04 

(3) Decreto nº5.059, de 30/04/04 

(4) Alíquotas estabelecidas pelos governos estaduais 
(5) Margem de Valor Agregado (MVA) estabelecida em Convênios ICMS, ou Preço Médio ao Consumidor Final 
(PMPF) estabelecido por Atos COTEPE 
A alíquota da CIDE foi reduzida a zero conforme decreto n.º 5.060, de 30/04/04 
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Gasolina "C" - Formação de Preço
Cidade: Estado do Rio Grande do Sul, preços médios Data: 14.02.06 (*)

Informações Básicas  MARGEM DISTRIBUIÇÃO (ATACADO)   
Mistura gasolina A 75% margem variável por distribuidora  e, por mercado; os preços
Mistura álcool anidro 25% das distribuidoras, poderão ser consultados no site ANP,
Alíquota ICMS 29% por cidade e estado (www.anp.gov.br/Preços). Os custos
Base Cálculo ICMS (em R$) 2,671 diretos/operacionais da distribuidora estão incluídos em sua

margem, tais como, bombeamento (dutos), mistura gasolina
Valores em reais pura (A)+álcool anidro, armazenagem, frete, seguro, e CPMF
Álcool Anidro
Preço Usina (FOB) 1,0462 MARGEM BRUTA/REVENDA (VAREJO)   

Frete Álcool 0,1187
=> variável conforme Provisão Mensal Custos de 
cada  

Custo alcool anidro(*) 1,1649 Posto Revendedor, de acordo sua estrutura operacional
(aluguel, pessoal, encargos, energia, telefonia, seguro, IPTU,

Gasolina A taxas ambientais, manutenção, perdas, juros, CPMF, cartões
Custo Refinaria 1,0119 etc...) bem como a remuneração do capital investido, as 
CIDE+PIS/COFINS 0,5416 necessidades do reinvestimento e/ou dispêndios com  
PREÇO REFAP Gasolina A 1,5535 obras de reparação ambiental.    
ICMS Próprio Refap 0,6041
ICMS-ST Subst.Tributária 
(69,55%) 0,4285 T R I B U T A Ç Ã O     
Encargos Acessórios/Financeiros 0,0175   
  CIDE:  

Preço Refinaria (Gas A) 2,6036
O valor da CIDE (R$ 0,28 p/lt) foi definido pelo 
Decreto  
5.058 de 30.04.04, com base no artigo 9º da Lei  

Gasolina C nº 10.636 de 30.12.2002.  
Gasolina A - 75% 1,9527   
Álcool anidro - 25% 0,2912 PIS/PASEP e COFINS:  
Custo Gasolina C 2,2439 Definido pelo Decreto 5.059 de 30.04.04, com base  

na Lei nº 10.865 de 30.04.04, sendo R$ 0,0466p/lt e  

Resumo
R$ 0,2150p/lt., 
respectivamente.  

Composição do Custo Gas. C   
Gasolina A, sem tributos 0,7589 ICMS: alíquota no RS é 29% (Lei 12.209), sendo a parcela da
Álcool anidro, sem tributos 0,2912 refinaria cobrada sobre valor da fatura e, as da distribuição
Gasolina C, sem tributos 1,0502 e revenda, são devidas pelo regime de substituição tributária.
CIDE/PIS/COFINS (Federais) 0,4062 O índice para o cálculo do valor agregado (margens), na
ICMS/RS 0,7745 substituição tributária, foi fixado pelo Convênio ICMS 168,
Sub-Total 2,2308 16.12.2005, em 69,55%, reduzindo a base de cálculo da
Margem Distribuição (atacado) 0,1062 alíquota de 29%, em 96,5516% (Dec. 43.718 de 30.03.05)
Preço para o Revendedor  2,3370 Na prática alíquota 28% s/o preço de R$ 2,766 em 2006.
Margem Revenda (varejo)  0,3470 O ICMS incidirá também sobre os encargos financeiros,
Preço de Varejo  2,6840 no caso da compra à prazo da Distribuidora na Refinaria.

CPMF alíquota de 0,38% sobre cada pagamento (Dist/Posto)
Obs.: margens e preços, 
consultar (movimentação financeira) s/valor da fatura , cfe.parágrafo 3º
pesquisa preços da ANP RS, 
11.02.06 do artigo 3º da Emenda Constitucional 37 de 12.06.02  

(*) Obs.: Custo básico (+15% 10.9.05) para Gas. "A" na REFAP, com o percentual álcool anidro em 25%
ICMS: o Decreto 43.533 de 30.12.05, regulamentou Lei 12.209 de 29.12.2005 (alíquota 29%, em 2006)
Custo álcool anidro variável por distribuidora, sujeito alterações (Cotação Esalq-SP, dias 06 a 10/02).



O Brasil  atingiu números impressionantes em termos de produção e 

circulação de veículos  com o motor bi-combustível.  O álcool  voltou  à 

moda, e com ele os usineiros do século XXI, ganham assento definitivo na 

matriz energética  brasileira.

Ao  assumir  valores  inimagináveis  há  dois  anos,  o  álcool  gera 

desconfiança no consumidor que investiu  nos modelos “flex”. O preço do 

álcool  dispara  e  contamina  o  preço  da  gasolina  em  função  da  sua 

obrigatória mistura de 25%. Em janeiro de 2004 o litro do álcool hidratado 

pago ao produtor  em São Paulo custava  R$ 0,76,  em janeiro de  2006 

passou a barreira de R$ 1,00. O litro do álcool anidro, que se mistura à 

gasolina, custava R$ 0,63 em janeiro e chegou a R$ 1,05 em dezembro de 

2005 - um aumento de 66% - , e R$ 1,08 em janeiro de 2006. O mesmo 

álcool anidro que, em  março de 2004 o produtor vendia por R$ 0,34, vale 

hoje R$ 1,05. 

A inserção   definitiva  e  crescente  do  álcool  na  matriz  energética, 

entretanto, está a requerer reflexões  profundas sobre sua relação com o 

poder regulador.  Os  produtores  de  álcool  não  admitem nenhuma  das 

soluções aventadas.  Apresentam-se como patrocinadores de um aparente 

recuo que permitiu um acordo para por “fim à crise”. Depois do acordo, o 

Ministério  da Agricultura chamou as distribuidoras com a finalidade de 

discutir margens de comercialização, numa espécie de volta ao passado. O 

64



Ministério responsável pela cana-de-açúcar revela-se  incapaz de apresentar 

um solução estrutural de redução do preço do álcool e, ao que tudo indica, 

pretende transferir um problema do produtor de álcool para  distribuidores 

e revendedores de combustíveis.  

2.1.3  O álcool hidratado tem alta de 20,5% e o anidro, de 18% em 

dezembro/2005

O preço médio do álcool hidratado teve aumento real de 20,5% nas 

destilarias em 2005, em comparação com 2004, de acordo com o Centro de 

Estudos  Avançados  em  Economia  Aplicada  da  Escola  Superior  de 

Agricultura  Luiz  de  Queiroz  (Cepea/Esalq).  Na  média  de  janeiro  a 

dezembro do ano passado, o preço pago pelas distribuidoras aos produtores 

foi de R$ 0,738 pelo litro do combustível.

Conforme análise da instituição, o reajuste real do álcool anidro foi 

de 18% e o preço médio do ano passado de R$ 0,84159 o litro nas unidades 

produtoras. A soma da oferta ajustada e o consumo em crescimento por 

causa do aumentos dos veículos “flex fluel” – que superam 70% das vendas 

dos  novos  –  justificam,  de  acordo  com a  avaliação  do  Cepea/Esalq,  o 

reajuste nos preços do etanol.

Só  em  dezembro  de  2005  o  valor  do  litro  hidratado,  segundo  a 

instituição, foi de 20,9% maior do que em dezembro de 2004, em termos 
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reais,  e  15,8% maior ante novembro de 2005. O indicador Cepea/Esalq 

médio fechou o mês passado em R$ 0,94724 para o litro do hidratado.

Na última semana do ano, no entanto, o preço do combustível pago 

pelas usinas, sem impostos, chegou a R$ 1,00732/litro, alta de 1,53% em 

relação à semana anterior. Já o preço médio do anidro em dezembro foi de 

R$ 1,05325/litro,  alta  real  de  14,7% em comparação com dezembro de 

2004 e aumento de 13,4% frente a novembro passado. Para o presidente da 

corretora Bioagência, Tarcilo Ricardo Rodrigues, o aumento no preço do 

álcool em 2005 é decorrência de uma nova ordem mundial no mercado da 

energia  e  da  agro-energia,  com  fortes  altas  nos  preços  do  petróleo  e, 

principalmente,  no  preço  mundial  do  açúcar.  “Antes,  o  açúcar  oscilava 

entre 6 e 8 cents (por libra-peso) e agora o patamar é de 14,1 cents no 

mercado mundial”, diz Rodrigues. “Agora chega a entressafra (da cana-de-

açúcar  no  Brasil)  e  acontece  esse  estresse  todo  em relação  ao  álcool”, 

ressalta Rodrigues.

A União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Única), principal 

entidade do setor produtivo no País, aponta a quebra na produção de cana-

de-açúcar  e  a  conseqüente  redução  na  oferta  dos  seus  derivados  como 

outros  fatores  que  contribuíram  para  o  aumento  no  preço  do  álcool. 

Conforme o diretor-técnico da Única, Antonio de Pádua Rodrigues, de uma 

estimativa  inicial  de  345  milhões  de  toneladas  de  cana-de-açúcar 

processadas na recém-encerrada safra 2005/2006 no Centro-Sul do Brasil, a 
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moagem final deverá ficar entre 335 milhões de toneladas e 340 milhões de 

toneladas.

A produção de álcool na região deve ter uma redução de 700 milhões 

de litros  a  800 milhões de  litros em relação à  previsão inicial,  de  15,1 

bilhões de litros, realizada pela própria entidade.

2.1.4 A Portaria nº 51

Durante  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  da  CPI,  o  governo 

federal baixou uma Portaria modificando as percentagens do álcool e da 

gasolina  “A”  na  composição  da  gasolina  “C”.  Em  consequência  desta 

Portaria, houve um novo aumtno nos combustíveis.

“Dispõe  sobre  a  adição  de  álcool  etílico  anidro 

combustível à gasolina.

O  MINISTRO  DE  ESTADO  DA  AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 87, Parágrafo único, inciso 

II, da Constituição, pelo art. 1o do Decreto no 3.966, de 10 

de outubro de 2001, conforme a Resolução no 35, de 22 de 

fevereiro de 2006, do Conselho Interministerial do Açúcar 

e  do  Álcool  -  CIMA,  e  o  que  consta  do  Processo  no 

21000.001915/2006-14, resolve:
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Art. 1º Fixar em vinte por cento o percentual obrigatório de 

adição de álcool etílico anidro combustível à gasolina.

Art.  2º  Esta  Portaria  entra  em vigor  a  zero  hora  do  dia 

primeiro de março de 2006.

Art. 3º Fica revogada a Portaria no 554, de 27 de maio de 

2003.

ROBERTO RODRIGUES”

2.2  O PESO DOS IMPOSTOS NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DOS 

 COMBUSTÍVEIS 

Como é do conhecimento de todos, a carga tributária brasileira é uma 

das mais altas do mundo.

Atualmente, os combustíveis sofrem a incidência dos seguintes 

tributos:

• II   -   Imposto sobre Importações ;

• ICMS - Imposto sobre Operações Relativas à  Circulação de 

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação;

• COFINS  - Contribuição  Social  para  o  Financiamento  da 

Seguridade Social;

• CPMF -  Contribuição  Provisória  sobre  Movimentação 

Financeira;
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• CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 

• PIS / PASEP - Programa de Integração Social e de Formação 

do Patrimônio do Servidor Público 

O  Imposto sobre Importação, que incide sobre os preços  CIF, tem 

alíquota Zero nas importações de petróleo e combustíveis.

Para a apuração das parcelas do ICMS referentes à produção de álcool 

anidro, distribuição e revenda da gasolina C, diesel e GLP recolhidos pelas 

refinarias, por substituição tributária,  são estabelecidas margens de valor 

agregado em convênio ICMS (CONFAZ/MF).

Tanto  o   PIS/PASEP  quanto  o COFINS  são  contribuições  sociais 

recolhidas por ocasião da venda de gasolina, diesel e GLP na refinaria. As 

alíquotas vigentes das contribuições PIS/PASEP e COFINS devidas pelas 

refinarias de petróleo foram estabelecidas pela Lei nº 9.990, de 21 de julho 

de 2000.

O  CPMF, com  alíquota  de  0,38%,  incide  sobre  toda  e  qualquer 

movimentação  efetuada.  Portanto,  recai  sobre  todos  os  pagamentos 

efetuados na aquisição de bens e serviços da cadeia de petróleo.

A  CIDE é  uma  contribuição  incidente  sobre  a  importação  e  a 

comercialização de petróleo e seus derivados e o álcool etílico combustível, 

com as seguintes alíquotas específicas:

a) Gasolina     -  R$ 0,5411/1;
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b) óleo diesel  -  R$ 0,2180/1;

c) GLP            -  R$ 0,1676/kg;

d) Álcool etílico combustível  -   R$: R$ 0,02925/1.

No que diz respeito ao álcool anidro incidem os seguintes tributos;

• PIS + COFINS  -  3,65% ( na Usina)

• ICMS   -  embutido na Gasolina A.

A Refinaria recolhe os tributos da Gasolina A, no RS:

• PIS + COFINS   -  R$ 0,2616 (alíquota fixa)

• CIDE    - R$ 0,2800 ( alíquota fixa) 

•  ICMS (29%)    - R$ 1,1158

• Total Tributos    - R$ 1,6574

• Preço Bomba teórico para ICMS  -  R$ 2,89 (aproximado).

No caso do álcool hidratado, a interferência do Governo na formação 

dos preços se dá no estabelecimento produtor .

O recolhimento das contribuições sociais PIS/PASEP e COFINS é de 

responsabilidade  das  distribuidoras  de  álcool..  Nos  principais  Estados 

produtores de álcool, o ICMS incidente sobre a produção é recolhido pelos 

próprios  produtores,  enquanto  que  em  outras  unidades  da  Federação  a 
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distribuidora é responsável pelo imposto devido ao longo de toda a cadeia 

de comercialização.    

   

2.2.1  ICMS no Rio Grande do Sul

As alíquotas de  ICMS são estabelecidas pelos governos estaduais. A 

arrecadação do ICMS sobre o litro da gasolina no Estado é a terceira maior 

no  País.  Hoje  o  Rio  Grande  do  Sul  recolhe   R$  0,76  sobre  o   preço 

presumido do combustível , só perdendo para os R$ 0,78 cobrados no Rio 

de Janeiro e R$ 0,77 no Pará. O tributo em Santa Catarina é de R$ 0,63 e 

no  Paraná  R$  0,67.  Mesmo  assim  verifica-se  que  o  preço  da  gasolina 

calculado  no  Estado  ainda  é  superior  ao  valor  médio  verificado  pela 

Agência Nacional de Petróleo (ANP). Na última semana de novembro a 

ANP estimou em R$ 2,69 o preço médio no Rio Grande do Sul.

A  Refinaria  cobra  antecipado  todo  o  ICMS,  conforme  valores  e 

critérios definidos pela SEFAZ/RS (Conv. CONFAZ nº 3/99): 

• Alíquota de ICMS = 29%
• MVA (Margem de Valor Agregado sobre o preço 

Refinaria, para substituição tributária) = 77,23%

Preço da REFAP sem ICMS = R$ 1,5414/litro (à vista) 

 Cálculo do ICMS:

• Preço Refinaria com ICMS próprio = 1,5414/(1-0,29) = 
R$ 2,1710
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• Substituição tributária = 2,1710 x 0,7723 x 0,29 = R$ 
0,4862

• Preço total da Gasolina A = 2,1710 + 0,4862 = R$ 
2,6572

• ICMS na Gasolina A = 2,6572 – 1,5414 = R$ 1,1158
• ICMS na Gasolina C = 1,1158 x 0,75 = R$ 0,8369
• Preço Bomba Teórico = 0,8369 / 0,29 = R$ 2,8857

2.2.2 Carga tributária dos combustíveis no Rio Grande do Sul

              Uma síntese da carga tributária incidente nos preços da gasolina, 

do álcool e do diesel pode ser constatado a seguir:

       GASOLINA         ALCOOL             DIESEL

       R$ 2,6992             R$ 1,747        R$ 1,958                

                                                                                           ICMS                          

       46,2%                   46,8%                  23,5%           PIS/CONFINS

       7,3%                    9,9%                    7,6%             CIDE

17,5%               7,2%                    16,2%           MARGEM + CUSTO

36,4%               46,0%                  60%       PRODUTO

2.2.32 Principais práticas irregulares no setor de combustíveis
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Por ser um produto de alto valor agregado e com alta tributação, o setor 

é  atingido  tanto  pela  adulteração  quanto  pela  sonegação.  Assim,  nos 

diversos combustíveis são praticadas  diversas irregularidades:

Gasolina 

• Adulteração   
 Mistura de gasolina com solventes diversos;
 Àlcool  anidro  na  gasolina  acima  do  percentual 

permitido por lei.

•Produção Clandestina  
 Instalações clandestinas ou não;     
 Problemas  em  Produtores/Fracionadores  de 

Solvente;
 Uso de solvente, naftas e outros produtos;

• Contrabando
 Importação de gasolina sob outras denominações;
 Volume importados superiores aos declarados;
 Via marítima;
 Via terrestre (Bolívia, Uruguai, Argentina, Paraguai, 

Venezuela).

•Sonegação de ICMS facilitada por Regimes Especiais  
• Uso de solventes, naftas, correntes petroquímicas;
• Insumos são similares à gasolina, mas com menor 

tributação 
   

Álcool Hidratado
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 Hidratação  do  anidro  (adição  de  água  ao  álcool),  com 
conseqüente não  recolhimento do ICMS, PIS / COFINS;

 Venda direta de hidratado do produtor para o posto revendedor 
(ou através de atravessadores/TRR) com sonegação integral  de 
ICMS e PIS /  COFINS da distribuidora;

 Venda de álcool hidratado com nota fiscal de anidro;
 Venda pelo produtor sem nota fiscal ou com reutilização da nota 

fiscal (sonegação  integral de ICMS e PIS / COFINS do produtor 
e distribuidora).

Diesel

 Sonegação 
 Em função da tributação diferenciada, entre estados;
 Simulação  de  venda  para  outras  unidades  da 

federação, onde a operação é imune

2.3 As dificuldades da transparência de preços no mercado

A  complexidade  da  estrutura  de  preços  dos  derivados  no  Brasil 

dificulta uma percepção mais clara dos caminhos por que passa a renda 

gerada na produção e comercialização destes produtos, desde os diversos 

agentes econômicos-sociais que participam da atividade até o preço final, 

pago  pelo  consumidor.  É  claro  que  isto  não  é  uma  peculiaridade  dos 

derivados  de  petróleo  no  Brasil,  mas  caracteriza  qualquer  estrutura  de 

formação de preços de produtos, cuja cadeia produtiva seja razoavelmente 

complexa.  Este  problema seria  perfeitamente  contornável  se  tivéssemos 

acesso às informações relevantes em cada ponto da cadeia produtiva. Aqui, 

porém, esbarramos com o segundo fator de dificuldade a que nos referimos 

74



acima:  falta  de transparência com que é tratada a questão dos preços e 

principalmente, a do custo dos derivados de petróleo no País.

Vigora no Brasil, desde janeiro de 2002, regime de liberdade de preços 

em toda a cadeia de combustíveis: produção, distribuição e revenda. Não há 

qualquer tipo de tabelamento, valores máximos ou mínimos, participação 

na  formação  de  preços,  nem  necessidade  de  autorização  prévia  para 

reajustes de preços dos combustíveis.

Até a publicação da Lei 9.478/97 - Lei do Petróleo, que regulamentou a 

abertura do setor de petróleo e gás natural e criou a ANP, os preços dos 

combustíveis no Brasil eram fixados por atos do Ministério da Fazenda. 

Durante o período de transição para a liberação dos preços,  prevista no 

artigo  69  da  Lei  do  Petróleo,  que  vigorou  da  data  da  sua  publicação, 

07/08/1997,  até  31/12/2001,  os  preços  dos  combustíveis  passaram a ser 

estabelecidos por portarias interministeriais, ato conjunto dos Ministérios 

da Fazenda e de Minas e  Energia.

A Lei do Petróleo, em seu artigo oitavo, atribuiu à ANP o papel de 

implementar, na sua esfera de atribuições, a política nacional de petróleo e 

gás  natural,  com  ênfase  na  proteção  dos  interesses  dos  consumidores 

quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos.
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Cumprindo essa determinação, a ANP monitora o comportamento dos 

preços  praticados  pelas  distribuidoras  e  postos  revendedores  de 

combustíveis,  com  a  realização  de  uma  pesquisa  de  preços  semanal. 

Atualmente o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização 

de  Combustíveis  abrange  gasolina  comum,  álcool  etílico  hidratado 

combustível - AEHC, óleo diesel não aditivado, gás natural veicular - GNV 

e gás liqüefeito de petróleo - GLP, pesquisados em 555 localidades, cerca 

de 10% municípios brasileiros, de acordo com procedimentos estabelecidos 

pela Portaria ANP Nº 202, de 15/08/00.

Na primeira fase do Levantamento de Preços que abrangeu o período 

de agosto de 2000 até fevereiro de 2001, a ANP divulgou na Internet o 

resultado de pesquisa semanal de preços ao consumidor e distribuição, bem 

como de margens de comercialização de gasolina comum e de álcool etílico 

hidratado  combustível,  praticados  por  postos  revendedores  em  60 

municípios - 27 capitais e 33 outras localidades. Em julho de 2001, a ANP 

retomou a pesquisa, ampliando o número total de combustíveis, incluindo o 

óleo diesel não aditivado, gás natural veicular (GNV) e gás liqüefeito de 

petróleo - GLP, bem como o número de municípios: 411 para combustíveis 

automotivos e de 363 localidade para GLP.
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A partir de maio de 2004, a ANP passou a publicar uma nova versão do 

Levantamento  de  Preços  e  de  Margens  de  Comercialização  de 

Combustíveis,  contemplando  a  ampliação  do  universo  de  municípios 

pesquisados, com a inclusão de 144 novas localidades para combustíveis 

automotivos e de 192 para gás liqüefeito de petróleo - GLP, abrangendo um 

total  de  555 localidades,  além de  nova  apresentação dos  resultados  das 

pesquisas por porte de municípios e por capitais.

2.3.1 Levantamento de preços da ANP

A  pesquisa  realizada,  semanalmente,  pela  ANP  possibilita  ao 

consumidor  tomar  conhecimento  dos  preços  praticados  no  mercado  e 

melhor opção de compra. Estas pesquisas destinam-se também a orientar a 

ANP na identificação de indícios de infrações à ordem econômica, como 

alinhamento  de  preços  e  formação  de  cartel,  que  são  comunicadas  à 

Secretaria de Direito Econômico - SDE e ao Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica - CADE, órgãos do Ministério da Justiça, integrantes do 

Sistema de Defesa da Ordem Econômica responsáveis pela investigação e a 

aplicação das penalidades previstas em lei para esses tipos de infrações.

A  seguir  estão  reproduzidas  as  tabelas  mensais  do  período  de 

novembro/2005 a março/2006 apenas para a gasolina e o álcool,  nos 43 

municípios gaúchos pesquisados.
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Deve ser ressaltado que as pesquisas são realizadas semanalmente e 

que os  dados mensais  aqui  resumidos representam somatórios e  médias 

desses levantamentos semanais.

O  resultado  do  Levantamento  de  Preços  e  de  Margens  de 

Comercialização de Combustíveis é apresentado em tabelas que contêm os 

seguintes dados:

-  Preços  de  distribuição  e  de  venda  ao  consumidor  de  gasolina 

comum,  AEHC, óleo diesel não aditivado, GNV e GLP praticados 

pelos postos revendedores;

- Preços médios e desvio padrão de gasolina comum, AEHC, óleo 

diesel não aditivado, GNV e GLP, observados em cada município;

-  Relação  de  postos  revendedores  que  se  recusaram a  apresentar 

notas fiscais de compra de combustíveis;

- Síntese de preços médios, mínimos, máximos, margens de revenda 

e desvio-padrão, em cada município pesquisado;

- Universo pesquisado;

- Período e data da coleta.
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Síntese dos Preços Praticados - RIO GRANDE DO SUL 
RESUMO II - Gasolina R$/l 
Período : 2005 - Novembro 

DADOS MUNICÍPIO

MUNICÍPIO 

Nº DE
POSTOS
PESQUI
SADOS

PREÇO AO CONSUMIDOR PREÇO DISTRIBUIDORA

PREÇO 
MÉDIO

DESVIO 
PADRÃO

PREÇO 
MÍNIMO

PREÇO 
MÁXIMO

MARGEM 
MÉDIA

PREÇO 
MÉDIO

DESVIO 
PADRÃO

PREÇO 
MÍNIMO

PREÇO 
MÁXIMO

ALEGRETE 48 2,934 0,028 2,800 2,960 0,470 2,465 0,056 2,356 2,536
ALVORADA 58 2,643 0,041 2,560 2,730 0,294 2,350 0,033 2,269 2,397
BAGE 77 2,878 0,017 2,790 2,890 0,452 2,426 0,035 2,340 2,474
BENTO GONCALVES 56 2,836 0,036 2,756 2,887 0,426 2,411 0,058 2,345 2,453
CACAPAVA DO SUL 25 2,859 0,013 2,800 2,870 0,484 2,375 0,056 2,302 2,435
CACHOEIRA DO SUL 73 2,812 0,025 2,760 2,850 0,434 2,378 0,055 2,274 2,541
CACHOEIRINHA 49 2,641 0,056 2,550 2,800 0,281 2,360 0,035 2,283 2,437
CANOAS 145 2,628 0,059 2,490 2,785 0,268 2,360 0,033 2,256 2,436
CAXIAS DO SUL 249 2,859 0,027 2,790 2,899 0,461 2,398 0,052 2,278 2,493
CHUI 16 2,712 0,035 2,650 2,740 0,305 2,407 0,048 2,360 2,461
CRUZ ALTA 55 2,749 0,043 2,650 2,790 0,352 2,398 0,028 2,345 2,433
ERECHIM 71 2,774 0,041 2,670 2,930 0,360 2,414 0,030 2,333 2,455
ESTEIO 37 2,649 0,041 2,520 2,750 0,270 2,379 0,025 2,315 2,416
GRAMADO 36 2,674 0,063 2,580 2,790 0,282 2,392 0,044 2,308 2,447
GRAVATAI 90 2,661 0,049 2,570 2,780 0,281 2,380 0,048 2,298 2,669
GUAIBA 44 2,643 0,026 2,589 2,690 0,271 2,372 0,021 2,345 2,416
IJUI 65 2,795 0,070 2,650 2,970 0,391 2,404 0,036 2,330 2,452
JAGUARAO 14 2,857 0,183 2,570 2,980 0,406 2,451 0,064 2,350 2,540
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LAJEADO 84 2,833 0,022 2,778 2,860 0,425 2,408 0,031 2,362 2,483
NOVO HAMBURGO 169 2,685 0,021 2,590 2,860 0,334 2,351 0,042 2,260 2,536
OSORIO 46 2,684 0,029 2,650 2,760 0,313 2,371 0,036 2,298 2,462
PALMEIRA DAS MISSOES 16 2,957 0,008 2,950 2,970 0,572 2,385 0,045 2,334 2,440
PASSO FUNDO 190 2,744 0,024 2,680 2,822 0,357 2,387 0,029 2,319 2,468
PELOTAS 173 2,860 0,029 2,790 2,950 0,436 2,424 0,059 2,311 2,700
PORTO ALEGRE 474 2,627 0,048 2,450 2,790 0,263 2,363 0,031 2,265 2,469
RIO GRANDE 103 2,941 0,033 2,870 2,989 0,518 2,423 0,063 2,309 2,500
SANTA CRUZ DO SUL 121 2,763 0,025 2,699 2,790 0,388 2,375 0,040 2,321 2,445
SANTA MARIA 162 2,738 0,023 2,650 2,790 0,357 2,382 0,035 2,300 2,454
SANTA ROSA 57 2,930 0,025 2,850 2,969 0,527 2,403 0,037 2,339 2,471
SANTA VITORIA DO PALMAR 20 2,890 0,006 2,880 2,900 0,455 2,435 0,032 2,412 2,470
SANTANA DO LIVRAMENTO 60 2,857 0,033 2,710 2,930 0,455 2,402 0,039 2,311 2,465
SANTO ANGELO 73 2,801 0,070 2,660 2,958 0,372 2,429 0,029 2,375 2,465
SAO BORJA 42 2,891 0,087 2,650 2,999 0,507 2,384 0,052 2,301 2,474
SAO GABRIEL 31 2,816 0,052 2,750 2,890 0,394 2,422 0,065 2,299 2,520
SAO LEOPOLDO 22 2,690 0,010 2,659 2,700 0,322 2,368 0,035 2,288 2,430
SAO LUIZ GONZAGA 36 2,851 0,062 2,750 2,920 0,438 2,413 0,046 2,317 2,482
SAPIRANGA 43 2,690 0,009 2,670 2,699 0,330 2,360 0,031 2,294 2,418
SAPUCAIA DO SUL 28 2,649 0,050 2,570 2,759 0,324 2,325 0,036 2,280 2,378
TORRES 40 2,767 0,023 2,730 2,798 0,386 2,381 0,024 2,337 2,436
TRAMANDAI 32 2,793 0,044 2,720 2,960 0,393 2,400 0,035 2,328 2,496
URUGUAIANA 62 2,819 0,020 2,780 2,840 0,423 2,396 0,029 2,326 2,496
VACARIA 48 2,729 0,077 2,652 2,890 0,329 2,400 0,036 2,339 2,493
VIAMAO 43 2,666 0,060 2,587 2,830 0,295 2,371 0,028 2,306 2,424

Síntese dos Preços Praticados - RIO GRANDE DO SUL 
RESUMO II - Gasolina R$/l 
Período : 2005 - Dezembro 

DADOS MUNICÍPIO

MUNICÍPIO 

Nº DE
POSTOS
PESQUI
SADOS

PREÇO AO CONSUMIDOR PREÇO DISTRIBUIDORA

PREÇO 
MÉDIO 

DESVIO 
PADRÃO 

PREÇO 
MÍNIMO 

PREÇO 
MÁXIMO 

MARGEM 
MÉDIA 

PREÇO 
MÉDIO 

DESVIO 
PADRÃO 

PREÇO 
MÍNIMO 

PREÇO 
MÁXIMO 

ALEGRETE 53 2,938 0,046 2,800 2,990 0,475 2,464 0,073 2,335 2,564
ALVORADA 44 2,646 0,045 2,539 2,699 0,290 2,356 0,034 2,294 2,419
BAGE 66 2,880 0,012 2,840 2,890 0,442 2,438 0,033 2,364 2,492
BENTO GONCALVES 85 2,845 0,035 2,750 2,899 0,417 2,428 0,048 2,322 2,503
CACAPAVA DO SUL 33 2,856 0,028 2,790 2,890 0,457 2,399 0,058 2,320 2,488
CACHOEIRA DO SUL 62 2,818 0,043 2,710 2,890 0,438 2,380 0,051 2,274 2,487
CACHOEIRINHA 48 2,654 0,044 2,570 2,748 0,290 2,363 0,034 2,300 2,453
CANOAS 115 2,620 0,057 2,480 2,709 0,257 2,364 0,032 2,270 2,436
CAXIAS DO SUL 144 2,870 0,023 2,810 2,970 0,456 2,414 0,053 2,290 2,525
CHUI 13 2,725 0,050 2,650 2,800 0,297 2,427 0,020 2,413 2,449
CRUZ ALTA 63 2,778 0,067 2,650 2,930 0,374 2,404 0,040 2,325 2,478
ERECHIM 94 2,781 0,037 2,670 2,839 0,369 2,412 0,038 2,326 2,477
ESTEIO 60 2,640 0,051 2,500 2,750 0,278 2,362 0,043 2,302 2,434
GRAMADO 34 2,684 0,056 2,599 2,790 0,284 2,400 0,035 2,323 2,448
GRAVATAI 79 2,653 0,045 2,570 2,699 0,275 2,378 0,043 2,295 2,559
GUAIBA 36 2,628 0,025 2,589 2,669 0,247 2,381 0,037 2,335 2,453
IJUI 82 2,779 0,061 2,590 2,920 0,387 2,392 0,039 2,340 2,471
JAGUARAO 23 2,968 0,023 2,920 2,980 0,495 2,473 0,071 2,380 2,580
LAJEADO 72 2,835 0,023 2,778 2,869 0,418 2,417 0,041 2,334 2,478
NOVO HAMBURGO 121 2,673 0,021 2,640 2,699 0,307 2,365 0,039 2,291 2,447
OSORIO 25 2,686 0,031 2,650 2,749 0,319 2,367 0,036 2,307 2,422
PALMEIRA DAS MISSOES 22 2,956 0,007 2,950 2,970 0,541 2,414 0,055 2,341 2,498
PASSO FUNDO 130 2,763 0,036 2,690 2,850 0,381 2,382 0,037 2,290 2,478
PELOTAS 151 2,890 0,044 2,790 2,980 0,465 2,425 0,070 2,272 2,533
PORTO ALEGRE 272 2,650 0,052 2,530 2,779 0,280 2,370 0,062 2,183 2,659
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RIO GRANDE 69 2,944 0,035 2,870 2,989 0,496 2,447 0,083 2,308 2,580
SANTA CRUZ DO SUL 86 2,745 0,040 2,599 2,790 0,368 2,377 0,040 2,315 2,479
SANTA MARIA 94 2,752 0,032 2,670 2,800 0,371 2,380 0,038 2,295 2,453
SANTA ROSA 58 2,916 0,031 2,850 2,990 0,524 2,392 0,028 2,320 2,430
SANTA VITORIA DO PALMAR 18 2,901 0,012 2,880 2,920 0,448 2,453 0,025 2,419 2,493
SANTANA DO LIVRAMENTO 56 2,862 0,019 2,810 2,890 0,455 2,408 0,045 2,331 2,505
SANTO ANGELO 58 2,816 0,075 2,680 2,958 0,384 2,432 0,038 2,349 2,481
SAO BORJA 27 2,913 0,053 2,860 2,992 0,543 2,369 0,050 2,277 2,451
SAO GABRIEL 34 2,825 0,054 2,750 2,890 0,390 2,434 0,077 2,301 2,535
SAO LEOPOLDO 86 2,695 0,034 2,589 2,799 0,321 2,374 0,037 2,276 2,427
SAO LUIZ GONZAGA 30 2,872 0,046 2,750 2,920 0,445 2,426 0,048 2,327 2,503
SAPIRANGA 46 2,692 0,010 2,670 2,699 0,323 2,369 0,038 2,236 2,433
SAPUCAIA DO SUL 46 2,654 0,044 2,568 2,699 0,288 2,366 0,037 2,320 2,487
TORRES 36 2,793 0,043 2,730 2,858 0,400 2,393 0,031 2,351 2,459
TRAMANDAI 14 2,787 0,030 2,720 2,820 0,383 2,404 0,013 2,395 2,419
URUGUAIANA 68 2,825 0,018 2,790 2,846 0,423 2,401 0,030 2,377 2,517
VACARIA 64 2,747 0,094 2,590 2,900 0,346 2,402 0,065 2,320 2,712
VIAMAO 27 2,654 0,057 2,587 2,770 0,261 2,393 0,021 2,355 2,431

Síntese dos Preços Praticados - RIO GRANDE DO SUL 
RESUMO II - Gasolina R$/l 
Período : 2006 - Janeiro 

DADOS MUNICÍPIO

MUNICÍPIO 

Nº DE
POSTOS
PESQUI
SADOS 

PREÇO AO CONSUMIDOR PREÇO DISTRIBUIDORA 

PREÇO 
MÉDIO 

DESVIO 
PADRÃO 

PREÇO 
MÍNIMO 

PREÇO 
MÁXIMO 

MARGEM 
MÉDIA 

PREÇO 
MÉDIO 

DESVIO 
PADRÃO 

PREÇO 
MÍNIMO 

PREÇO 
MÁXIMO 

ALEGRETE 47 2,945 0,039 2,850 2,990 0,511 2,433 0,072 2,333 2,564
ALVORADA 34 2,585 0,042 2,529 2,699 0,257 2,327 0,031 2,280 2,380
BAGE 80 2,880 0,013 2,840 2,890 0,478 2,402 0,039 2,240 2,489
BENTO GONCALVES 99 2,853 0,037 2,750 2,899 0,473 2,380 0,039 2,320 2,466
CACAPAVA DO SUL 47 2,852 0,045 2,720 2,890 0,477 2,375 0,052 2,330 2,458
CACHOEIRA DO SUL 80 2,727 0,060 2,660 2,880 0,377 2,350 0,039 2,280 2,461
CACHOEIRINHA 73 2,597 0,040 2,520 2,700 0,260 2,337 0,025 2,267 2,416
CANOAS 74 2,540 0,040 2,470 2,650 0,205 2,335 0,038 2,280 2,564
CAXIAS DO SUL 108 2,869 0,022 2,830 2,970 0,483 2,386 0,048 2,258 2,493
CHUI 20 2,767 0,031 2,730 2,800 0,372 2,395 0,039 2,347 2,461
CRUZ ALTA 71 2,792 0,059 2,690 2,860 0,416 2,376 0,035 2,325 2,478
ERECHIM 107 2,785 0,048 2,660 2,897 0,397 2,388 0,033 2,295 2,466
ESTEIO 60 2,643 0,058 2,490 2,699 0,296 2,347 0,038 2,281 2,430
GRAMADO 42 2,694 0,032 2,660 2,770 0,340 2,354 0,037 2,260 2,394
GRAVATAI 102 2,604 0,038 2,520 2,679 0,247 2,357 0,059 2,261 2,589
GUAIBA 43 2,632 0,028 2,590 2,669 0,279 2,352 0,029 2,306 2,419
IJUI 84 2,757 0,059 2,590 2,839 0,378 2,380 0,028 2,320 2,430
JAGUARAO 15 2,972 0,016 2,920 2,980 0,501 2,471 0,037 2,435 2,509
LAJEADO 90 2,820 0,027 2,778 2,869 0,440 2,381 0,040 2,326 2,448
NOVO HAMBURGO 93 2,668 0,024 2,570 2,699 0,318 2,351 0,033 2,256 2,415
OSORIO 35 2,679 0,061 2,590 2,900 0,315 2,364 0,038 2,307 2,443
PALMEIRA DAS MISSOES 23 2,957 0,008 2,950 2,970 0,576 2,381 0,047 2,320 2,498
PASSO FUNDO 73 2,774 0,039 2,709 2,850 0,420 2,353 0,035 2,305 2,448
PELOTAS 146 2,923 0,020 2,860 2,950 0,518 2,405 0,061 2,272 2,514
PORTO ALEGRE 420 2,596 0,038 2,481 2,720 0,253 2,343 0,049 2,230 2,624
RIO GRANDE 105 2,943 0,029 2,840 2,989 0,512 2,431 0,054 2,306 2,524
SANTA CRUZ DO SUL 115 2,722 0,045 2,599 2,799 0,368 2,354 0,026 2,292 2,430
SANTA MARIA 129 2,738 0,041 2,650 2,820 0,378 2,360 0,042 2,270 2,497
SANTA ROSA 73 2,846 0,065 2,750 2,940 0,471 2,374 0,031 2,288 2,420
SANTA VITORIA DO PALMAR 30 2,907 0,010 2,889 2,920 0,470 2,437 0,029 2,412 2,493
SANTANA DO LIVRAMENTO 94 2,854 0,047 2,590 2,900 0,455 2,399 0,046 2,305 2,469
SANTO ANGELO 72 2,815 0,073 2,680 2,958 0,412 2,403 0,042 2,307 2,449
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SÃO BORJA 24 2,896 0,070 2,810 2,999 0,539 2,357 0,037 2,316 2,427
SÃO GABRIEL 37 2,812 0,048 2,750 2,890 0,431 2,382 0,066 2,280 2,498
SÃO LEOPOLDO 100 2,685 0,024 2,588 2,749 0,335 2,351 0,034 2,267 2,421
SÃO LUIZ GONZAGA 39 2,875 0,057 2,720 2,960 0,477 2,399 0,053 2,306 2,506
SAPIRANGA 44 2,693 0,010 2,649 2,699 0,339 2,354 0,026 2,294 2,394
SAPUCAIA DO SUL 47 2,683 0,021 2,570 2,729 0,342 2,340 0,026 2,302 2,404
TORRES 36 2,804 0,037 2,649 2,880 0,439 2,365 0,037 2,288 2,459
TRAMANDAI 14 2,764 0,037 2,690 2,810 0,387 2,377 0,037 2,330 2,455
URUGUAIANA 70 2,833 0,019 2,799 2,890 0,450 2,383 0,036 2,313 2,455
VACARIA 79 2,789 0,084 2,580 2,885 0,408 2,382 0,034 2,324 2,434
VIAMAO 46 2,648 0,055 2,557 2,779 0,290 2,359 0,073 2,298 2,748

Síntese dos Preços Praticados - RIO GRANDE DO SUL 
RESUMO II - Gasolina R$/l 
Período : 2006 - Fevereiro 

DADOS MUNICÍPIO

MUNICÍPIO 

Nº DE
POSTOS
PESQUI
SADOS 

PREÇO AO CONSUMIDOR PREÇO DISTRIBUIDORA 

PREÇO 
MÉDIO 

DESVIO 
PADRÃO 

PREÇO 
MÍNIMO 

PREÇO 
MÁXIMO 

MARGEM 
MÉDIA 

PREÇO 
MÉDIO 

DESVIO 
PADRÃO 

PREÇO 
MÍNIMO 

PREÇO 
MÁXIMO 

ALEGRETE 48 2,938 0,042 2,850 2,990 0,518 2,420 0,067 2,333 2,500
ALVORADA 57 2,646 0,069 2,500 2,769 0,315 2,330 0,058 2,225 2,434
BAGE 51 2,880 0,014 2,840 2,890 0,477 2,403 0,037 2,340 2,489
BENTO GONCALVES 92 2,852 0,036 2,750 2,943 0,480 2,372 0,032 2,301 2,418
CACAPAVA DO SUL 27 2,862 0,047 2,750 2,890 0,495 2,367 0,047 2,309 2,457
CACHOEIRA DO SUL 48 2,731 0,042 2,660 2,860 0,396 2,335 0,034 2,255 2,397
CACHOEIRINHA 58 2,601 0,045 2,499 2,698 0,285 2,316 0,023 2,270 2,348
CANOAS 93 2,596 0,066 2,470 2,790 0,280 2,317 0,025 2,259 2,364
CAXIAS DO SUL 148 2,862 0,021 2,811 2,918 0,492 2,370 0,047 2,258 2,457
CHUI 12 2,768 0,030 2,740 2,800 0,388 2,380 0,050 2,327 2,464
CRUZ ALTA 65 2,780 0,064 2,630 2,860 0,421 2,359 0,040 2,229 2,426
ERECHIM 90 2,781 0,043 2,690 2,899 0,397 2,384 0,035 2,294 2,499
ESTEIO 56 2,621 0,043 2,480 2,699 0,286 2,335 0,036 2,272 2,398
GRAMADO 40 2,696 0,031 2,660 2,770 0,343 2,353 0,035 2,268 2,398
GRAVATAI 82 2,617 0,037 2,510 2,659 0,275 2,341 0,066 2,248 2,623
GUAIBA 57 2,630 0,028 2,570 2,690 0,298 2,332 0,041 2,290 2,510
IJUI 70 2,742 0,058 2,590 2,890 0,376 2,367 0,031 2,310 2,405
JAGUARAO 16 2,971 0,019 2,920 2,990 0,542 2,429 0,054 2,351 2,490
LAJEADO 54 2,808 0,026 2,778 2,860 0,438 2,370 0,039 2,313 2,442
NOVO HAMBURGO 111 2,668 0,017 2,619 2,699 0,325 2,342 0,043 2,210 2,413
OSORIO 68 2,636 0,058 2,570 2,789 0,298 2,338 0,029 2,278 2,386
PALMEIRA DAS MISSOES 24 2,881 0,030 2,860 2,970 0,527 2,354 0,045 2,301 2,427
PASSO FUNDO 106 2,777 0,039 2,690 2,879 0,437 2,340 0,034 2,293 2,400
PELOTAS 142 2,896 0,022 2,840 2,945 0,495 2,401 0,056 2,299 2,487
PORTO ALEGRE 327 2,630 0,033 2,500 2,739 0,304 2,326 0,036 2,215 2,593
RIO GRANDE 109 2,949 0,027 2,870 2,997 0,532 2,417 0,048 2,348 2,464
SANTA CRUZ DO SUL 70 2,679 0,055 2,579 2,799 0,341 2,338 0,027 2,280 2,367
SANTA MARIA 103 2,694 0,031 2,650 2,799 0,358 2,337 0,031 2,270 2,398
SANTA ROSA 41 2,856 0,053 2,750 2,940 0,504 2,352 0,039 2,288 2,400
SANTA VITORIA DO PALMAR 15 2,904 0,019 2,860 2,920 0,484 2,420 0,021 2,406 2,457
SANTANA DO LIVRAMENTO 42 2,857 0,035 2,710 2,890 0,482 2,375 0,050 2,233 2,447
SANTO ANGELO 45 2,813 0,071 2,680 2,950 0,425 2,388 0,049 2,283 2,444
SÃO BORJA 26 2,871 0,104 2,620 2,992 0,540 2,331 0,043 2,227 2,427
SÃO GABRIEL 43 2,792 0,059 2,499 2,886 0,446 2,347 0,042 2,260 2,443
SÃO LEOPOLDO 96 2,679 0,022 2,588 2,699 0,337 2,342 0,041 2,260 2,420
SAO LUIZ GONZAGA 24 2,883 0,062 2,750 2,980 0,516 2,367 0,058 2,202 2,448
SAPIRANGA 59 2,692 0,011 2,640 2,699 0,345 2,346 0,035 2,263 2,396
SAPUCAIA DO SUL 44 2,613 0,041 2,525 2,699 0,289 2,324 0,024 2,280 2,364
TORRES 36 2,754 0,033 2,700 2,830 0,402 2,351 0,026 2,323 2,431
TRAMANDAI 29 2,719 0,080 2,590 2,998 0,353 2,367 0,021 2,337 2,399
URUGUAIANA 42 2,833 0,018 2,810 2,879 0,467 2,367 0,035 2,300 2,455
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VACARIA 54 2,796 0,081 2,580 2,890 0,422 2,375 0,038 2,324 2,483
VIAMAO 59 2,618 0,036 2,539 2,709 0,287 2,332 0,028 2,260 2,375

Síntese dos Preços Praticados - RIO GRANDE DO SUL 
RESUMO II - Gasolina R$/l 
Período : 2006 - Março 

DADOS MUNICÍPIO

MUNICÍPIO 

Nº DE
POSTOS
PESQUI
SADOS 

PREÇO AO CONSUMIDOR PREÇO DISTRIBUIDORA 

PREÇO 
MÉDIO 

DESVIO 
PADRÃO 

PREÇO 
MÍNIMO 

PREÇO 
MÁXIMO 

MARGEM 
MÉDIA 

PREÇO 
MÉDIO 

DESVIO 
PADRÃO 

PREÇO 
MÍNIMO 

PREÇO 
MÁXIMO 

ALEGRETE 25 2,963 0,034 2,850 2,999 0,505 2,458 0,063 2,346 2,516
ALVORADA 13 2,731 0,036 2,640 2,760 0,373 2,357 0,077 2,277 2,522
BAGE 37 2,932 0,042 2,840 2,972 0,519 2,413 0,041 2,330 2,471
BENTO GONCALVES 49 2,862 0,055 2,749 2,959 0,475 2,387 0,052 2,280 2,468
CACAPAVA DO SUL 18 2,882 0,057 2,750 2,940 0,486 2,396 0,052 2,310 2,485
CACHOEIRA DO SUL 32 2,771 0,051 2,660 2,870 0,428 2,343 0,034 2,280 2,421
CACHOEIRINHA 15 2,730 0,047 2,590 2,768 0,380 2,350 0,046 2,270 2,442
CANOAS 54 2,676 0,087 2,539 2,789 0,328 2,349 0,048 2,255 2,477
CAXIAS DO SUL 73 2,888 0,041 2,830 2,965 0,494 2,395 0,057 2,254 2,470
CHUI 8 2,811 0,029 2,790 2,870 0,394 2,418 0,054 2,327 2,470
CRUZ ALTA 34 2,792 0,060 2,650 2,920 0,416 2,376 0,046 2,298 2,463
ERECHIM 24 2,794 0,053 2,690 2,868 0,417 2,377 0,042 2,294 2,420
ESTEIO 29 2,601 0,024 2,559 2,649 0,265 2,337 0,038 2,280 2,387
GRAMADO 20 2,711 0,049 2,640 2,790 0,339 2,372 0,037 2,296 2,428
GRAVATAI 33 2,714 0,061 2,579 2,780 0,323 2,391 0,097 2,250 2,669
GUAIBA 22 2,621 0,048 2,549 2,698 0,272 2,349 0,040 2,280 2,450
IJUI 44 2,748 0,071 2,590 2,920 0,381 2,366 0,033 2,299 2,428
JAGUARAO 12 2,977 0,022 2,920 3,020 0,507 2,470 0,077 2,340 2,537
LAJEADO 36 2,819 0,025 2,778 2,860 0,435 2,383 0,039 2,315 2,470
NOVO HAMBURGO 28 2,732 0,025 2,670 2,760 0,340 2,392 0,048 2,296 2,471
OSORIO 18 2,717 0,064 2,590 2,790 0,356 2,361 0,059 2,289 2,458
PALMEIRA DAS MISSOES 12 2,889 0,024 2,860 2,920 0,518 2,371 0,053 2,291 2,437
PASSO FUNDO 43 2,832 0,051 2,719 2,890 0,463 2,369 0,048 2,285 2,449
PELOTAS 74 2,901 0,040 2,790 2,977 0,474 2,427 0,062 2,299 2,499
PORTO ALEGRE 245 2,677 0,080 2,520 2,799 0,327 2,350 0,048 2,255 2,529
RIO GRANDE 26 2,948 0,029 2,910 2,989 0,500 2,448 0,018 2,422 2,464
SANTA CRUZ DO SUL 52 2,786 0,034 2,699 2,889 0,429 2,358 0,037 2,290 2,424
SANTA MARIA 21 2,747 0,035 2,670 2,810 0,371 2,376 0,041 2,303 2,453
SANTA ROSA 26 2,873 0,037 2,830 2,980 0,508 2,364 0,035 2,298 2,449
SANTA VITORIA DO PALMAR 10 2,920 0,043 2,860 2,970 0,462 2,458 0,000 2,458 2,458
SANTANA DO LIVRAMENTO 36 2,866 0,049 2,710 2,947 0,475 2,392 0,063 2,294 2,500
SANTO ANGELO 35 2,819 0,061 2,680 2,970 0,427 2,392 0,058 2,284 2,470
SÃO BORJA 14 2,861 0,121 2,620 2,990 0,533 2,328 0,058 2,224 2,420
SÃO GABRIEL 24 2,844 0,044 2,750 2,920 0,465 2,379 0,060 2,260 2,543
SÃO LEOPOLDO 48 2,714 0,047 2,630 2,790 0,355 2,359 0,049 2,280 2,468
SÃO LUIZ GONZAGA 16 2,908 0,063 2,750 2,990 0,531 2,377 0,062 2,287 2,482
SAPIRANGA 12 2,754 0,026 2,699 2,799 0,350 2,404 0,031 2,343 2,446
SAPUCAIA DO SUL 22 2,609 0,030 2,560 2,649 0,288 2,320 0,026 2,288 2,365
TORRES 18 2,794 0,041 2,720 2,888 0,421 2,373 0,040 2,323 2,460
TRAMANDAI 13 2,772 0,045 2,698 2,830 0,389 2,383 0,012 2,364 2,392
URUGUAIANA 28 2,845 0,028 2,810 2,899 0,460 2,385 0,045 2,303 2,482
VACARIA 27 2,810 0,094 2,590 2,950 0,424 2,386 0,044 2,308 2,448
VIAMAO 26 2,721 0,047 2,629 2,829 0,335 2,386 0,045 2,335 2,474
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Síntese dos Preços Praticados - RIO GRANDE DO SUL 
RESUMO II - Álcool R$/l 
Período : 2005 - Novembro 

DADOS MUNICÍPIO

MUNICÍPIO 

Nº DE
POSTOS
PESQUI
SADOS 

PREÇO AO CONSUMIDOR PREÇO DISTRIBUIDORA

PREÇO 
MÉDIO 

DESVIO 
PADRÃO 

PREÇO 
MÍNIMO 

PREÇO 
MÁXIMO 

MARGEM 
MÉDIA 

PREÇO 
MÉDIO 

DESVIO 
PADRÃO 

PREÇO 
MÍNIMO 

PREÇO 
MÁXIMO 

ALEGRETE 46 2,057 0,035 1,895 2,100 0,278 1,780 0,044 1,737 1,865
ALVORADA 58 1,917 0,050 1,840 1,999 0,259 1,658 0,048 1,554 1,738
BAGE 66 2,170 0,033 2,070 2,190 0,298 1,871 0,056 1,786 1,927
BENTO GONCALVES 55 1,987 0,037 1,909 2,059 0,315 1,672 0,195 1,534 1,810
CACAPAVA DO SUL 25 2,139 0,009 2,130 2,160 0,400 1,739 0,078 1,581 1,779
CACHOEIRA DO SUL 67 1,931 0,040 1,870 2,090 0,231 1,700 0,050 1,621 1,790
CACHOEIRINHA 47 1,884 0,049 1,690 1,990 0,191 1,693 0,092 1,470 1,841
CANOAS 131 1,894 0,059 1,790 1,999 0,213 1,681 0,060 1,518 1,795
CAXIAS DO SUL 242 2,041 0,050 1,890 2,190 0,278 1,763 0,054 1,565 1,889
CRUZ ALTA 55 1,942 0,050 1,790 2,060 0,205 1,736 0,027 1,678 1,786
ERECHIM 69 2,014 0,051 1,919 2,169 0,260 1,753 0,031 1,692 1,840
ESTEIO 30 1,933 0,060 1,850 1,999 0,256 1,677 0,068 1,597 1,801
GRAMADO 30 1,963 0,044 1,879 1,999 0,260 1,703 0,061 1,546 1,789
GRAVATAI 85 1,919 0,044 1,840 1,999 0,206 1,713 0,065 1,526 1,803
GUAIBA 43 1,928 0,046 1,890 2,149 0,220 1,708 0,060 1,575 1,773
IJUI 59 1,964 0,063 1,850 2,130 0,240 1,724 0,079 1,529 1,972
JAGUARAO 7 2,284 0,010 2,270 2,290 0,292 1,992 0,009 1,980 2,000
LAJEADO 84 2,006 0,033 1,980 2,130 0,272 1,734 0,043 1,650 1,797
NOVO HAMBURGO 162 1,882 0,020 1,790 1,899 0,197 1,684 0,066 1,500 1,798
OSORIO 37 1,950 0,057 1,830 2,099 0,197 1,753 0,027 1,705 1,795
PALMEIRA DAS MISSOES 15 2,100 0,050 1,990 2,179 0,286 1,814 0,082 1,726 1,934
PASSO FUNDO 190 1,991 0,056 1,869 2,150 0,267 1,724 0,048 1,575 1,864
PELOTAS 131 1,996 0,042 1,890 2,099 0,248 1,748 0,086 1,602 1,845
PORTO ALEGRE 410 1,930 0,046 1,790 2,050 0,218 1,712 0,055 1,530 1,826
RIO GRANDE 71 1,983 0,023 1,890 2,020 0,222 1,761 0,082 1,580 1,845
SANTA CRUZ DO SUL 121 1,943 0,038 1,890 1,999 0,231 1,712 0,055 1,556 1,788
SANTA MARIA 162 1,951 0,049 1,850 2,050 0,245 1,706 0,054 1,534 1,795
SANTA ROSA 57 2,084 0,027 2,000 2,120 0,325 1,759 0,047 1,680 1,913
SANTA VITORIA DO PALMAR 12 2,040 0,000 2,039 2,040 0,292 1,748 0,110 1,620 1,812
SANTANA DO LIVRAMENTO 20 2,054 0,059 1,909 2,098 0,227 1,827 0,075 1,668 1,881
SANTO ANGELO 73 2,028 0,061 1,920 2,098 0,299 1,729 0,050 1,608 1,800
SAO BORJA 26 1,985 0,071 1,850 2,085 0,279 1,705 0,051 1,547 1,753
SAO GABRIEL 22 2,082 0,068 1,960 2,170 0,269 1,813 0,068 1,746 1,946
SAO LEOPOLDO 21 1,898 0,044 1,820 1,989 0,172 1,726 0,033 1,650 1,787
SAO LUIZ GONZAGA 36 1,962 0,056 1,790 2,050 0,255 1,706 0,064 1,543 1,819
SAPIRANGA 43 1,967 0,033 1,890 1,999 0,235 1,732 0,072 1,569 1,831
SAPUCAIA DO SUL 26 1,908 0,064 1,800 1,999 0,225 1,683 0,043 1,650 1,765
TORRES 35 1,970 0,017 1,940 1,997 0,257 1,713 0,055 1,608 1,798
TRAMANDAI 31 2,055 0,062 1,930 2,180 0,293 1,762 0,067 1,691 1,932
URUGUAIANA 27 2,016 0,090 1,900 2,160 0,170 1,846 0,106 1,626 1,917
VACARIA 40 2,013 0,068 1,800 2,110 0,262 1,751 0,039 1,707 1,823
VIAMAO 41 1,939 0,058 1,890 2,090 0,207 1,732 0,071 1,538 1,816

Síntese dos Preços Praticados - RIO GRANDE DO SUL 
RESUMO II - Álcool R$/l 
Período : 2005 - Dezembro 

DADOS MUNICÍPIO
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MUNICÍPIO 

Nº DE
POSTOS
PESQUIS
ADOS 

PREÇO AO CONSUMIDOR PREÇO DISTRIBUIDORA

PREÇO 
MÉDIO 

DESVIO 
PADRÃO 

PREÇO 
MÍNIMO 

PREÇO 
MÁXIMO 

MARGEM 
MÉDIA 

PREÇO 
MÉDIO 

DESVIO 
PADRÃO 

PREÇO 
MÍNIMO 

PREÇO 
MÁXIMO 

ALEGRETE 50 2,141 0,118 2,010 2,390 0,226 1,915 0,077 1,832 2,030
ALVORADA 44 2,078 0,114 1,849 2,199 0,259 1,819 0,088 1,681 1,961
BAGE 58 2,255 0,092 2,120 2,370 0,283 1,972 0,067 1,880 2,096
BENTO GONCALVES 84 2,135 0,108 1,909 2,339 0,288 1,846 0,092 1,647 2,022
CACAPAVA DO SUL 26 2,212 0,085 2,090 2,340 0,323 1,889 0,125 1,784 2,042
CACHOEIRA DO SUL 58 2,072 0,144 1,890 2,390 0,242 1,829 0,105 1,622 2,005
CACHOEIRINHA 48 2,066 0,106 1,849 2,299 0,226 1,840 0,098 1,703 1,999
CANOAS 106 2,002 0,100 1,800 2,190 0,256 1,746 0,075 1,518 1,973
CAXIAS DO SUL 142 2,163 0,111 1,950 2,389 0,277 1,887 0,094 1,724 2,069
CHUI 2 2,310 0,071 2,260 2,360 0,484 1,826 0,000 1,826 1,826
CRUZ ALTA 61 2,035 0,103 1,840 2,260 0,233 1,803 0,065 1,724 1,969
ERECHIM 92 2,103 0,111 1,890 2,369 0,283 1,820 0,086 1,608 2,065
ESTEIO 54 2,025 0,099 1,859 2,199 0,242 1,783 0,063 1,608 1,892
GRAMADO 28 2,063 0,138 1,879 2,290 0,219 1,844 0,107 1,701 2,004
GRAVATAI 75 2,074 0,115 1,880 2,290 0,212 1,862 0,092 1,709 2,017
GUAIBA 34 2,038 0,088 1,889 2,199 0,183 1,856 0,083 1,740 2,011
IJUI 72 2,018 0,089 1,860 2,190 0,263 1,755 0,040 1,711 1,857
JAGUARAO 7 2,290 0,000 2,290 2,290 0,181 2,109 0,062 1,990 2,166
LAJEADO 69 2,126 0,097 1,985 2,299 0,328 1,798 0,079 1,714 1,985
NOVO HAMBURGO 118 1,949 0,090 1,860 2,290 0,171 1,778 0,093 1,631 2,063
OSORIO 22 2,003 0,081 1,830 2,150 0,267 1,737 0,189 1,525 1,970
PALMEIRA DAS MISSOES 18 2,251 0,124 2,090 2,390 0,288 1,962 0,118 1,744 2,095
PASSO FUNDO 130 2,089 0,105 1,890 2,280 0,270 1,819 0,094 1,707 2,012
PELOTAS 112 2,117 0,127 1,940 2,398 0,242 1,875 0,109 1,709 2,081
PORTO ALEGRE 222 2,086 0,122 1,839 2,299 0,226 1,860 0,102 1,621 2,060
RIO GRANDE 47 2,155 0,149 1,890 2,355 0,282 1,872 0,101 1,732 2,078
SANTA CRUZ DO SUL 83 2,049 0,132 1,899 2,259 0,255 1,794 0,082 1,719 1,985
SANTA MARIA 93 2,080 0,163 1,850 2,394 0,284 1,795 0,124 1,565 2,088
SANTA ROSA 58 2,135 0,089 2,040 2,370 0,327 1,808 0,082 1,712 1,985
SANTA VITORIA DO PALMAR 10 2,188 0,096 2,039 2,330 0,240 1,948 0,050 1,891 2,012
SANTANA DO LIVRAMENTO 26 2,201 0,120 1,969 2,395 0,351 1,850 0,088 1,762 2,029
SANTO ANGELO 58 2,175 0,140 1,959 2,410 0,288 1,887 0,096 1,727 2,034
SAO BORJA 17 2,140 0,088 1,980 2,250 0,318 1,822 0,054 1,708 1,890
SAO GABRIEL 24 2,201 0,148 1,799 2,490 0,366 1,835 0,118 1,556 1,985
SAO LEOPOLDO 75 2,083 0,128 1,890 2,299 0,210 1,873 0,101 1,730 2,045
SAO LUIZ GONZAGA 30 2,013 0,092 1,850 2,300 0,252 1,761 0,068 1,647 1,904
SAPIRANGA 46 2,084 0,105 1,870 2,199 0,218 1,866 0,103 1,724 2,027
SAPUCAIA DO SUL 46 2,084 0,124 1,839 2,299 0,242 1,842 0,101 1,676 1,994
TORRES 32 2,116 0,137 1,940 2,350 0,269 1,846 0,103 1,728 2,013
TRAMANDAI 14 2,045 0,054 1,930 2,100 0,232 1,813 0,000 1,813 1,813
URUGUAIANA 27 2,023 0,124 1,900 2,297 0,077 1,946 0,024 1,917 1,984
VACARIA 52 2,129 0,151 1,890 2,350 0,269 1,860 0,090 1,707 1,999
VIAMAO 27 2,080 0,133 1,897 2,250 0,108 1,972 0,023 1,943 1,999

Síntese dos Preços Praticados - RIO GRANDE DO SUL 
RESUMO II - Álcool R$/l 
Período : 2006 - Janeiro 

DADOS MUNICÍPIO

MUNICÍPIO 

Nº DE
POSTOS
PESQUI
SADOS 

PREÇO AO CONSUMIDOR PREÇO DISTRIBUIDORA

PREÇO 
MÉDIO 

DESVIO 
PADRÃO 

PREÇO 
MÍNIMO 

PREÇO 
MÁXIMO 

MARGEM 
MÉDIA 

PREÇO 
MÉDIO 

DESVIO 
PADRÃO 

PREÇO 
MÍNIMO 

PREÇO 
MÁXIMO 

ALEGRETE 44 2,309 0,105 2,026 2,470 0,247 2,063 0,050 1,951 2,126
ALVORADA 34 2,185 0,076 2,060 2,299 0,267 1,918 0,106 1,729 2,089

85



BAGE 65 2,463 0,045 2,340 2,490 0,369 2,094 0,051 1,977 2,157
BENTO GONCALVES 99 2,323 0,074 2,150 2,490 0,376 1,947 0,110 1,647 2,160
CACAPAVA DO SUL 37 2,348 0,082 2,080 2,460 0,302 2,046 0,087 1,961 2,135
CACHOEIRA DO SUL 74 2,237 0,066 2,060 2,394 0,244 1,992 0,080 1,728 2,170
CACHOEIRINHA 71 2,213 0,077 2,090 2,349 0,221 1,991 0,074 1,829 2,103
CANOAS 69 2,166 0,094 1,910 2,299 0,228 1,938 0,105 1,639 2,072
CAXIAS DO SUL 107 2,320 0,065 2,032 2,490 0,299 2,021 0,079 1,811 2,139
CHUI 4 2,485 0,017 2,470 2,500 0,396 2,089 0,012 2,075 2,095
CRUZ ALTA 67 2,203 0,125 1,990 2,390 0,275 1,928 0,109 1,744 2,161
ERECHIM 101 2,278 0,067 2,090 2,560 0,297 1,981 0,100 1,620 2,150
ESTEIO 53 2,218 0,094 1,999 2,390 0,252 1,966 0,082 1,765 2,110
GRAMADO 37 2,277 0,056 2,180 2,499 0,314 1,963 0,028 1,910 2,012
GRAVATAI 95 2,218 0,058 2,088 2,299 0,204 2,015 0,069 1,902 2,159
GUAIBA 39 2,162 0,064 1,999 2,390 0,203 1,959 0,114 1,732 2,104
IJUI 78 2,241 0,110 1,960 2,460 0,309 1,932 0,125 1,732 2,135
JAGUARAO 7 2,394 0,088 2,290 2,490 0,367 2,028 0,000 2,028 2,028
LAJEADO 85 2,412 0,104 2,129 2,520 0,422 1,991 0,141 1,718 2,181
NOVO HAMBURGO 91 2,150 0,081 1,869 2,349 0,184 1,966 0,084 1,732 2,058
OSORIO 28 2,192 0,105 2,000 2,379 0,240 1,953 0,074 1,789 2,069
PALMEIRA DAS MISSOES 19 2,444 0,054 2,380 2,490 0,359 2,085 0,036 2,021 2,144
PASSO FUNDO 70 2,293 0,081 2,139 2,399 0,294 1,998 0,058 1,891 2,082
PELOTAS 112 2,344 0,082 2,190 2,498 0,294 2,050 0,066 1,940 2,156
PORTO ALEGRE 335 2,222 0,074 2,020 2,399 0,218 2,005 0,068 1,728 2,141
RIO GRANDE 66 2,301 0,073 2,140 2,499 0,240 2,061 0,065 1,925 2,161
SANTA CRUZ DO SUL 111 2,230 0,058 1,938 2,399 0,241 1,989 0,102 1,743 2,149
SANTA MARIA 122 2,290 0,083 2,109 2,399 0,288 2,002 0,080 1,798 2,137
SANTA ROSA 73 2,359 0,048 2,250 2,490 0,316 2,043 0,063 1,895 2,171
SANTA VITORIA DO PALMAR 18 2,386 0,149 2,039 2,530 0,309 2,077 0,073 2,014 2,140
SANTANA DO LIVRAMENTO 40 2,378 0,035 2,290 2,400 0,385 1,992 0,083 1,805 2,128
SANTO ANGELO 71 2,359 0,080 2,170 2,490 0,343 2,016 0,075 1,898 2,175
SAO BORJA 18 2,313 0,101 2,140 2,422 0,325 1,988 0,089 1,835 2,080
SAO GABRIEL 22 2,417 0,061 2,270 2,480 0,409 2,008 0,081 1,946 2,137
SAO LEOPOLDO 90 2,254 0,062 2,158 2,398 0,231 2,023 0,065 1,831 2,103
SAO LUIZ GONZAGA 36 2,281 0,101 2,050 2,500 0,336 1,945 0,114 1,724 2,131
SAPIRANGA 44 2,247 0,053 2,159 2,299 0,239 2,008 0,091 1,829 2,104
SAPUCAIA DO SUL 47 2,235 0,075 2,089 2,399 0,254 1,980 0,092 1,766 2,114
TORRES 32 2,297 0,049 2,188 2,398 0,283 2,014 0,061 1,840 2,087
TRAMANDAI 14 2,283 0,055 2,150 2,370 0,292 1,992 0,131 1,699 2,147
URUGUAIANA 34 2,343 0,154 1,909 2,496 0,294 2,049 0,067 1,947 2,161
VACARIA 65 2,403 0,110 1,960 2,520 0,332 2,071 0,078 1,903 2,190
VIAMAO 46 2,296 0,082 2,159 2,399 0,300 1,996 0,070 1,820 2,120

Síntese dos Preços Praticados - RIO GRANDE DO SUL 
RESUMO II - Álcool R$/l 
Período : 2006 - Fevereiro 

DADOS MUNICÍPIO

MUNICÍPIO 

Nº DE
POSTOS
PESQUI
SADOS 

PREÇO AO CONSUMIDOR PREÇO DISTRIBUIDORA

PREÇO 
MÉDIO 

DESVIO 
PADRÃO 

PREÇO 
MÍNIMO 

PREÇO 
MÁXIMO 

MARGEM 
MÉDIA 

PREÇO 
MÉDIO 

DESVIO 
PADRÃO 

PREÇO 
MÍNIMO 

PREÇO 
MÁXIMO 

ALEGRETE 47 2,366 0,075 2,190 2,470 0,287 2,079 0,037 2,037 2,126
ALVORADA 55 2,260 0,122 2,090 2,499 0,235 2,025 0,079 1,842 2,190
BAGE 42 2,482 0,004 2,480 2,490 0,349 2,133 0,024 2,082 2,198
BENTO GONCALVES 92 2,360 0,035 2,270 2,459 0,274 2,086 0,053 1,981 2,193
CACAPAVA DO SUL 22 2,454 0,005 2,450 2,460 0,336 2,118 0,033 2,075 2,189
CACHOEIRA DO SUL 45 2,256 0,058 2,180 2,390 0,221 2,034 0,055 1,919 2,170
CACHOEIRINHA 54 2,225 0,062 2,099 2,327 0,182 2,042 0,047 1,920 2,104
CANOAS 82 2,188 0,074 2,040 2,337 0,220 1,968 0,080 1,680 2,071
CAXIAS DO SUL 146 2,362 0,048 2,190 2,499 0,285 2,077 0,050 1,951 2,198
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CHUI 3 2,483 0,023 2,470 2,510 0,356 2,128 0,001 2,127 2,128
CRUZ ALTA 61 2,243 0,113 2,040 2,389 0,186 2,057 0,078 1,835 2,162
ERECHIM 85 2,327 0,067 2,190 2,569 0,269 2,057 0,060 1,843 2,137
ESTEIO 50 2,242 0,065 2,050 2,349 0,189 2,053 0,047 1,928 2,124
GRAMADO 30 2,282 0,023 2,259 2,330 0,258 2,025 0,056 1,943 2,121
GRAVATAI 73 2,226 0,054 2,148 2,300 0,192 2,035 0,048 1,872 2,111
GUAIBA 50 2,198 0,042 2,149 2,390 0,144 2,054 0,029 2,022 2,107
IJUI 66 2,291 0,059 2,169 2,460 0,208 2,083 0,054 1,946 2,171
JAGUARAO 10 2,460 0,040 2,390 2,490 - - - - -
LAJEADO 51 2,474 0,036 2,379 2,520 0,359 2,115 0,092 1,740 2,185
NOVO HAMBURGO 107 2,193 0,052 2,060 2,349 0,187 2,007 0,072 1,718 2,104
OSORIO 61 2,262 0,103 2,000 2,490 0,237 2,025 0,057 1,880 2,088
PALMEIRA DAS MISSOES 20 2,452 0,029 2,380 2,490 0,346 2,106 0,030 2,052 2,145
PASSO FUNDO 106 2,336 0,062 2,139 2,399 0,272 2,064 0,048 1,943 2,173
PELOTAS 111 2,374 0,062 2,260 2,498 0,264 2,110 0,067 1,920 2,178
PORTO ALEGRE 274 2,228 0,069 2,059 2,599 0,196 2,032 0,052 1,843 2,163
RIO GRANDE 69 2,342 0,081 2,245 2,499 0,214 2,127 0,025 2,104 2,162
SANTA CRUZ DO SUL 70 2,247 0,046 2,190 2,399 0,204 2,042 0,066 1,755 2,128
SANTA MARIA 101 2,309 0,064 2,170 2,420 0,255 2,054 0,035 1,944 2,137
SANTA ROSA 41 2,379 0,032 2,320 2,490 0,297 2,081 0,029 2,049 2,113
SANTA VITORIA DO PALMAR 7 2,460 0,038 2,420 2,510 0,308 2,152 0,023 2,125 2,166
SANTANA DO LIVRAMENTO 17 2,387 0,015 2,350 2,400 0,278 2,109 0,021 2,079 2,135
SANTO ANGELO 45 2,378 0,060 2,270 2,490 0,283 2,095 0,057 2,008 2,197
SAO BORJA 18 2,369 0,054 2,290 2,510 0,323 2,045 0,024 2,025 2,080
SAO GABRIEL 28 2,449 0,024 2,399 2,500 0,312 2,137 0,018 2,101 2,178
SAO LEOPOLDO 90 2,273 0,028 2,189 2,299 0,195 2,079 0,038 2,011 2,159
SAO LUIZ GONZAGA 23 2,295 0,070 2,200 2,400 0,228 2,067 0,051 1,904 2,139
SAPIRANGA 59 2,287 0,020 2,190 2,299 0,207 2,080 0,029 2,023 2,136
SAPUCAIA DO SUL 44 2,247 0,068 2,100 2,359 0,224 2,024 0,093 1,766 2,186
TORRES 32 2,310 0,032 2,280 2,390 0,253 2,057 0,024 2,012 2,131
TRAMANDAI 29 2,320 0,047 2,250 2,498 0,260 2,060 0,036 2,019 2,102
URUGUAIANA 20 2,452 0,068 2,350 2,559 0,321 2,131 0,064 1,962 2,165
VACARIA 45 2,437 0,077 2,150 2,500 0,320 2,117 0,030 2,071 2,190
VIAMAO 59 2,209 0,084 2,140 2,420 0,215 1,994 0,072 1,842 2,111

Síntese dos Preços Praticados - RIO GRANDE DO SUL 
RESUMO II - Álcool R$/l 
Período : 2006 - Março 

DADOS MUNICÍPIO

MUNICÍPIO 

Nº DE
POSTOS
PESQUI
SADOS 

PREÇO AO CONSUMIDOR PREÇO DISTRIBUIDORA

PREÇO 
MÉDIO 

DESVIO 
PADRÃO 

PREÇO 
MÍNIMO 

PREÇO 
MÁXIMO 

MARGEM 
MÉDIA 

PREÇO 
MÉDIO 

DESVIO 
PADRÃO 

PREÇO 
MÍNIMO 

PREÇO 
MÁXIMO 

ALEGRETE 20 2,457 0,128 2,270 2,680 0,318 2,139 0,088 2,048 2,323
ALVORADA 12 2,473 0,033 2,390 2,490 0,270 2,202 0,140 2,056 2,393
BAGE 33 2,614 0,103 2,430 2,700 0,481 2,133 0,045 2,082 2,273
BENTO GONCALVES 49 2,480 0,135 2,270 2,717 0,375 2,105 0,087 2,016 2,424
CACAPAVA DO SUL 14 2,616 0,071 2,450 2,650 0,460 2,157 0,058 2,027 2,227
CACHOEIRA DO SUL 30 2,420 0,113 2,190 2,589 0,362 2,058 0,083 1,919 2,219
CACHOEIRINHA 14 2,469 0,068 2,290 2,599 0,328 2,141 0,090 2,009 2,250
CANOAS 42 2,333 0,146 2,080 2,640 0,326 2,006 0,123 1,814 2,259
CAXIAS DO SUL 71 2,473 0,135 2,250 2,749 0,321 2,152 0,137 1,895 2,468
CHUI 2 2,585 0,106 2,510 2,660 0,461 2,124 0,000 2,124 2,124
CRUZ ALTA 33 2,356 0,131 2,040 2,510 0,250 2,106 0,065 2,023 2,275
ERECHIM 23 2,394 0,141 2,190 2,690 0,358 2,035 0,066 1,907 2,114
ESTEIO 24 2,299 0,075 2,150 2,400 0,233 2,066 0,048 2,019 2,125
GRAMADO 19 2,350 0,099 2,259 2,590 0,340 2,010 0,040 1,929 2,055
GRAVATAI 29 2,410 0,116 2,149 2,499 0,291 2,119 0,110 1,872 2,341
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GUAIBA 18 2,339 0,120 2,180 2,590 0,250 2,089 0,095 1,944 2,233
IJUI 40 2,392 0,135 2,190 2,690 0,315 2,077 0,059 1,914 2,143
JAGUARAO 4 2,555 0,130 2,490 2,750 0,346 2,209 0,149 2,123 2,382
LAJEADO 34 2,575 0,113 2,409 2,790 0,435 2,140 0,089 1,933 2,325
NOVO HAMBURGO 28 2,443 0,109 2,170 2,653 0,361 2,082 0,092 1,977 2,238
OSORIO 17 2,345 0,058 2,229 2,490 0,267 2,078 0,007 2,069 2,088
PALMEIRA DAS MISSOES 10 2,525 0,089 2,420 2,640 0,373 2,152 0,072 2,070 2,277
PASSO FUNDO 42 2,463 0,106 2,270 2,699 0,387 2,077 0,074 1,931 2,217
PELOTAS 59 2,482 0,107 2,260 2,698 0,338 2,143 0,123 1,920 2,379
PORTO ALEGRE 191 2,381 0,141 2,130 2,699 0,320 2,062 0,074 1,872 2,265
RIO GRANDE 11 2,624 0,098 2,454 2,730 0,280 2,344 0,006 2,340 2,348
SANTA CRUZ DO SUL 52 2,527 0,083 2,330 2,650 0,436 2,091 0,083 1,930 2,298
SANTA MARIA 21 2,513 0,133 2,300 2,790 0,392 2,121 0,094 2,025 2,328
SANTA ROSA 26 2,628 0,048 2,548 2,699 0,516 2,112 0,065 1,965 2,178
SANTA VITORIA DO PALMAR 4 2,595 0,075 2,530 2,660 0,431 2,165 0,000 2,165 2,165
SANTANA DO LIVRAMENTO 15 2,534 0,140 2,360 2,690 0,404 2,131 0,058 2,087 2,266
SANTO ANGELO 35 2,509 0,107 2,299 2,670 0,392 2,118 0,091 1,949 2,315
SAO BORJA 10 2,434 0,161 2,290 2,760 0,360 2,074 0,151 1,841 2,386
SAO GABRIEL 17 2,583 0,155 2,399 2,850 0,386 2,196 0,093 2,129 2,437
SAO LEOPOLDO 43 2,385 0,106 2,240 2,590 0,259 2,126 0,097 2,011 2,317
SAO LUIZ GONZAGA 16 2,360 0,080 2,200 2,465 0,304 2,055 0,080 1,905 2,208
SAPIRANGA 12 2,523 0,096 2,299 2,690 0,412 2,111 0,108 1,931 2,284
SAPUCAIA DO SUL 22 2,267 0,049 2,198 2,350 0,221 2,046 0,047 1,971 2,093
TORRES 16 2,505 0,111 2,297 2,630 0,428 2,076 0,046 2,022 2,219
TRAMANDAI 13 2,502 0,048 2,440 2,600 0,429 2,073 0,025 2,021 2,096
URUGUAIANA 13 2,522 0,103 2,350 2,697 0,329 2,194 0,181 1,995 2,604
VACARIA 22 2,510 0,127 2,340 2,700 0,391 2,119 0,059 2,031 2,278
VIAMAO 25 2,467 0,137 2,199 2,759 0,389 2,078 0,080 1,978 2,239

2.3.2. Análise dos Preços

A análise  dos  dados  mensais  é  um dos  temas  mais  complexos  e 

controvertidos desse mercado e está na motivação fundamental que levou à 

criação desta CPI.

Uma análise completa e abrangente desta questão demandaria muito 

mais  tempo,  recursos  humanos  e  financeiros  do  que  se  dispõe  neste 

momento, pois seria necessário fazer uma análise detalhada da realidade 

em cada município e região que abrangesse as práticas das distribuidoras e 

as possíveis causas das variações constatadas.
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Não se dispondo de todas essas condições e elementos, apontar-se-á 

algumas das questões mais evidentes desta significativa variação de preços.

Em primeiro lugar pode-se afirmar que a grande diferença nos preços 

praticados não se deve aos custos do transportes, vez que estes são pouco 

significativos no preço final dos produtos.

Assim, as  expressivas diferenças de quase  R$ 0,40 entre  o  preço 

médio de venda da gasolina C, em novembro de 2005 entre a capital (R$ 

2,627)  e  Palmeira  das  Missões  (R$  2,957),  ou  entre  o  preço  mínimo 

praticado em Porto Alegre (R$ 2,450) e o preço máximo em Rio Grande 

(R$ 2,989), exigem outras explicações.

Uma parte da compreensão deste fenômeno está nas variações das 

margens praticadas.  Por exemplo, para este mesmo produto, no mesmo 

mês,  em Canoas  ela  foi  de  R$  0,268  e  de  R$  0,572  em Palmeira  das 

Missões, o que seguramente está relacionado ao volume de vendas, mas 

também aos preços  praticados  pelas  distribuidoras.  Neste  caso,  o  preço 

mínimo  da  distribuidora  em Canoas  foi  de  R$  2,256  e  o  máximo  em 

Palmeira das Missões foi de R$ 2,440.

No entanto, as variações também podem ser locais, pois em Pelotas o 

preço mínimo das distribuidoras foi de R$ 2,311 e o máximo de R$ 2,700, 

sendo verificado um preço médio de R$ 2,424.

De  outra  parte,  seguramente  a  adulteração  nos  produtos  e  a 

sonegação de tributos  contribuem para esta grande variabilidade, não só 
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por  permitirem  a  prática  de  preços  mais  baixos  mas,  também,  por 

significarem  margens  reais  diferentes  das  oficiais,  o  que  influi 

significativamente na competitividade e rentabilidade dos postos.

De  um modo  geral  foram  constatados  os  preços  mais  baixos  na 

capital  e região metropolitana e os mais altos nos municípios  de pequeno 

e  médio  porte  dela  mais  afastados  (Palmeira  das  Missões,  Alegrete, 

Jaguarão, Santa Vitória do Palmar, São Borja, por exemplo).

Entre  estes  dois  extremos  bem caracterizados,  há  casos  de  difícil 

compreensão, como Rio Grande (preço médio de R$ 2,941), Santa Rosa 

(R$ 2,930) e Pelotas (R$ 2,860), superiores aos de Uruguaiana (R$ 2,819), 

Chuí  (R$ 2,712)  e  Livramento  (R$ 2,857),  muito  embora  estas  últimas 

sejam cidades fronteiriças.

No que diz respeito ao  álcool estas discrepâncias seguem padrões 

parecidos, embora os valores absolutos sejam menores, com preços médios 

de venda variando entre R$ 1,930 em Porto Alegre, em novembro de 2005, 

até R$ 2,170 em Bagé e R$ 2,100 em Palmeira das Missões.

Da  mesma  forma  são  significativas  as  variações  entre  preços 

mínimos e máximos de venda como verificado no mesmo mês em Caxias 

do Sul  (R$ 1,890 e  R$ 2,190 respectivamente),  Passo Fundo (entre  R$ 

1,869 e R$ 2,1750), Canoas (entre R$ 1,790 e R$ 1,999), Cachoeirinha 

(entre R$ 1,690 e R$ 1,990) e Porto Alegre (entre R$ 1,790 e R$ 2,050).
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Seguramente  parte  dessas  variações  podem  ser  encontradas  nos 

preços praticados pelas distribuidoras nestas localidades.

Preço do álcool – Novembro 2005

Municípios

Preços das Distribuidoras

(R$)
Mínimo Máximo

Caxias 1,565 1,889
Passo Fundo 1,575 1,884
Canoas 1,518 1,795
Cachoeirinha 1,470 1,841
Porto Alegre 1,530 1,826
 

Também  as  margens  médias praticadas  pelos  postos  variaram 

significativamente neste mês, com valores entre R$ 0,170 (Uruguaiana), R$ 

0,172 (São Leopoldo) até R$ 0,400 (Caçapava do Sul), R$ 0,315 (Bento 

Gonçalves) e R$ 0,325 ( Santa Rosa).

No entanto, no caso deste produto grandes variações ocorreram até o 

mês de  março,  conforme já  apontado em outras  partes   desta  relatório, 

devido à elevação do custo da matéria-prima. 

Variação do preço do álcool (R$) – NOV/05 e MAR/06

Municípios Preço Médio de Venda Margem Média

Preço Médio 

Distribuidoras
Nov/05 Mar/06 Nov/05 Mar/06 Nov/05 Mar/06

Porto Alegre 1,930 2,381 0,216 0,320 1,712 2,062
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Canoas 1,894 2,333 0,213 0,326 1,681 2,006
Cachoeirinha 1,884 2,469 0,191 0,328 1,693 2,141
Caxias 2,041 2,473 0,278 0,321 1,763 2,152
Passo Fundo 1,991 2,463 0,267 0,387 1,724 2,777
Palmeira  das 

Missões

2,100 2,525 0,286 0,373 1,814 2,152

Bagé 2,170 2,614 0,298 0,481 1,871 2,133
Uruguaiana 2,016 2,522 0,170 0,429 1,846 2,073
Santa Rosa 2,084 2,626 0,325 0,516 1,759 2,112

Assim, embora os aspectos gerais já apontados com preços menores 

na região metropolitana e maiores nos municípios mais afastados, verifica-

se, no entanto, valores bastante elevados nos municípios da fronteira e uma 

sensível elevação nas margens praticadas.

Em  resumo,  embora  a  insuficiência  de  todos  os  elementos 

necessários  para  uma  completa  e  correta  avaliação  de  cada  caso, 

evidenciam-se algumas conclusões  relativas a estes produtos no período 

considerado:

a) há  uma  concorrência  predatória entre  as  distribuidoras,  com 

variações consideráveis de preços cobrados aos postos, tanto entre 

municípios  quanto  dentro  do  mesmo  município,  que  podem 

caracterizar  abuso  de  poder  econômico  de  um  lado  e/ou 

adulteração  e  sonegação  de  outro.  Isto  é  verificado  tanto  na 

gasolina como no álcool;
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b) há  sensíveis  variações  geográficas nos  preços  de  venda  ao 

consumidor e nas margens praticadas, o que em parte, pode ser 

atribuído ao volume comercializado e à maior competitividade e 

competência empresarial.  No entanto,  há significativos indícios 

de que partes importantes da  explicação destas grandes variações 

estão na dependência dos valores cobrados pelas distribuidoras e 

na  ocorrência  de  sonegação  de  impostos  e  adulteração  dos 

produtos;

c) As  menores  variações  constatadas  em  alguns  municípios,  nos 

quais  os  preços  apresentam-se  elevados  também  indicam  a 

existência de um razoável grau de cartelização no setor.

2.3.3. Preços dos combustíveis sobem apesar da redução do ICMS e do 

preço presumido

Conforme o decreto nº 43.532, o ICMS sobre a gasolina e o álcool, no 

Rio Grande do Sul, desce de 29% para 28%, diminuindo 1% do ICMS que 

incide sobre o preço presumido.

O preço presumido é resultante de pesquisa realizada nos principais 

municípios do Estado e prevista em lei (a correção deverá ser feita de seis 

em seis meses), reduziu-se no início de janeiro de 2006 de R$ 2,88 para  R$ 

2,76 .
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As reduções nas alíquotas do ICMS e no preço de referência, também 

chamado  de  preço  presumido,  patrocinadas  pelo  Governo  Estadual  em 

janeiro/2006, não tiveram impacto no bolso do consumidor, porque houve 

um  aumento  considerável  no  litro  do  álcool  equivalente  a  R$  0,16  no 

mesmo  período  (acrescido,  ainda,  de  um  reajuste  nos  úlltimos  60  dias 

anteriores, equivalente a R$ 0,08) .

O preço de referência da gasolina calculado pelo governo do Estado 

ainda  é  superior  ao  valor  médio  verificado  pela  Agência  Nacional  do 

Petróleo,  Gás  Natural  e  Biocombustíveis  (ANP).  Na  última  semana  de 

dezembro, a ANP estimou em R$ 2,69 o preço médio da gasolina no Rio 

Grande do Sul.

2.4 Análise da cadeia produtiva: distribuidoras e fornecedores

A  relação  entre  revendedores  e  distribuidoras  de  combustível  no 

Brasil  é  extremamente  complexa,  principalmente  após  a  abertura  de 

mercado.  Embora  a  maioria  dos  contratos  entre  distribuidoras  e 

revendedores  tenha  características  comuns,  algumas  distinções  pontuais 

fazem a diferença na prática e, mais importante, no caixa do posto.

 A  mais  importante  de  todas  elas  no  momento  atual  do  mercado 

nacional  refere-se  ao  custo  dos  combustíveis.  Com  guerras  de  preços 
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sendo disputadas por quase todo o País, este aspecto, que naturalmente já é 

importante, torna-se super-sensível para os revendedores.

A  principal  reclamação  dos  empresários  que  mantêm  contrato  de 

exclusividade com distribuidoras é que elas também vendem para os que 

não  os  têm.  A  questão  torna-se  delicada  quando  se  noticia  que  “uma 

mesma distribuidora vende produtos  com preços  diferentes  para os 

postos     da bandeira e os independentes,  o que piora ainda mais esta   

relação”.

Segundo  os  representantes  de  postos  “a  exigência  de  exclusividade 

deveria ser recíproca. Se os revendedores têm de cumprir o contrato, que 

prevê  inclusive o volume de vendas, os  distribuidores também deveriam 

se  comprometer  a  não  vender  combustível  a  preços  mais  baixos  para 

concorrentes”.

O  centro  do  problema  é  o  existir  “tratamento  diferenciado  no 

mercado com preços discriminatórios”.  Com isso, ela (a distribuidora) 

escolhe quem vai viver e quem vai morrer.

Atualmente, o revendedor deve ter  atenção redobrada com os contratos 

das  distribuidoras,  pois  as  garantias  oferecidas  aos  postos  são  cada  vez 

mais  reduzidas,  sem  haver  contrapartida  no  lado  das  obrigações  dos 

fornecedores  de combustível.

Aqui mais uma vez o ponto central é o preço, pois o dono da revenda 

fica – na maioria dos casos – sem  qualquer garantia de que terá acesso a 
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preços competitivos para garantir uma concorrência em pé de igualdade no 

mercado onde está localizado. 

A garantia de margem de preços é fundamental para a revenda, pois é 

ela  que  alimenta  o  capital  de  giro  necessário  para  o  negócio.  Alguns 

contratos atuais são tão ruins que o proprietário se transforma praticamente 

em um gerente do posto, pois sua margem de manobra é muito limitada.   

Uma vantagem aparente do posto de bandeira é ter margem um pouco 

maior. Mas isto também é  relativo porque a margem maior muitas vezes 

não compensa a queda nas vendas.

2.4.1 Distribuidoras que atuam no Rio Grande do  Sul

São onze distribuidoras que  compram gasolina na REFAP:

• 6 filiadas ao Sindicom  :

•  BR
•  Ipiranga
•  Texaco
•  Esso
•  Shell
•  Repsol

• 5 outras  : 

• Charrua
• Latina
• Saara 
• Potencial 
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• Megapetro

Há ainda dez outras distribuidoras com vendas no Rio Grande do Sul 

em 2005:

• Americanoil, 
• Ciax
• FIC 
• Polipetro
• Pontual
• Potencial
• Rejail, 
• S (Esse)
• Volpato,
• Walendowsky.

2.4.2 Postos de gasolina

Segundo  informações  da  ANP  existem  no  Estado  2.661  postos 

revendedores, sendo:

• Distribuidoras Sindicom 2.012
• Outras                387
• Bandeira Branca          262           649 = 24,4 %
                                                     

2.5 Informações  e análises sobre a sonegação fiscal  dos combustíveis 

É  difícil  querer  dissociar  as  questões  referentes  à  qualidade  e  às 

fraudes  fiscais.  Isso  porque  a  adulteração  dos  combustíveis  acontece 

sempre pela adição de produtos com menor custo de produção ou menor 

carga tributária do que a incidente sobre combustíveis automotivos. 
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Diante dos diferentes tipos de delitos praticados na sonegação fiscal 

dos combustíveis, foi apresentada à CPI pelo SINDICOM uma estimativa 

do potencial de sonegação anual que ocorreria no Rio Grande do Sul.

Potencial Estimado de Sonegaçáo

Matéria R$ bilhão/ano
Adulteração/contrabando na 

Gasolina

1.0

Sonegação no Álcool Hidratado 1.0
Outras Sonegações 0.6

Total Geral 2.6
Fonte: Sindicom

Situações que caracterizam sonegação fiscal  

Situações Encontradas Possíveis Fraudes
Discrepância entre a data da 
verificação da carga pela fiscalização e 
a data de expedição da nota fiscal.

Possivelmente, é uma nota fiscal 
itinerante, isto é, através dela a 
distribuidora faz passar, pelas barreiras 
da fiscalização, diversos carregamentos 

O destino da nota fiscal é muito 
diferente do local onde a carga está 
circulando.

A distribuidora está usando uma nota 
fiscal de um produtor que já foi entregue 
em outro local.

O motorista do caminhão tanque de 
álcool alega falta de tempo e tenta 
impedir a verificação da densidade do 
produto   

O veiculo poderá estará carregado de 
álcool hidratado e a nota fiscal ser de 
álcool anidro.

O caminhão carregado com Diesel 
Marítimo transita em local que não 
possui industria pesqueira.

O destino da carga poderá não ser as 
embarcações de pesca e, sim, para ser 
comercializada em postos revendedores, 
desviando o subsidio que é dado pelo 
Governo Federal para incentivo da 
atividade de pesca.

O caminhão carregado com gasolina C 
está fazendo um caminho mais longo 

 A carga poderá conter uma mistura de 
gasolina C com solvente.
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entre o local de origem e destino da 
mercadoria.
O caminhão tanque carregado com 
solvente trafega fora de rota.

O solvente poderá estar sendo levado 
para um ponto de adulteração de 
gasolina C ou para ser despejado 
diretamente nos tanques de postos 
revendedores.

O caminhão de álcool vistoriado está 
carregado, por exemplo, com 15.000 
litros, divididos em três notas fiscais de 
5.000 litros para diferentes postos 
revendedores.

No primeiro posto revendedor, ele 
descarrega toda carga e vota para a 
distribuidora para carregar novamente 
com 15.000 litros; então, dirige-se ao 
segundo posto, repetindo o mesmo 
processo para o terceiro posto

2.6 Informações  e análises sobre a adulteração dos combustíveis

 As mais conhecidas formas de adulteração são o excesso de adição de 

álcool  e  solventes  à  gasolina,  substâncias  de  composição  química 

semelhante à da gasolina. Cabe salientar que os solventes são altamente 

corrosivos e comprometem toda e qualquer parte do motor com as quais 

entrem em contato.

 A  adulteração  existe  pela  vantagem  econômica  da  utilização  de 

substâncias químicas de composição similar com a gasolina e da adição 

excessiva álcool na gasolina. O próprio álcool adicionado sofre adulteração 

pela mistura de água. O combustível brasileiro, considerado um dos piores 

do mundo, é adulterado, inicialmente, com a norma da adição obrigatória 
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de álcool a gasolina. Esta pode não ser a origem, mas cria precedentes para 

outras misturas.

O diretor técnico da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis 

e de Lubrificantes (Fecombustíves), Aldo Guarda, apresentou informações 

sobre  a  adulteração.  Segundo  Guarda,  a  adulteração  é  extremamente 

atraente, já que a margem de lucro na distribuição aumenta 70% entre a 

gasolina C, com adição de 25% de álcool anidro e aquela que está fora de 

especificação, com a adição de 30% de álcool. Já o custo das distribuidoras 

com a adição de mais de 30% de solvente à gasolina A, para compor o 

produto adulterado que é vendido aos postos e depois aos consumidores, 

cai 24% e mais de 18% no caso da gasolina contrabandeada.

O diretor da entidade - que representa 33 sindicatos e mais de 30 mil 

postos de revenda de todo o país - garantiu que pequenas quantidades de 

gasolina  adulterada  são  suficientes  para  desorganizar  todo  o  mercado. 

“Muitas vezes, quando encontramos preços iguais nos postos e se tem a 

sensação  de  formação  de  cartel,  isso  pode  representar,  na  verdade,  um 

grande desespero dos revendedores, em conseqüência de um adulterador 

que passou por ali”, afirmou. Ele assegurou que a maioria dos revendedores 

é favorável ao tabelamento de preços dos combustíveis, “pelo menos como 

solução imediata para organizar o mercado”. Guarda enfatizou, ainda, que a 

adição de álcool “molhado” está com os dias contados, já que a partir de 

sete  de  janeiro  entrou  em  vigor  portaria  da  Associação  Nacional  de 
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Petróleo (ANP) que determina a utilização de corante alaranjado no álcool 

anidro 

Segundo Boamar, o Rio Grande do Sul perde mais de 40 milhões por 

ano  com  a  sonegação  e  adulteração  de  combustíveis.  O  presidente  do 

Comitê Sul Brasileiro de Qualidade dos Combustíveis acredita que mais de 

R$100  milhões  em  gasolina,  álcool  e  diesel,  circulam  no  estado  sem 

fiscalização, propiciando a elevada perda em impostos.

 

2.6.1 Principais problemas 

   A adulteração dos combustíveis é um problema  que atinge do Governo 

a  todos  os  setores da sociedade,  incluindo os proprietários de veículos 

automotores e toda a cadeia de comercialização. 

As principais conseqüências destas adulterações são:

 Consumidores  -  problemas  nos  motores:  mau  funcionamento, 

aumento do consumo, comprometimento do desempenho e menor 

vida útil do motor;

 Competição  -  inviabilidade,  favorecendo  os  contribuintes 

desonestos;
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 Investimentos - desestímulos, com possibilidade de sucateamento 

do  setor.  Neste  ponto  é  importante  ressaltar  o  desestímulo em 

combustíveis alternativos, como é o caso do biodiesel;

 Estado - sonegação de tributos: perda de arrecadação do principal 

setor contributivo e com capacidade de ampliar;

 Cidades - aumento na poluição atmosférica, principalmente nas 

grandes cidades e regiões metropolitanas;

 Produtores - perda de competitividade, principalmente naqueles 

que dependem de alta tecnologia;

 Distribuidores  e  Postos  Revendedores  -  concorrência  desleal. 

Depoimentos na CPI da Assembléia Gaúcha dão conta que este 

delito  é  praticado,  em  grande  parte,  nas  distribuidoras.  No 

entanto, o controle só poderá ser efetivo se este for nos postos de 

combustíveis.

2.6.2 Adulteração e sonegação 

As principais  ocorrências de adulterações e  sonegação de tributos 

apontadas à CPI foram:

 Adulterações:   gasolina
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• Adição de álcool anidro além do permitido;

• Adição de solvente na gasolina C;

• Formulação  ilegal da Gasolina A, utilizando a mistura de solventes 

diversos.

Adulteração e sonegação: álcool 

• “Álcool  Molhado”: Hidratação do  anidro  (não recolhimento  de 

ICMS, PIS/CONFINS);

• Sonegação de ICMS e PIS /COFINS por distribuidoras;

• Venda direta de hidratado do produtor para o posto revendedor (ou 

através  de atravessador/TRR) com sonegação integral de ICMS e 

PIS/COFINS da distribuidora;

• “Operação Pelicano”: Álcool hidratado com NF de anidro;

• Venda pelo produtor sem Nota Fiscal ou com reutilização da Nota 

Fiscal (sonegação integral de ICMS e PIS/COFINS do produtor e 

distribuidora);

• Venda “casada” álcool/gasolina,  alavancando vendas de gasolina 

dos sonegadores.

 Venda ilegal do diesel

• Tipo interior  3.500 mg/Kg, nas regiões metropolitanas, com teor 

de  enxofre  mais  elevado  do  que  o  diesel  metropolitano, 

2.000mg/KG de S500;

• Tipo Marítimo 10.000 mg /KG e com diferente ponto de fulgor;

• Sonegação -  Carga tributária diferenciada de ICMS entre estados. 

Em  função  da  tributação  diferenciada:  venda  para  embarcações 

pesqueiras – sem ICMS ou outros tributos – e desviado para o posto 
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revendedor,  simulação  de  venda  para  embarcações  estrangeiras  – 

exportação  com  isenção  de  tributos  –  voltando  para  o  mercado 

interno. Produto é adquirido para consumidor final ( com redução de 

tributos) e derivado para postos revendedor;

• Diesel  B x  Diesel  D:  Venda de Diesel  (B)  do  interior  em Áreas 

Metropolitanas (Diesel D). 

2.6.3 Solventes utilizados na adulteração 

O hexano, o solvente de borracha, as naftas em geral e os rafinados 

petroquímicos  são  os  principais  produtos  utilizados  na  adulteração  de 

combustíveis.  O principal problema não está na simples presença destes 

componentes  quase  sempre  existentes  nas  gasolinas,  mas,  sim,  na  sua 

presença descontrolada,  isto  é,  sua adição sem análises  necessárias  para 

verificação da qualidade do produto final, principalmente no que se refere à 

octanagem (Ariosto).

As fraudes em gasolina são, obviamente, feitas com produtos que são 

também classificados como combustíveis: precisam queimar de forma a 

não deixar vestígios. Hoje, está muito em moda o uso do termo solvente

2.6.4 Operação Estradeira  ( ascom@mp.rs.gov.br) 
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Tanto  a  arrecadação  como  a  sonegação  no  setor  dos  combustíveis 

sempre foram uma incógnita no Estado. Foi o Ministério Público Estadual 

que, recentemente, desmantelou um gigantesco esquema de venda ilegal de 

combustíveis e sonegação de impostos no Rio Grande do Sul.

Na  semana  de  18/11/2005,  sexta-feira,  cumpriu  uma  série  de 

mandados de busca e apreensão na Região Metropolitana de Porto Alegre. 

A ação faz parte da Operação Estradeira, que está a cargo da Promotoria de 

Justiça  Especializada  Criminal  da  capital  gaúcha.  As  investigações 

realizadas revelaram um esquema de sonegação total de álcool, que causou 

aos cofres públicos um prejuízo superior a R$ 3,5 milhões. 

A  principal  empresa  envolvida  no  esquema  de  fraudes  é  a 

Transportadora Róglio Ltda, com sede em Canoas, na grande Porto Alegre. 

Fazendo  uso  de  uma  empresa  “laranja”,  a  transportadora  injetava  no 

mercado gaúcho um volume de álcool de mais de um milhão de litros ao 

mês, que era comercializado diretamente com postos de combustíveis da 

região metropolitana.

O crime  começou a  ser  desvendado no dia  06  de  setembro de 

2005, após uma fiscalização no Posto Fiscal de ICMS de Torres, na divisa 

com Santa Catarina. A empresa de Canoas possui autorização apenas para 

o transporte de combustíveis, sendo assim impedida de fazer a distribuição. 

No esquema fraudulento a empresa “laranja” seria a fictícia destinatária do 
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combustível, mas na verdade o álcool jamais chegava aos seus tanques, que 

sequer  comportariam  o  volume  de  combustível  transportado  pelos 

caminhões da Róglio Ltda. Foi justamente isto que chamou a atenção dos 

fiscais gaúchos, que logo contataram o Ministério Público. 

As investigações da Promotoria de Justiça Especializada Criminal 

também revelaram que  o  Secretário-Substituto  Estadual  de  Habitação  e 

Desenvolvimento  Urbano,  Humberto  Della  Pasqua,  seria  um  dos 

responsáveis por intermediar a inscrição estadual  de uma outra  empresa 

catarinense,  que,  assim como a  gaúcha,  serviria  como “laranja”  para  a 

distribuição ilegal de combustíveis. Durante entrevista coletiva concedida 

aos meios de comunicação da capital, o gerente da Róglio Ltda, Luiz Giani 

confirmou  que  Humberto  Della  Pasqua  estaria  realmente  mediando  as 

negociações para inscrição dessa empresa. Giani disse desconhecer que é 

crime  a  intermediação  feita  por  funcionário  público  para  beneficiar 

organização privada.

 Nos  locais  vistoriados  foram  apreendidos  documentos,  como 

notas  fiscais,  planilhas  contendo  informações  sobre  a  distribuição  de 

combustíveis para os postos de combustíveis e cd’s com documentos que 

contem indícios  de  irregularidades.  Além disso,  três  caminhões,  que  se 

encontravam  no  pátio  da  sede  da  Transportadora,  contendo 

aproximadamente 60 (sessenta) mil litros de álcool sem nota fiscal tiveram 

seus tanques lacrados e o combustível não poderá ser comercializado.
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 Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na sede da 

Transportadora Róglio Ltda e nas residências dos envolvidos no esquema 

fraudulento  Luiz  Róglio,  dono  da  Róglio  Ltda;  Luiz  Giani,  gerente  da 

empresa;  Álvaro Mesquita,  responsável  pela distribuição do combustível 

ilícito; Pamela Mesquita, filha de Álvaro Mesquita; Clarissa Giani, filha de 

Luiz  Giani;  Jorge  Goszczywski,  da  Rede de  Postos  Fagundes,  uma das 

compradoras do combustível ilegal e Humberto Della Pasqua, Secretário-

Substituto  Estadual  de  Habitação e  Desenvolvimento  Urbano.  Todos  os 

envolvidos deverão responder por formação de quadrilha para a prática de 

crime contra a ordem tributária e comércio irregular de combustíveis.

 

2.6.5  Como devem ser feitas as denúncias 

A realização de denúncias: O consumidor poderá recorrer ao Centro de 

Relações com o Consumidor (CRC), da ANP, pelo telefone 0800 900 267. 

No Sul do Brasil, também poderá usar os seguintes números telefônicos: 

(048) 232 1154, do CSQC; (048) 216 7667 da SEF-SC; (041) 362 1512 

3367, do PROCON-RS, ao desconfiar da qualidade dos combustíveis, ou 

procurar, na Internet, o telefone e o endereço do PROCON  do seu Estado 

ou cidade.

2.7 Sugestões ao combate da sonegação e adulteração
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Ciente dos problemas crônicos do setor de combustíveis, vinculados ao 

crime  organizado,  lavagem  de  dinheiro,  sonegação  de  impostos, 

concorrência desleal, o AFOCEFE – Sindicato, durante o ano de 2004 e 

2005, apresentou projeto de fiscalização ostensiva no combate às fraudes 

neste setor. 

O governo e a Secretaria da Fazenda tiveram conhecimento do projeto 

através de sua apresentação ao CODES ( Conselho de Desenvolvimento 

Estadual),  que  recomendou  ao  Governo  sua  imediata  aplicação  e  em 

audiência com o Secretário  da Fazenda, onde a diretoria do AFOCEFE 

apresentou a mesma solicitação. O legislativo gaúcho conheceu este projeto 

através  da  Comissão  de  Finanças  da  Assembléia,  quando  de  sua 

apresentação à Subcomissão que examinou a crise financeira do Estado.

O projeto de combate à fraude nos combustíveis tem como objetivo 

aumentar  a  arrecadação  do  ICMS  do  setor,  tendo  como  conseqüência 

positiva  dificultar  as   adulterações  do  produto  prejudiciais  aos 

consumidores e a concorrência desleal entre fornecedores. A ação proposta 

no  projeto  consiste,  em  resumo,  na  implementação  pela  Secretaria  da 

Fazenda  da  colocação  de  lacres  fiscais  na  bombas  de  combustíveis,  de 

programa de fiscalização ostensiva nas barreiras interestaduais e nos postos 

de combustíveis .
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Projeto semelhante foi adotado pelas Fazendas de vários Estados. Em 

São Paulo, a sonegação do setor de combustíveis caiu  25% em 2004. Lá, 

foi a atuação da Secretaria da Fazenda que coordenou a operação “De olho 

na  Bomba”,  a  qual  continua  sendo  realizada  em parceria  com o  Ipem, 

Procon e Policias Civil e Militar. Em mais de três meses de trabalho, 488 

postos revendedores de combustíveis já foram fiscalizados e, em torno de 

um  terço  deles  foi  confirmada  a  comercialização  de  combustível 

adulterado, conforme laudo emitidos pelo IPT. A lista completa dos postos 

irregulares pode ser consultado no site da Secretaria da Fazenda do Estado.

No Paraná a Secretaria da Fazenda do Estado ao diagnosticar que o 

setor de combustíveis apresentava sérias  distorções que envolviam fraudes, 

adulteração  de  produto,  sonegação  de  impostos  e  conseqüentemente 

concorrência desleal, implantou “ o Projeto Combustível”, que consistiu na 

implantação  de  lacre  fiscal  nas  bombas  medidoras  de  combustível,  na 

fiscalização  ostensiva  nas  barreiras  interestaduais  e  na  fiscalização  no 

postos  de  combustíveis.  Sobre  o  lacre,  ele  consiste  num dispositivo  de 

segurança  nos  totalizadores  das  bombas  medidoras  e   equipamentos  de 

distribuição de combustíveis líquidos, para impedir a violação dos dados 

registrados nos equipamentos.

Com  estas  medidas,  no  setor  de  álcool  hidratado,  a  arrecadação 

aumentou de 2003 para 2004 em 29%. Também o setor de combustíveis 

aumentou a participação na arrecadação total do estado, indo de 25,61% em 
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2002 para 27,83% em 2003 e 28,12 % em 2004. Para comparar, aqui no 

RS, neste mesmo período a participação do setor caiu de 24,74% em 2003, 

para 22,66% em 2004 e, para 2005, prevê-se que fique em torno de 20%. 

Outro  dado  interessante  registrado  com  o  aumento  da  fiscalização 

ostensiva  no  Paraná,  foi  o  comportamento  da  participação  das  maiores 

empresas.  Enquanto aqui  no RS a  participação das  maiores  empresas  é 

crescente no conjunto da arrecadação, lá está ocorrendo um efeito inverso, 

pois  as  dez  maiores  empresas  do  setor  de  combustíveis  em 2002 eram 

responsáveis por 76,63% da arrecadação do setor, enquanto as demais com 

23,37%.  Com o  aumento  do  controle,  em 2004,  as  dez  maiores  foram 

responsáveis por 57,61% e as demais por 42,39%. Este é um exemplo claro 

de alargamento da base de contribuintes e de que a fiscalização influencia 

diretamente, inclusive, na concorrência desleal.

No Rio Grande do Sul, tem ocorrido dificuldades na implantação do 

projeto e a  arrecadação do setor de combustíveis vem decrescendo ano 

após ano. Foi o único setor, dentre os que sofreram aumento da alíquota de 

ICMS, que registrou queda a partir da vigência das novas alíquotas.

Outro  comparativo  importante  é  com  o  desempenho  em  estados 

vizinhos: Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Houve aumento de alíquota 

em SC e PR que têm base econômica similar à do RS. Enquanto no RS o 

desempenho  de  janeiro  a  outubro  ficou  em  1,76%  de  crescimento  na 

arrecadação, no Paraná foi de 3,04% e em Santa Catarina 7,11%.
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Em  São Paulo, onde a base econômica é diferente dos demais estados 

dos Sul, apresentou dados similares aos de SC e PR e, portanto, diverso ao 

do  RS.  O  desempenho  da  arrecadação  naquele  estado,  onde  houve 

diminuição da alíquota, principalmente no setor álcool, foi de crescimento 

de 6,37% na arrecadação no período de janeiro a outubro.

Já no período de vigência da novas alíquotas, abril a outubro, enquanto 

no RS o desempenho registrou 3,93%, o PR apresentou desempenho de 

8,09% e SP 7,61%.

A sonegação e a falsificação dos produtos são os grandes males do 

setor.  No caso de combustíveis é importante verificar a posição geográfica 

do Estado. Faz fronteira seca com o Uruguai e divisa com Santa Catarina. 

Na região da fronteira praticamente inexiste fiscalização. Verifica-se falta 

de estrutura e defasagem de pessoal nos postos fiscais de médio e grande 

porte  instalados  na  divisa  com  o  estado  de  Santa  Catarina,  e  em seus 

respectivos adidos, considerados postos estratégicos. Ressaltam-se, ainda, 

os  locais  de  divisa,  onde  passam  inúmeros  caminhões  por  dia,  sem 

nenhuma fiscalização.

É óbvia a conclusão de que a causa do índice negativo do setor de 

combustíveis deve-se à ausência de fiscalização adequada da Secretaria da 

Fazenda.  O mais  preocupante  é o fato de que no Rio Grande do Sul  o 

combate à sonegação está sendo realizado fundamentalmente apenas pelo 

Ministério Público.
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PARTE II – As audiências realizadas

3. Dos depoimentos 

Tendo sido significativo o número de depoimentos  prestados  a  esta 

Comissão Parlamentar de Inquérito, sua análise detalhada se torna inviável. 

Estando os mesmos disponíveis, em sua íntegra, nos anais da Assembléia, 

optou-se por solicitar à assessoria que reproduzisse as frases que fossem 

mais relevantes para as investigações, a título  ilustrativo e exemplificativo 

das Recomendações e Conclusões a que se chegou.

A seguir são estes depoimentos parcialmente reproduzidos, inclusive 

para  facilitar  consultas  mais  extensas  que  se  pretenda  fazer  sobre  estes 

temas no futuro.
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3.1   Instalação da CPI - 24/11/05

Instalação  da  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  onde  estiveram 

presentes os deputados nomeados titulares e suplentes da Comissão e 

o Presidente da Casa, Deputado Iradir Pietroski

3.2   Reunião Interna - 28/11/05

Reunião  interna  com  os  deputados  titulares  e  suplentes  desta 

Comissão  para  discussão  e  votação  do  roteiro  de  trabalho  da  CPI  e  a 

realização de audiências e oitivas de testemunhas.

3.3 Reunião Interna – 30/11/05

Reunião interna  com os deputados titulares para definição de pauta da 

CPI.

3.4   Quarta  audiência - 05/12/05

 Desta audiência, participaram como convidados os representantes das 

seguintes  instituições,  cujas  principais  declarações  são  reproduzidas 

abaixo:

- Secretaria da Fazenda – Ênio Nallen 
- Secretaria da Fazenda – Luis Antonio Bins 
- Comitê  Sulbrasileiro  de  Qualidade  dos  Combustíveis  –  Paulo 

Fernando Boamar 
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SECRETARIA DA FAZENDA

 “...No RS, nos temos uma situação melhor que a  média do Brasil, 

quanto a não-conformidade, a adulteração, o roubo de cargas, a sonegação 

que fazem com que o preço baixe no mercado ...” (pág.fls.48).

“...Existe para os combustíveis derivados de petróleo, uma imunidade 

interestadual para que não se pague o imposto para o Estado de origem, ou 

seja, existe a circulação da mercadoria entre os Estados sem o pagamento 

do imposto...” (pág.fls. 9).

“... No caso dos combustíveis não derivados do Petróleo (álcool e gás 

natural), o transporte está sujeito ao pagamento do imposto de acordo com 

as alíquotas estaduais. Neste caso, com a vinda destes produtos para o RS, 

a tributação para o Estado de origem é de 12%. A definição das alíquotas é 

de competência dos Estados...” (pág.fls.49).

“...A alíquota do ICMS no RS, no ano de 2005 era de 30%, com uma 

carga final de 29% em vista da redução da base de cálculo para a gasolina. 

No álcool,  temos uma alíquota de 29% e no diesel 12% que é igual na 

região Sul...” (pág.fls.50).  

“...A base de cálculo do ICMS é o valor da operação em cada uma das 

etapas do processo. Todavia, em relação aos combustíveis, existe o instituto 

da  substituição  tributária,  pelo  qual  a  exigência  do  tributo  é  feita  no 

produtor ou distribuidor dispensando-se o pagamento do tributo nas etapas 

seguintes.  Todavia,  o  custo  do  imposto  é  repassado  pelos  agentes 

econômicos, e suportado pelo consumidor final. Na prática quem arca com 

o imposto é o consumidor...” (pág.fls.50/51).

“...Como o  valor  do  imposto  (ICMS)  é  calculado  sobre  o  valor  da 

operação,  tem-se,  a  necessidade  de  estipular  um  valor  presumido  da 

mesma,  sobre  o  qual  incide  a  alíquota  do  imposto.  No  RS,  se  adota  a 
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margem de valor agregado para o cálculo do ICMS, que se obtém através 

de pesquisas efetuadas em 44 Municípios do Estado, onde tem agências ou 

delegacias  da  Receita  Estadual,  quando a  lei  obriga  a  pesquisa  em dez 

Municípios (pág.fls.52/53). Em face do acordo celebrado com o Ministério 

Público,  em  2003,  a  Secretaria  da  Fazenda  a  pesquisa  dos  preços  da 

gasolina  comum  e  aditivada  ,  o  valor  da  venda  à  vista  e  a  prazo. 

(pág.fls.54). Quem define o valor sobre o qual incide a alíquota do ICMS é 

o mercado...” (pág.fls.54).

“...O  RS possui  um dos  menores  índices  de  não  conformidade  dos 

combustíveis...” (pág.fls.55).

“...Segundo o  informativo  “posto  avançado nº.  182”,  de  outubro  de 

2005 da SULPETRO, o RS trabalha com uma margem de distribuição e o 

varejo de R$ 0,529 enquanto Minas têm uma margem de R$ 0,29, Paraná 

R$ 0,27, Rio de Janeiro R$ 0,28, Santa Catarina R$ 0,51...” (pág.fls.56).

“...A tributação sobre os combustíveis é única, pelo que, não enseja a 

diferenciação  dos  preços,  inexistindo  diferenciação  de  preços  dos 

combustíveis  decorrentes  da  tributação  que  é  única  em todo  o  Estado, 

independente  do  Município  (pág.fls.57).  A tributação é  responsável  por 

termos no RS, uma carga elevada de impostos...” (pág.fls.58).

“...Outro  fator  que  contribui  para  a  diferenciação  de  preços  dos 

combustíveis diz respeito com a não conformidade dos combustíveis, cujo 

índice é um dos mais baixos no país, o que contribui para a elevação dos 

preços finais...” (pág.fls.58).

“...Além disso,  as  margens  de  lucro,  influem de  forma  decisiva  na 

formação do preço final dos combustíveis. Na média o RS possui margens 

médias de lucro, mais elevada que a praticada noutros Estados, segundos 

dados do setor...” (pág.fls.59).

“...Quanto à fiscalização do setor, utilizamos numa nova estratégia de 

atuação, os grupos setoriais de administração tributária em número de 13, 
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os  quais  monitoram  os  principais  setores  econômicos,  o  qual  possui 

contatos  com  diversas  entidades  e  organismos,  como  o  ...  Procon, 

Ministério Público, ANP, Agentes Econômicos e etc...” (pág.fls.59/60).

“...Os  combustíveis  representam  algo  em  torno  de  20  a  23%  da 

arrecadação nacional, sendo responsável por 21 % da receita estadual...” 

(pág.fls.60).

“...Existe uma rede de troca de informações sobre operações suspeitas 

entre a Secretaria da Fazenda do RS com as demais secretarias estaduais e 

com  a  Receita  Federal  para  os  casos  de  suspeita  de  problemas  com 

contribuintes...” (pág.fls.60/61). 

“...A incidência tributária, tanto na alíquota quanto na carga tributária é 

isonômica em todo o Estado, o que não justifica a diferença dos preços dos 

combustíveis no RS...” (pág.fls.62).

“...No RS que tem uma carga tributária de 29%, os combustíveis são 

mais caro do que no Rio de Janeiro que possui a maior carga tributária do 

Brasil, 31%...” (pág.fls.63).

“...Quanto ao diesel marítimo, que possui uma tributação menor, pela 

legislação em vigor existe um controle rígido, inclusive com a publicação 

de um cadastro de todas as embarcações com o consumo que as mesmas 

podem ter  anualmente,  o que inviabiliza qualquer desvio do diesel  para 

outras finalidades...” (pág.fls.64).

“...Toda a mercadoria é obrigada a circular com o documento fiscal, 

inclusive o álcool anidro que possui imunidade interestadual,  mesmo no 

caso de isenção ou imunidade fiscal...” (pág.fls.64).

“...Os dados da sonegação fiscal trazidos pelo Dr. Paulo Boamar, não 

se  aplicam  ao  RS,  pois  simplesmente  foram  transpostos  para  o  RS 

(pág.fls.66). Segundo dados de Outubro/05 trazidos pelo SINDICOMB, o 

volume  sonegado  seria  de  R$  2,6  bilhões  ou  pouco  mais  de  3%  da 
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arrecadação total do setor que gira em torno de R$ 80 bilhões no Brasil, no 

âmbito dos combustíveis...” (pág.fls.67).

“...No  exercício  de  2001  e  2002,  segundo  trabalho  apresentado  na 

Comissão de Finanças Públicas desta Casa, a sonegação fiscal girou em 

torno de 12%...” (pág.fls.67/68).

“...Quanto as liminares, o RS não tem nenhuma empresa de refino ou 

distribuidora operando com base em liminares concedidas pela Justiça...” 

(pág.fls.68).

“...Para a liberação da inscrição na SEFAZ, é exigido um contrato de 

fornecimento com alguma refinaria (Ipiranga, Refap ou Copesul), pois para 

operar só com o álcool eles não precisam de inscrição, pois elas pagam 

antecipadamente o imposto e podem trabalhar no mercado...” (pág.fls.69).

“...Quanto ao solvente, usado na adulteração de combustível, a ANP 

determinou  que  seja  marcado  o  solvente  que  não  for  usado  para  a 

formulação de combustível...” (pág.fls.69).

“...A usina de álcool de Porto Xavier, foi montada uma equipe de 15 

pessoas para investigar a denúncia e constatamos ser uma usina pequena 

que produz por ano o que consumimos em duas semanas, vendendo parte 

da produção para a Ipiranga, Shell, BR e Esso e outra parte ela vende para 

postos.  No  aspecto  tributário,  está  tudo  certo  com  esta  usina...” 

(pág.fls.70/71)

“...O consumo de álcool está aumentando no RS, cerca de 20 milhões 

de litros...” (pág.fls.71).

“...Quanto a Refinaria de Manguinhos, o RS manda gasolina para ela, 

sendo  esta  operação  interestadual  imune,  no  aspecto  tributário...” 

(pág.fls.72)

“...Da arrecadação tributária no RS, os combustíveis  respondem por 

cerca de 21 % de uma arrecadação anual de R$ 11,2 bilhões - 2005 -...” 

(pág.fls.75)
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“...Os  combustíveis  são  monitorados  através  do  passe  fiscal  que 

constitui o controle da circulação da mercadoria entre a origem e o destino 

em  nosso  País,  havendo  uma  troca  de  informações  entre  os  fiscos 

estaduais...” (pág.fls.77).

“...A SEFAZ trabalha com 436 agentes fiscais, dos quais seis (1,5%) só 

no  setor  de  combustíveis,  cuja  arrecadação  é  concentrada  em  duas 

refinarias, um central petroquímica e cerca de 20 Distribuidoras que pagam 

o ICMS nos combustíveis...” (pág.fls.86).

“...No RS utiliza-se  como critério  de  tributação a  margem de  valor 

agregado, que difere do sistema de pauta onde se fixa um valor sobre o qual 

incide a alíquota. Na margem de valor agregado, o imposto varia de acordo 

com o preço do mercado na época da pesquisa...” (pág.fls.96).
COMITÊ SULBRASILEIRO DE QUALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS

“... nesses cinco anos, estivemos em mais de 1.100 postos, e desses, 

195  foram  autuados,  181  notificados  ...  verificamos  mais  de  15  mil 

caminhões  ,  verificando  a  conformidade  da  nota  fiscal  com  o 

produto.Também temos o  trabalho de  verificação de  base  clandestino  e 

tanques. Passamos de uma centena de bases já verificadas. ... se olharmos 

os números do Brasil;, verificamos que existe uma curva descendente de 

adulteração.” (pág.fls.5)

“...Como estávamos falando,  observamos que,  no Brasil,  existe uma 

tendência  à  diminuição  da  não-conformidade.  O  que  significaria  isto? 

Significa  o  seguinte:  colocar  solvente  na  gasolina.  ...  Então,  a  segunda 

adulteração mais comum é a adição de álcool anidro além dos 25% mais ou 

menos um, permitido pela legislação da ANP. ... Qual o problema do óleo 

diesel? Ali aparece corante. (pág.fls.6)

“Tem  a  questão  do  aspecto  e  da  contaminação,  não  chega  a  ser 

adulteração...  Ponto  de  fulgor  indica  o  seguinte:  diesel  marítimo 

beneficiado pela legislação, com redução de pagamento de tributos, está 
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vindo  para  as  cidades.  Os  barcos  pesqueiros  têm  reduções  de  tributos 

estaduais e federais para comprarem o diesel marítimo. Só que esse diesel, 

em  muitos  casos,  acaba  sendo  desviado  e  vindo  para  os  postos 

revendedores. Hoje já temos a presença do produto com ponto de fulgor 

fora do especificado. ... Aí o que o pessoal faz no álcool hidratado? Em 

torno de 7% de volume de água é acrescido de mais água. E esse álcool é 

vendido.” (pág.fls. 7)

“... Mas só que acontece que, como ele circula livremente, ele acaba 

indo  para  distribuidoras  problemáticas  ou  diretas  para  o  posto,  onde  é 

acrescida água.” (pág.fls.8)

 “Mas tem problema? Tem. Isso aí é dano ao consumidor e isso aí é 

lesão aos tributos. E Bento Gonçalves, essa região, e se entende até por ser 

uma região, vamos dizer, com uma produção vinícola muito grande, vamos 

dizer, acaba vindo álcool para outros fins, que vai para os postos.Porque o 

Rio Grande do Sul tem uma facilidade grande para adquirir solvente. Por 

quê? Porque nós temos um pólo que tem uma produção muito grande de 

solvente,  e  de  uma  forma  ou  de  outra,  sempre,  quem  está  na 

clandestinidade, consegue ter acesso a sobras desses solventes ou partes 

desses solventes” (pág.fls. 9).

3.5 Quinta audiência - 07/12/05
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Esta  foi  uma  reunião  de  trabalho  da  Comissão,  que  contou  com  a 

participação  do  Subprocurador-Geral  do  Ministério  Público,  Mauro 

Henrique Renner, e dos parlamentares: Kanan Buz, Fabiano Pereira, Leila 

Fetter, Vilson Covatti, Maria Helena Sartori, Ciro Simoni, Osmar Severo, 

Adilson Troca e  Heitor Schuch. Nela não ocorreram depoimentos, mas a 

organização de ações a serem desenvolvidas.

Nesta reunião houve discussão a portas fechadas entre os parlamentares 

e o subprocurador-geral de Justiça do Ministério Público, Mauro Henrique 

Renner.

Renner afirmou que a instituição já tem ações penais em andamento e 

investigações relativas à sonegação fiscal de 12 empresas, que chegaram a 

um valor de R$ 30 milhões (trinta milhões de reais), identificadas com a 

quebra de sigilos bancários e telefônicos. “São recursos que o Estado perde 

e que poderiam ser aplicados em área como saúde e educação”, declarou. O 

subprocurador-geral  prestou  esclarecimento  por  mais  de  duas  horas   e 

justificou  que  o  sigilo  do  depoimento  foi  necessário  para  preservar  a 

própria investigação em andamento no Ministério Público.

O  objetivo  de  colaborar  na  apuração  da  responsabilidade  nas 

adulteração  e  discutir  aos  preços  dos  combustíveis,  foi  destacado  por 

Renner. Dessa forma, todas as informações, conclusões e encaminhamentos 

sobre  fraudes  e  sonegações  no  setor  foram colocados  à  disposição  dos 

parlamentares para que sejam examinados e aprofundados na CPI. “Desde 

2002,  uma  equipe  técnica  especializada  da  Promotoria  de  Defesa  do 

Consumidor  do  MP  está  atuando  em  todo  o  Estado  para  averiguar  os 

problemas que atingem o setor dos combustíveis”, concluiu Mauro Renner, 

que esteve na CPI acompanhado de representantes de três promotorias – 

Defesa do Consumidor, Combate aos Crimes Tributários e Especializada 

Criminal.
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3.6  Sexta audiência - 12/12/05

A  esta  audiência  foram  os  seguintes  convidados,  representando 

entidades:

- Copesul - Fernando Luis Weber 
- ANP – Edson Silva 
- ANP – Waldir Luiz Ribeiro Gallo 
- Refap – Roberto Ken Nagao 

COPESUL

Representante: Dr. Bruno Piovezan

“...A  Copesul  é  uma  indústria  petroquímica  que  produz  produtos 

petroquímicos  básicos  os  quais  são  transformados  pela  indústria  de 

Segunda geração que no Pólo são a de borracha e a de plástico. Depois 

estes produtos são transformados em produtos finais...” (pág.fls.5).

“...Todavia,  parte  desta  produção  não  é  aproveitada  pela  cadeia 

produtiva, cujos componentes são usados para a gasolina e o óleo diesel...” 

(pág.fls.5).

“...A petroquímica básica trabalha com o eteno e o propeno (pág.fls.7). 

Além  dos  produtos  petroquímicos  básicos,  a  Copesul  produz  alguns 

produtos  intermediários,  combustíveis  e  utilidades  (pág.fls.8).  Produz 

gasolina desde 2000, em pequena quantidade, tendo de importar parte da 

matéria-prima  necessária.  Com  a  desregulamentação  do  monopólio  do 

petróleo, as centrais petroquímicas puderam formular gasolina (pág.fls.8), 

óleo combustível, GLP e diesel...” (pág.fls.10).

“...O álcool anidro possui um preço equivalente ao da gasolina, apesar 

do consumo com o álcool ser maior...” (pág.fls.13).

“...A  gasolina  recolhe  CIDE,  PIS,  COFINS,  ICMS enquanto  que  o 

álcool hidratado não recolhe CIDE, possui um PIS e COFINS que é quase a 
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metade da gasolina A e o ICMS que é metade da gasolina A. O álcool 

anidro é zero e zero...” (pág.fls.13). 

“...No Brasil, a mistura do álcool a gasolina tipo A, é de 25%, enquanto 

que nos Estados Unidos e Europa o limite máximo é de 7,3 % (pág.fls.17). 

A  adição  de  25%  de  álcool  na  gasolina  A,  constitui  uma  reserva  de 

mercado indevida...” (pág.fls.29).

“...Em São Paulo,  o adulterador tem seu registro estadual  no ICMS 

cassado, uma vez comprovada a irregularidade...” (pág.fls.18).

“...Quanto  à  marcação  dos  solventes,  os  produtores  compram  o 

marcador e o entregam a uma empresa contratada pela ANP, procedendo à 

marcação do solvente...” (pág.fls.20).

“...A  venda  de  gasolina  só  ocorre  para  empresas  distribuidoras 

previamente habilitadas na ANP. No caso do solvente, pode ser vendido 

para os distribuidores e consumidores finais (pág.fls.30), mas a Copesul só 

vende  para  empresas  habilitadas  na  ANP e  que  estejam cadastradas  na 

empresa...” (pág.fls.31).

“...A  adição  do  álcool  na  gasolina,  faz  o  consumo  aumentar...” 

(pág.fls.35).

“...A carga  tributária  da gasolina  é  muito  maior  que a  do álcool...” 

(pág.fls.36).

ANP – AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO

Representantes:Dr. Edson Silva e Waldir Luiz Gallo 

“...A ANP realizou no mês passado (nov/2005) uma operação em Porto 

Alegre, para identificar os motivos que levam aos preços praticados e para 

ver se há indícios de cartelização nos combustíveis em razão do volume de 

reclamações recebidas...” (pág.fls.42).
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“...A Lei federal No. 2004/53 instituiu o monopólio da União sobre o 

petróleo  que  era  exercido  pela  Petrobrás.  Posteriormente  se  permitiu 

(Emenda Constitucional No. nove), a exportação do petróleo e do gás por 

empresas brasileiras. Com o advento da Lei do Petróleo (Lei N. 9478/97), o 

monopólio  da  Petrobrás  foi  desfeito  criando-se  a  Agência  Nacional  do 

Petróleo. A ANP possui a atribuição de gerir os recursos naturais de óleo e 

gás, firmar contratos de concessão de exploração e produção de petróleo...” 

(pág.fls.44). 

“...Quanto  aos  problemas  do  mercado  de  combustíveis,  temos  as 

distorções no preço derivada da cartelização ou de liminares obtidas quanto 

aos tributos, passando a operar em condições de desigualdade (pág.fls.46). 

Temos a sonegação do ICMS, no álcool  e na gasolina,  com fraudes no 

volume entregue, agentes clandestinos, roubos de cargas. A qualidade dos 

combustíveis, com o excesso de álcool anidro (oxigenado) na gasolina além 

do permitido ou a  adição de outros  produtos  (solvente,  querosene,  etc.) 

(pág.fls.47). Outro problema é o álcool molhado que é o anidro vendido 

com uma adição de água superior ao permitido (pág.fls.48). Podemos citar, 

ainda, a venda de diesel interior em regiões metropolitanas que possui um 

maior índice de enxofre com um preço menor...” (pág.fls.48).

“...O controle da qualidade dos combustíveis no Brasil é feito através 

de  convênios  com  laboratórios  de  23  universidades,  sendo  monitorada 

qualidade de cerca de 98% dos postos revendedores brasileiros (pág.fls.50). 

No  RS  mantém  um  convênio  com  o  Instituto  de  Química  da  UFRGS 

(pág.fls.51). O índice de não conformidade no RS (o,5%) é um dos mais 

baixos do país (3,8%)...” (pág.fls.51).

“...Quanto ao solvente, ele recebe um marcador, o qual é adicionado na 

refinaria...” (pág.fls.52).
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“...O RS utiliza para o cálculo do ICMS o critério da margem do valor 

agregado,  pelo  que  a  Fazenda  estima  o  preço  final  de  venda  dos 

combustíveis sobre o qual incide a alíquota do imposto...” (pág.fls.56).

“...quanto à margem média de revenda dos postos, o rs possui a 18ª ...”

“...Em relação aos solventes, de regra eles são marcados, a não ser os 

que têm preço maior que o da gasolina, o que desmotiva a adulteração...” 

(pág.fls.65).

“...A GOLF não recebeu a autorização para operar como formuladora, 

porque já era uma distribuidora...” (pág.fls.70).

“...Os Estados possuem autonomia para fixar o critério de tributação, 

entre  o  preço  médio  ponderado  e  a  margem  de  valor  agregado...” 

(pág.fls.74).

“...O aumento da fraude no álcool, derivou do aumento da fiscalização 

da ANP sobre a gasolina e do aumento do consumo, porque o fraudador 

adquire o álcool anidro acrescenta água maior que o permitido e vende ao 

posto. Esta fraude no álcool acontece entre as distribuidoras. Além disso, as 

usinas vendem o álcool direto para os postos. Por deliberação da ANP, o 

álcool combustível deve ser incolor...” (pág.fls.77/78).

 “...A ANP não tem condições com o seu corpo de fiscais de fazer a 

fiscalização de preços e qualidade, o que é feito através de convênios com 

23  universidades  que  são  remunerados  pela  ANP.  Quando  um posto  é 

flagrado  com desconformidade  no  combustível  a  fiscalização  vai  até  o 

posto e se constatada a irregularidade, o posto é multado, interditado ou 

etc...” (pág.fls.82/83).

“...Quando a adição do álcool  na gasolina eu sou favorável,  porque 

estamos  adicionando  um  produto  genuinamente  brasileiro  renovável, 

mesmo  sendo  uma  reserva  de  marcado  para  um  produto  brasileiro...” 

(pág.fls.84).
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“...A  ANP  pretende  instalar  um  escritório  regional  no  RS,  tendo 

escritórios em Brasília, São Paulo e Bahia...” (pág.fls.85).

“...A carga tributária nos combustíveis, no Brasil, RS e exterior é muito 

elevada, exceto nos Estados Unidos que tem um carga de 30%, enquanto a 

brasileira  se  aproxima dos  50%,  Japão,  Alemanha e  Itália  com 70%...” 

(pág.fls.89).

“...Quanto à qualidade dos combustíveis, o problema maior é com o 

álcool hidratado cuja não conformidade vem aumentando desde 2003...” 

(pág.fls.91).

“...Hoje, no Brasil cerca de 90% da exploração, produção e refino do 

petróleo é feito pela Petrobrás que possui 1/3 do capital do governo federal, 

1/3 de acionistas brasileiros e 1/3 de acionistas privados internacionais...” 

(pág.fls.92).

 “...No Brasil, os preços dos combustíveis são livres, podendo o agente 

econômico fixar o preço de venda. A ANP não tem como função controlar 

ou fiscalizar preços. Em razão das denúncias de cartelização nós fizemos a 

fiscalização em POA, exigindo dos postos a apresentação das notas fiscais 

e  do livro  de  registro  de  venda ao consumidor  onde  são registrados  os 

dados da comercialização de combustíveis (pág.fls.99/100). Em razão da 

fiscalização  foram  fechados  ou  interditados  6  postos  por  estarem 

funcionando ilegalmente, sem a autorização da ANP, mas não pelo preço 

praticado...” (pág.fls.100).

“...Houve uma denúncia de que alguns postos de Novo Hamburgo, não 

emitiam  notas  fiscais  da  venda  dos  combustíveis,  realizamos  uma 

investigação e hoje esta fato foi superado...” (pág.fls.103).

“...Pela  legislação  em  vigor  as  Distribuidoras  não  podem  ser 

proprietárias de postos revendedores, mas isso, na prática acontece e nós 

interditamos estes postos...” (pág.fls.106).
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“...Quanto  à  formação  de  preços,  a  refinaria,  o  distribuidor  e  o 

revendedor (postos) formam o seu preço conforme suas conveniências...” 

(pág.fls.108)

REFAP – REFINARIA ALBERTO PASQUALINI

Representante: Dr. Roberto Ken Nagao 

“...A REFAP foi criada em 1968, tendo hoje 70% da Petrobras e30% 

da Repsol. A REFAP produz gasolina, diesel, querosene de aviação, óleos 

combustíveis  para  indústria,  GLP  para  coação  e  nafta  petroquímica  A 

refinaria  adquire  o  petróleo,  produz  seus  derivados  e  os  vende  para  as 

distribuidoras – entre 10 ou 15 -,  as quais misturam o álcool  anidro na 

gasolina  À  (pág.fls.119).   A  REFAP  vende  para  a  Distribuidora  BR, 

Repsol, Shell, Texaco, Charrua, Potenciail, Megapetro, Latina e Saara...” 

(pág.fls.120).

“...Houve  uma  redução  da  produção  do  querosene  iluminante.  O 

querosene para aviação se mantém constante no RS...” (pág.fls.121).

“...A REFAP é a maior arrecadadora de ICMS e representa no contexto 

nacional cerca de 10% do mercado...” (pág.fls.123).

“...Os preços são ditados pelo mercado. Fazem um acompanhamento 

dos  preços  publicados  pela  ANP,  que  servem  para  balizar  o  preço 

praticado, que para o faturamento à vista é de R$ 1,54...” (pág.fls.123).

“...Praticam o mesmo preço para as distribuidoras...” (pág.fls.124).

3.7 Sétima Audiência -  14/12/05 
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Nesta  reunião foram as seguintes entidades convidadas: 

- Sulpetro – Antônio Gregório Goidanich 
- Refinaria Ipiranga – Elizabeth Tellecha 
- Comitê  Sulbrasileiro  de  Qualidade  dos  Combustíveis  –  Paulo 

Fernando Boamar

SULPETRO 

Representante: Presidente - Dr. Antonio Gregório Goidanich 

“...No  RS  temos  dois  sindicatos  patronal  dos  revendedores  de 

combustíveis,  o  SULPETRO  que  represento  com  cerca  de  2300 

revendedores, o SINDIPETRO de Caxias com 350/400 postos filiados...” 

(pág.fls.4).

“...Com a desregulamentação do setor e o fim do tabelamento de preços 

praticado pelo Conselho Nacional  do  Petróleo,  hoje  temos um mercado 

conturbado onde os preços são ditados pelo mercado...” (pág.fls.5).

 “...Como o petróleo era um produto estratégico, os governos criaram 

empresas estatais e o monopólio (pág.fls.8). Em 1991 se tentou transformar 

o petróleo numa COMMODITY, gerido pelo mercado.  O petróleo,  para 

mim deve ser tratado como um produto estratégico. Hoje com a abertura de 

mercado,  o  consumidor  paga  mais  caro  e  temos,  ainda,  as  fraudes...” 

(pág.fls.9).

“...O Setor gera cerca de 300 mil empregos...” (pág.fls.10). 

“...Até 1988 existia um único imposto sobre o combustível – Imposto 

Único  sobre  Combustíveis  e  Lubrificantes  que  era  de  8% do  preço  de 

realização da Petrobras – preço de prospecção - ...” (pág.fls.10)

“...As Distribuidoras praticam preços diferentes para postos da mesma 

bandeira...” (pág.fls.11).
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“...As companhias podem sustentar determinado representante para não 

perder o seu espaço no mercado, cobrando a diferença em outros lugares, 

ou seja, ela faz o MIX. Diferentemente, em relação ao posto revendedor ou 

ele tem auxílio da Companhia ou apela para a fraude...” (pág.fls.17).

“...Normalmente,  o  posto  não  adultera,  ele  compra  o  produto  já 

adulterado...” (pág.fls.23).

“...O preço baixo do combustível não significa que ele seja adulterado, 

mas pode ser considerado um início...” (pág.fls.21).

“...Em razão do ICMS, existem problemas quanto à gasolina produzida 

neste Estado, que é consumida no RS e paga o imposto para Santa Catarina. 

Produtos com notas para outros locais que acabam não saindo do Estado...” 

(pág.fls.24).

“...O  ICMS  é  igual  para  todos  no  RS(pág.fls.26).  Todavia,  se  eu 

comprar gasolina em Santa Catarina e vendê-la no RS, ela vai me custar R$ 

0,20 mais barato...” (pág.fls.26). 

“...O alinhamento de preços é razoável no mercado de combustíveis, 

pelo fato de não querer Ter um preço maior que o do meu concorrente.  O 

alinhamento de preços, não significa combinação de preços...” (pág.fls.27).

“...As  denúncias  recebidas  são  repassadas  para  as  entidades 

competentes (Procon, MP, Comitê Sulbrasileiro, etc...).” (pág.fls.32).

“...O aumento da arrecadação passa pela baixa do imposto e o aumento 

do consumo...” (pág.fls.36/37).

“...O Estado do RS em face  do  preço  de  referência  do  ICMS,  está 

cobrando a mais, imposto dos contribuintes. Existem cerca de 150 ações 

movidas por revendedores e contribuintes onde postulam a devolução do 

imposto que pagaram a mais...” (pág.fls.40).

“...Um  problema  para  o  setor,  se  refere  aos  meios  eletrônicos  de 

pagamento (Cartão de Crédito, etc) cujo custo é em torno de 3 a 5% do 
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preço do litro, com devolução em 31 dias, cujo mercado se encontra nas 

mãos de 3 ou 4 operadoras de crédito...” (pág.fls.42).

“...O ICMS é pago antes de receber o produto destinado ao posto...” 

(pág.fls.46).

“...Os  posto  bandeira  branca,  -  não  vinculados  a  uma  determinada 

distribuidora – em tese pode Ter melhores condições de negociar preço, 

dependendo  da  oferta  e  procura.  Às  vezes,  as  Companhias  necessitam 

liquidar os estoques, oferecendo o produto aos postos de bandeira branca 

por preços menores...” (pág.fls.60).

REFINARIA  IPIRANGA

Representante: Elizabeth Tellechea 

“...A Refinaria de Petróleo Ipiranga iniciou suas atividades em 1937 e 

em 53 foi instituído o monopólio da União exercido através da Petrobras. 

As  refinarias  privadas  foram  mantidas,  mas  proibidas  de 

crescer...”(pág.fls.64).

“...O  petróleo  é  extraído,  após  refinado,  onde  se  obtém a  gasolina, 

diesel,  nafta  petroquímica,  óleo  combustível,  querosene  de  aviação, 

solventes, gás, etc...” (pág.fls.66).

“...A Ipiranga participa no mercado com somente 0,85 % do mercado, 

segundo os dados de 2004...” (pág.fls.66).

“...A Ipiranga produz cerca de 41% de diesel do petróleo que entra na 

refinaria...” (pág.fls.67). 

“...A Ipiranga vende para todas as distribuidoras (pág.fls.68). O refino, 

arrecada a quase totalidade dos impostos do segmento...” (pág.fls.69). 

“...Em 2005 a  Ipiranga  teve  uma arrecadação de  ICMS de  R$ 160 

milhões, quando poderia ser de R$ 485 milhões...” (pág.fls.69).

“...A  Ipiranga  é  obrigada  a  fazer  a  marcação  do  solvente  segundo 

normas da ANP, cujo marcador é importado e seu custo em dólar, tendo um 
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técnico  da  ANP  na  refinaria  controlando  a  marcação  do  solvente...” 

(pág.fls.72)

“...O preço do refino no Brasil  é controlado pela Petrobras,  por sua 

maior participação no mercado...” (pág.fls.72).

“...O solvente produzido é vendido para a Ipiranga Comercial Química 

de São Paulo, a qual compra da Petrobras e da Ipiranga...”( pág.fls.77).

“...O custo do frete que era de US$ 3,4 por barril está entre US$ 6 e 

7...” (pág.fls.81).

“...A Ipiranga vende gasolina e diesel para a Ipiranga, BR, Shell, Agip, 

Shell, Texaco, Esso, Charrua...” (pág.fls.86).

“...Uma  Distribuidora  não  pode  operar  uma  Refinaria,  um posto...” 

(pág.fls.90).

“...Os preços são iguais para todas as Distribuidoras...” (pág.fls.94).

“...Acredita na unificação do ICMS, para acabar com o passeio dos 

combustíveis...” (pág.fls.96).

3.8 Oitava Audiência -  21/12/05 

Para esta audiência foram convocados os seguintes depoentes:

- Álvaro Faviero Mesquita
- Humberto Della Pasqua

Também foi convidado a dela participar:

- Fecombustíveis – Aldo Guarda

Álvaro Faviero Mesquita

“...Não conhece os donos da LDR...” (pág.fls.196)
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“...Conhece  o  Posto  Fagundes,  sabe  que  as  bombas  deles  foram 

lacradas por combustível adulterado. Quanto à sonegação, ele comprava da 

Roglio...” (pág.fls.197)

“...Conhece Luiz Roglio há 2 anos(pág.fls.197). Fez negócios com ele 

(pág.fls.198).  Conhece  o  Humberto  Della  Pasqua  (198).  Conhece  Luiz 

Honorato Giani...” (pág.fls.198).

“...Não possui  sociedade  de  fato  com Luiz Roglio,  Humberto Della 

Pasqua, Luiz Giani...” (pág.fls.199)

“...O escritório da testemunha é na Roglio...” (pág.fls.199).

“...O  Luis  Giani  e  o  Luis  Roglio  propuseram  uma  sociedade  meio 

nebulosa, para ser um vendedor deles, em razão da gama de clientes que 

possui, tendo aceito a sociedade...” (pág.fls.199).

“...Diz que não conhecia e não conhece a LDR...” (pág.fls.200).

“...A operação consistia  em carregar  na  usina  álcool  industrial  para 

outros fins que paga um ICMS menor cerca de 15 ou 10 % (pág.fls.200), 

traziam até o estado sem qualquer problema, entravam com os caminhões 

no pátio da Roglio e misturava o produto ou eu vendia ou eles vendiam 

esse produto...” (pág.fls.201).

“...A SERCOM veio para o RS porque o sócio Marcelo Sposito queria 

ter uma Distribuidora. Achei por bem convidar o Luiz Roglio e Luis Giani 

porque  eles  tinham  e  tem  tudo  para  instalar  uma  distribuidora  de 

combustíveis...” (pág.fls.202)

“...A  SERCOM  não  possui  inscrição  na  SEFAZ,  só  CNPJ...” 

(pág.fls.206).

“...A testemunha estava ajudando o Marcelo Sposito junto a Roglio...” 

(pág.fls.207).

“...Luiz Giani era dono da Brasil Química...” (pág.fls.209)
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“...O Luiz Roglio e o Luis Giani disseram que o chefe de gabinete do 

deputado Sr,  Humberto,  iria  nos ajudar junto ao ICMS para a inscrição 

estadual...” (pág.fls.211).

“...Conhece o Humberto de dentro da Roglio. Teve cerca de 2 ou  3 

contatos  c/ Humberto...” (pág.fls.212).

“...Entreva na sala do Giani e eles falavam sobre a inscrição estadual da 

SERCOM...” (pág.fls.212).

“...Que o Luiz Roglio e Luis Giani deram dinheiro ao Humberto Della 

Pasqua  (pág.fls.213).  Viu  dando  em  espécie  a  ele,  na  mão  dele 

(pág.fls.214). O dinheiro na mão dele (pág.fls.214). O Pitta não tem relação 

com  a  situação  (pág.fls.217).  Confirma  que  o  repasse  de  dinheiro  ao 

Humberto ocorreu em 2005...” (pág.fls.226/227).

“...DEUS era o  deputado da Habitação Alceu Moreira  (pág.fls.215). 

Alceu Moreira nunca esteve na empresa. (pág.fls.215). Não teve audiência 

com ele e nem almoçou com ele...” (pág.fls.216).

“...No  Praia  de  Belas  eu  almocei  com  o  Humberto  e  o  Pitta...” 

(pág.fls.217).

“...No caso de Marau, da queima do caminhão em Esteio,  o cidadão 

envolvido é transportador e vende álcool (pág.fls.219). Tem um caminhão 

de 15 e outro de 30 Mil litros...” (pág.fls.220)

“...Existe negócios entre Distribuidoras (Texaco p/ Petrobras) legais. 

As distribuidoras tem cotas de X litros de gasolina C, na Petrobras,  na 

Schell, etc., Tem 1 milhão de litros de gasolina C na Petrobras e no final do 

mês por exemplo vende 800 mil litros, fica com 200 mil litros. Como a 

quota é 1 milhão, sobre o excedente a Petrobrás cobra uma multa. Vale a 

pena fender o excedente pelo preço de custo (pág.fls.223/224). Se faltar 

combustível,  por exceder a cota,   vai  buscar  o que falta no mercado...” 

(pág.fls.225).
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“...A adulteração de combustível pode ocorrer em todos ou algum elo 

da cadeia dos combustíveis...” (pág.fls.225).

“...Pode haver problemas com a fiscalização, dependendo da rota que 

seguir o caminhão...” (pág.fls.225/226).

“...Conhece Paulo Teste sócio da SERCOM...” (pág.fls.228/229)

“...Se  saísse  a  inscrição  da  SERCOM  a  testemunha  seria  sócio  de 

gaveta, com 8 a 10 %...” (pág.fls.229). 

“...Afirma  que  não  existiu  relação  entre  o  Sr.  Luis  Roglio  e  a 

SERCOM,   A  participação  da  SERCOM  no  negócio  seria  de  50%...” 

(pág.fls.231)

“...A SOLIVERO é uma representada da testemunha e do Marcelo de 

quem a testemunha é sócio verbal...” (pág.fls.323).

“...A Brasil Química é do Luis Giani. Tinha relação com Luis Giani, 

mas não com a Brasil Química...”

“...Convidou  a  American  Oil  de  Lajes/SC  para  participar  de  um 

condomínio de Distribuidoras na Roglio...” (pág.fls.232). 

“...Não é ou foi sócio de Luiz Roglio e Luis Giani...” (pág.fls.233)

“...O Pitta  usou a  palavra  DEUS.  Foi  uma brincadeira  (pág.fls.234) 

Conheceu Pita na Roglio e virou amigo, juntando juntos...” (pág.fls.237).

“...Conheceu o Humberto Della Pasqua dentro da Roglio. Conversou 

umas 2 ou 3 vezes. Almoçou junto com o Humberto no Shopping Praia de 

Belas juntamente com o Pita. (pág.fls.237). Liguei para o Pitta para falar 

com o Humberto sobre a constituição de um condomínio de Distribuidoras 

na Roglio, e qual o caminho a seguir para obter financiamentos no BRDE, 

BNDS (pág.fls.244). Conheceu o Pitta na Roglio (pág.fls.244). Pediu ao 

Pitta para chegar na Diretoria do BRDE e BNDS, para ver o financiamento, 

o qual indicou o Humberto...” (pág.fls.245).  

“...Trabalhou na Petropar por cerca de 5 a 8 anos...” (pág.fls.240).
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“...Foi revendedor da Fórmula Brasil, trabalho por cerca de 2 anos...” 

(pág.fls.240/241).

“...Trabalha  na  empresa  Solivero  Representações  Comerciais 

(pág.fls.241),  a  qual  representava  no  RS   3  distribuidoras,  a  LM,  a 

Florálcool e a Petropalmas...” (pág.fls.242).

“...O Luis Roglio e o Luiz Giani fizeram uma proposta à testemunha 

para que apresentasse os clientes para eles e eles dariam destino ao álcool. 

Não sabe o volume, a quantidade que eles comercializaram por fora – sem 

nota – ...” (pág.fls.243).

“...Esteve na casa do Luis Giani em Tramandaí, mas o Humberto não 

estava lá, foi no final do ano que passou (2004) ...” (pág.fls.246).

“...Nunca  conversou  com  o  secretário  Alceu  Moreira,  apesar  de 

conhecê-lo...” (pág.fls.248).

“...Não  acompanhou  as  negociações  do  Humberto,  Roglio  e  Giani 

(pág.fls.249). Não sei o que eles trataram...” (pág.fls.250).

“...O estado de SC baixou a alíquota  do ICMS e o RS aumentou a 

alíquota...” (pág.fls.250).

“...O aumento da alíquota do ICMS puxa a adulteração, a fraude, etc. 

Não tem fraude em SC, porque o governo baixou a alíquota do ICMS...” 

(pág.fls.250).

“...O Luis Giani foi chamado por policiais do DEIC...” (pág.fls.251).

“...Luiz Giani foi chamado por policiais do DEIC...” (pág.fls.251).

“...Sabe de irregularidades de sonegação na Rede Energia (pág.fls.252); 

Combustíveis Cunha, sonegação (pág.fls.252); Distribuidora Ciac, Aspen, 

representada  pela  Saara  no  RS,  sonegação  (pág.fls.253);   Distribuidora 

Delta, sonegação...” (pág.fls.254); 

“...A Roglio esta quebrada financeiramente...” (pág.fls.255)

“...A Roglio emitiu duplicatas frias...” (pág.fls.255)
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“...Viu  Humberto  Della  Pasqua  receber  recursos  financeiros 

(pág.fls.257).  Foi  um  maço  de  dinheiro,  mas  não  sei  dizer  quanto 

(pág.fls.257).  Não tem idéia  se  ele  distribuiu este  dinheiro com alguém 

(pág.fls.258). A promessa da Roglio  era de se houvesse a inscrição eles 

dariam uma comissão  ou  não  sei  o  que  em dinheiro  para  o  Humberto 

(pág.fls.258). Deram de cara o dinheiro para o Humberto...” (pág.fls.258).

“...Paulo Roberto Testa é dono da SERCOM...” (pág.fls.259)

“...Pâmela  é  filha  da  testemunha e  sua  secretária,   e  fazia  o  que  a 

testemunha mandava...” (pág.fls.260)

“...Trabalhou na Petropar (pág.fls.261) Houve vários processos crimes 

contra a empresa depois que saiu de lá,  cujo diretor-presidente era Ítalo 

Belon Neto, que tinha mandado de prisão por adulteração de produto...” 

(pág.fls.261).

“...Não conhece a RODOCOLA...” (pág.fls.262).

“...Comprava álcool da usina em São Paulo, para o RS...” (pág.fls.264)

“...Alguns posteiros, o Luiz Roglio e o Luis Giani queriam uma usina, 

passando  a  futricar  o  mercado  de  compra-e-venda  de  usina,  Eu  e  o 

Marcelo...” (pág.fls.263). 

“...Compram sem nota, o Posto Fagundes em Canoas (pág.fls.265/266), 

o  Formigueirense  em Formigueiro  (pág.fls.267),  em Novo Hamburgo  o 

Maurício Bondam...” (pág.fls.267)

“...A Roglio trazia, em média, duas carretas por semana, com 30 ou 32 

ou 34 mil litros (pág.fls.268), que eram adquiridos pelo Cunha, Fagundes, 

Formigueirense, Saturnino, Santo Amaro (com e sem nota), Santo Amaro 

(sem nota), Ideal (com e sem), Montreal (com e sem), Jacaré (com e sem), 

Ceará (com e sem), Detroit (com e sem), Nonoai (com e sem); Pilon (com e 

sem); Um Posto (com e sem); Jorge Kopp (sem, Coradine);   Comercial 

Pelé  (com  e  sem);  (pág.fls.268/273).   Das  vendas  feitas  à  testemunha 
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recebia  comissão  (pág.fls.275),  o  Luiz  Roglio  me  dava  R$  3  mil  por 

semana...” (pág.fls.276).

“...Antes  do  aumento  do  ICMS,  sempre  houve  as  adulterações  no 

mercado de combustíveis...” (pág.fls.273/274).

“...Não atuou no segmento de solvente...” (pág.fls.276)

“...Sei  por  comentários  do  Luis  Giani  que  o  Alceu  Moreira  se 

encontrou com o Luiz Roglio na praia...” (pág.fls.278).

“...O Luiz Roglio deu um prazo ao Alceu Moreira sobre a inscrição 

estadual da SERCOM...” (pág.fls.279)

“...Nunca vendeu álcool para o Piccinini (pág.fls.281). O Piccinini já 

atuou no ramo de álcool...” (pág.fls.281).

“...O transbordo do álcool  era feito na Roglio (pág.fls.283).  Vendeu 

com nota, cerca de 500 mil litros de álcool por mês (284). A nota saía em 

nome da Distribuidora LM ou Floralcool ou Petropalmas (pág.fls.284). O 

lucro líquido dava 5 mil, 6 mil reais para cada um por mês e o excedente 

nos investíamos...” (pág.fls.288). 

“...O único pecado que eu tenho é vender álcool sem nota. Não tem 

adulteração...” (pág.fls.289).

“...Tem conhecimento da existência de tanques de combustível do Sr. 

Marcos Van de Marau, que estão enterrados...” (pág.fls.290).

Humberto Della Pasqua

“...Compromissado na forma da lei...” (pág.fls.31/32)

“...Conhece  Luiz  Roglio  e  Luis  Giani  (pág.fls.35)  Não  conhece 

Leandro de Souza Castro e Álvaro Favieiro Mesquita...” (pág.fls.35)

“...Estava  na  casa  do  secretário  Alceu Moreira,  sendo chamados na 

casa da pessoa que é amiga do Secretário, estando lá como Diretor-Geral da 

Secretaria  de  Habitação e  Desenvolvimento  Urbano,  sendo exposto  que 

existia um processo na Secretaria da Fazenda e foi solicitado para ver como 
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estava o processo, quando conheceu o Luiz Roglio e o Giani (pág.fls.36) 

Foram chamados à casa de praia do Luiz Roglio...” (pág.fls.36)

“...Não  conhece  a  SERCOM  Distribuidora  de  Combustíveis  Ltda. 

(pág.fls.36)  Não  sabe  de  nenhum  problema  desta  empresa  com 

combustíveis...” (pág.fls.37).

“...Esteve  na  SEFAZ com o secretário  Paulo  Michelucci  e  o  Alceu 

Moreira e pediram informações desse processo, o secretário Paulo chamou 

o Diretor Bins e o fiscal Ênio Nallen, onde o secretário (Alceu) perguntou 

informações  do  processo,   alegando  ao  Secretário  Paulo  que  se  não 

estivesse nada ilegal no processo, por que estaria demorando o processo...” 

(pág.fls.37)

“...Não  possui  sociedade  de  fato  com Luis  Roglio,  Álvaro  Favieiro 

Mesquita e Luiz Giani...” (pág.fls.38)

“...Nega  Ter  recebido  algum  valor  para  patrocinar  os  interesses  da 

SERCOM junto à Secretaria da Fazenda para obter a liberação da inscrição 

estadual ...” (pág.fls.38)

“...A  palavra  DEUS  é  uma  força  de  expressão  da  testemunha...” 

(pág.fls.39, 40)

“...A  testemunha  estava  acompanhando  um  processo  administrativo 

dentro  da  SEFAZ  num  pedido  de  inscrição  que  foi  pedido  para  o 

Secretário...” (pág.fls.41)

“...Trabalha com o Secretário Alceu Moreira desde o início do Governo 

Rigotto (pág.fls.43). Foi um convite do secretário...” (pág.fls.44).

“...O Alceu Moreira foi na casa do Luiz Roglio com  a testemunha 

(pág.fls.45).,  onde  estava  o  Luiz  Giani.  Ficaram  uma  meia  hora...” 

(pág.fls.46/47)

“...O  Luiz  Roglio  pediu  que  estaria  um  processo  na  Secretaria  da 

Fazenda, que gostaria que o deputado pudesse ver como estava o processo 

andando na SEFAZ ...” (pág.fls.47)
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“...Não podemos negar que tinha um potencial eleitoral, pois era amigo 

do secretário, dono de empresa...” (pág.fls.47).

“...Não  se  falou  sobre  contribuição,  nada.  Falou  só  sobre  potencial 

eleitoral...” (pág.fls.48). 

“...Esteve na SEFAZ uma vez com o secretário e sozinho umas 2 ou 3 

vezes no máximo (pág.fls.49). Falava com Ênio Nalem e o Abílio do Ed. 

Dab (pág.fls.50). Não queria inscrever ninguém, estava acompanhando o 

processo  de  inscrição  estadual  da  SERCOM,  pedida  por  Luiz  Roglio 

(pág.fls.50).  Como mora em Novo Hamburgo,  passava muitas  vezes  na 

Transportadora  Roglio  em  Canoas,  umas  3  vezes  aproximadamente...” 

(pág.fls.51/52).

“...Fiquei por determinação do Secretário de acompanhar o processo e 

dar um retorno do pedido feito para nós (pág.fls.52). Falava ao telefone 

com eles. Alguns dias 2 vezes por telefone, 3 vezes e semanas que nem se 

falava.(  pág.fls.53). O secretário não me cobrava o retorno deste assunto, 

eu como CC, tinha a preocupação de mantê-lo informado do pedido feito. 

Mas o secretário nunca me perguntou ...” (pág.fls.53).

“...O DEUS não era o secretário (pág.fls.54). É uma expressa minha 

corriqueira, não tem conotação nenhuma nem com Deus nem com outra 

pessoa...” (pág.fls.54).

“...Esperava em troca do acompanhamento do processo de inscrição, o 

potencial  eleitoral  que  a  empresa  possui  com  bastante  funcionários...” 

(pág.fls.55).

“...Em  termos  financeiro  não.  Só  eleitoral,  voto  dessa  empresa 

grande...” (pág.fls.55).

“...Não recebeu nenhum recurso da empresa (pág.fls.55, 56). Eles não 

ofereceram  nada  (pág.fls.56).  Nunca  foi  falado  em  dinheiro...” 

(pág.fls.56/57)
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“...não tem nenhuma objeção a quebra do sigilo bancário, patrimonial 

que está aberto...” (pág.fls.57)

“...Foi exonerado por determinação do secretário para tornar a coisa 

transparente  (58).  O secretário  disse  que  se  não  houvesse alguma coisa 

contra mim eu voltaria no outro dia  ao cargo...” (pág.fls.58).

“...Nunca viu e nem tratou de dinheiro nesse assunto...” (pág.fls.59).

“...Era diretor-geral da Secretaria de Habitação...” (pág.fls.61).

“...A maioria das solicitações tinham a ver com a habitação, algumas 

não...” (pág.fls.61/62).

“...O encontro com o Alceu foi na praia, num Domingo, entre 10 e 11 

h...” (pág.fls.63).

“...Entre o encontro na praia e a audiência na fazenda levou cerca de 20 

a 30 dias...” (pág.fls.64).

“...Não tinha conhecimento dos proprietários da SERCOM do PR...” 

(pág.fls.66).

“...Eu  não  defendia  inscrição  nenhuma,  apenas  acompanhei  um 

processo na SEFAZ...” (pág.fls.66).

“...Fomos tomar informações com o secretário Paulo Michelucci para 

saber onde estava o processo...” (pág.fls.67/68).

“...Procuramos o processo em nome do pedido feito pela transportadora 

Roglio...” (pág.fls.68).

“...Não nos foi solicitado à intervenção para a aprovação com rapidez 

do pedido de inscrição, apenas foi pedido para ver como se encontrava o 

processo de inscrição...” (pág.fls.70).

“...Nega  a  existência  de  pedido  de  gratificação,  de  reconhecimento 

financeiro...” (pág.fls.71)

“...O  Alceu  Moreira  não  fez  nenhuma  ligação  ao  empresário  (Luiz 

Roglio). Fez o contato na praia. Depois nenhum, porque foi delegado para a 

testemunha acompanhar o processo...” (pág.fls.73/74). 
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“...Nunca houve cobrança do secretário  sobre o assunto que me foi 

passado...” (pág.fls.75).

“...O empresário demonstrou descontentamento pela falta de resposta 

positiva  (pág.fls.76).  Ao  que  respondeu  que  esse  interferência  de  fazer 

andar  ou não, a testemunha não tinha...” (pág.fls.76).

“...Soube  que  a  SERCOM funciona  no  endereço  da  Transportadora 

Roglio...” (pág.fls.78)

“...Foi afastado em 18/11/05...” (pág.fls.82).

“...Não  conhece  a  empresa  SERCOM  (pág.fls.86),  nem  o  Alceu 

Moreira...”

“...Acompanhou o processo por algumas vezes na Fazenda (pág.fls.88) 

Tinha problemas de falta de documentação, certidões que ao tempo foram 

sendo sanadas ou não até que a Secretaria solicitou uma carta-fiança de R$ 

1,5 milhão, a qual não conseguiu cumprir isto. Este valor foi reduzido para 

R$ 900 mil e finalmente para R$ 600 mil (pág.fls.89). Não intermediou 

qualquer posição na SEFAZ (pág.fls.91), para mudar a carta-fiança pelo 

aval...” 

“...Não conhece a Macoterra...”  (pág.fls.92).

“...Não sabe se o Roglio é proprietário da SERCOM...” (pág.fls.94).

“...O  que  motivou  o  pedido  do  Sr.  Roglio  de  acompanhamento  do 

processo da SERCOM, é porque eles não podem distribuir o combustível, 

só  podem transportar,  pois  não  tem autorização da  ANP...”  (pág.fls.95, 

138) 

“...Nunca soube de nada ilegal da SERCOM...” (pág.fls.96).

“...No contato com o secretário Alceu e a testemunha o Luiz Roglio 

disse  que  tinha  um  processo  na  SEFAZ,  mas  não  disse  que  era  da 

SERCOM...” (pág.fls.96,97).

“...Estiveram na SEFAZ a pedido de uma pessoa ao Secretário Alceu 

para arrumar um processo que estava. Na presença do Secretário Paulo é 
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que soubemos que era um pedido de inscrição estadual da SERCOM...” 

(pág.fls.98).

“...No intervalo do encontro na praia e a audiência na SEFAZ, ficaram 

sabendo  que  se  tratava  da  SERCOM  (pág.fls.99).  Não  sabia  que  era 

distribuidora de combustível...” (pág.fls.100)

“...Não tem consciência de que o que a testemunha e o secretário Alceu 

fizeram constitui crime de advocacia administrativa (Lei N. 8137/90, art. 3º, 

III...).” (pág.fls.101)

“...Foi 3 vezes na Roglio, porque era caminho, pois mora em NH  e 

trabalha em POA (pág.fls.104). O secretário é amigo deles...” (pág.fls.104)

“...Estávamos passando o final de semana na casa do Deputado Alceu, 

voltamos no Domingo e 2ª Feira retornamos ao trabalho...” (pág.fls.104)

“...Na  notícia  da  imprensa  diz  que  um funcionário  público  de  alto 

escalão do governo do estado poderia estar recebendo...” (pág.fls.105). 

“...o relator pediu a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico da 

testemunha (107). O Dep. Fabiano Pereira solicitou a inclusão da Roglio e 

da Sercom na quebra do sigilo...” (pág.fls.108).

“...Essa  delonga  durou  mais  ou  menos  de  março  a  novembro...” 

(pág.fls.110)

“...O Roglio pediu ao secretário e a testemunha que acompanhasse um 

processo na SEFAZ que solicitava uma inscrição estadual  (pág.fls.111). 

Antes da testemunha e do secretário, pediram informação sobre o processo 

o gabinete do Dep. João Fischer e Cezar Busatto...” (pág.fls.112).

“...Foi  um  pedido  do  secretário  Alceu  Moreira  para  que  eu 

acompanhasse o processo na Fazenda...” (114). 

“...A inscrição da SERCOM não saiu (pág.fls.118); O processo ficou 

parado por falta de documentação...” (pág.fls.118/119).

“...A  fiança  exigida  foi  arbitrada  pela  SEFAZ,  depois  reduzida 

(pág.fls.120). Essa negociação foi feita diretamente pela empresa com  a 
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Fazenda e não pela testemunha (pág.fls.120). Ao final se fixou em R$ 600 

mil...” (pág.fls.121).

“...Desconhece os sócios da SERCOM, assim como o secretário Alceu 

Moreira...” (pág.fls.123).

“...Acha que foi apresentado ao Mesquita na Roglio. Conversou com 

ele na empresa e uma vez estava almoçando no Shopping Praia de Belas 

junto com um colega em comum (José Pitta) e sentaram na mesa. Terminou 

de almoçar e foi embora...” (pág.fls.125/126).

“...Passava para o secretário que estava indo falar com o empresário...” 

(pág.fls.127).

“...Na SEFAZ conversou com  Ênio Nallen e duas vezes com o Abílio 

(pág.fls.128)  sendo  informado  que  o  processo  faltava  documentação 

(pág.fls.128).  O  Enio  Nallen  disse  que  a  empresa  não  teria  as 

documentações necessárias para obter a  inscrição (pág.fls.129). Informei o 

secretário  o  qual  disse  que  se  a  empresa  não  é  idônea  não  tem como 

fazer...” (pág.fls.130/131).

“...Não sabe se o Roglio fez doações a parlamentares...” (pág.fls.132).

“...Não teve nenhum compromisso do Roglio em apoiar  o  deputado 

Alceu, mas era uma expectativa nossa...” (pág.fls.13).

“...Nunca foi solicitado nada ilícito na SEFAZ...” (pág.fls.137)

“...Foi pedido para acompanhar um pedido da SEFAZ. Não conheço 

nada  nesta  área  (pág.fls.141)  Soube  que  a  empresa  não  era  idônea 

(SERCOM) no segundo semestre de 2005 (pág.fls.141). Afirma que quem 

deveria dizer se a empresa é ou não idônea é a SEFAZ, em dar ou não a 

inscrição (pág.fls.142). Eles não disseram que ela não era idônea, disseram 

que haviam indícios de que poderia não ser idônea...” (pág.fls.142).

“A tratativa dos R$ 600 mil  era  com  o advogado da SERCOM...” 

(pág.fls.145).
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“...Na primeira vez que estive com o secretário na SEFAZ foi com o 

Michelucci. Tive outro contato com o Nallen e o Abílio e um terceiro com 

o Nallen, Abílio e Eugênio de Março a Dezembro/05...” (pág.fls.147).

“...Na  escuta  telefônica  falou  com  Luiz  Roglio  e  Luis  Giani 

(pág.fls.150).

“...nega  que  metade  dos  r$  400  mil  eram  para  ele  e  para  deus 

(pág.fls.151). reitera que os r$ 400mil não existem...” (pág.fls.152)

“...Não teve nenhuma outra empresa que foi acompanhada na Fazenda 

pela Testemunha ...” (pág.fls.153)

“...Esteve na Fazenda a primeira vez com o secretário Alceu e outras 3 

ou 4 vezes. Essa com o secretário e mais 3...” (pág.fls.155).

“...O Pitta é um colega de secretaria da testemunha, com o qual fala 

diariamente...” (pág.fls.157).

“...o  meu  sigilo   bancário  e  patrimonial  estão  à  disposição  sem 

problema nenhum a partir de agora...” (pág.fls.161)

3.9  Nona Audiência -  28/12/05

Para esta audiência foi convidado o sr. Sergio Dexheimer , do Posto 

Mundo Novo e convocados: 

- Luiz Giani
- Luiz Roglio

Luiz Giani

“...demitido  por  justa  causa  para  tentar  salvar  a  Roglio  de  uma 

formação  de  quadrilha  (12).  Era  gerente  financeiro  da  Roglio...” 

(pág.fls.100).

“...Ficou  com  o  carro  -  Pajero  2002  -  da  empresa  até  a  data  do 

depoimento...” (pág.fls.12)
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“...O  álcool  hidratado  para  outros  fins  vinha   de  São  Paulo  para 

empresa LDR de Capela  de Santana,  ficava na Roglio  onde era  feito o 

transbordo e após era distribuído aos postos...” (pág.fls.13)

“...A Roglio através da LDR comprava o álcool hidratado industrial...” 

(pág.fls.14)

“...  O  Sr.  Roglio  na  presença  do  Fernando,  disse  que  tinha  a 

possibilidade de trazer álcool para outros fins que viria até a Roglio e seria 

feito o transbordo e distribuído para os postos (pág.fls.16)

“...a  demissão  por  justa  causa,  teve  por  fundamento  desvincular  a 

participação em formação de quadrilha, segundo orientação do advogado 

dr. ney...” (pág.fls.19)

“...Tinha  uma  sociedade  com  Sr.  Luiz  Roglio,  com  20%  da  Ação 

Logística S/A que foi criada para substituir a Roglio...” (pág.fls.19)

“...Confirma a vinda do álcool com sonegação fiscal para a Roglio...” 

(pág.fls.20)

“...Humberto teve vários contatos com a Roglio...” (pág.fls.22)

“...Houve um acordo com o Humberto, que se conseguisse a inscrição 

estadual  da  SERCOM  seria  pago  R$  250  Mil,  sendo  repassados  até 

Outubro/05, cerca de R$ 175 Mil ao Humberto. Com a inscrição seria pago 

o saldo de R$ 75 Mil em espécie, por vezes na Roglio,  no Bourbon Canoas 

onde estava o Luiz Roglio, Giani e Humberto (pág.fls.23). Não se recorda 

em quantas parcelas foi pago o valor combinado,  às vezes era 25 Mil, 

50Mil,  depois  mais  30 Mil  (pág.fls.59).  O valor  final  negociado com o 

Humberto foi de R$ 250 Mil  (pág.fls.90).  Os R$ 250 mil  foi  um valor 

apresentado  pelo  Humberto  para  ter  sucesso  na  inscrição  estadual 

(pág.fls.33).  Declara  que  a  Roglio  pagou  os  R$  175  Mil  para  obter  o 

registro da SERCOM (pág.fls.99). Roglio nunca soube para quem ia esse 

dinheiro, se ele era repartido e com quem (pág.fls.23).  Humberto nunca 

falou  direta  ou  indiretamente  que  o  dinheiro  (R$  175  Mil)  iria  para  o 
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Secretário (pág.fls.25). Não existe qualquer comprovante do pagamento ao 

Humberto (pág.fls.93). O valor negociado inicialmente mediante o sucesso 

da inscrição estadual foi de R$ 250 Mil (pág.fls.95). A tratativa dos R$ 250 

Mil foi feita pelo Luis Roglio, a Testemunha e o Humberto (pág.fls.115). O 

repasse dos R$ 175 Mil foram feitios pelo Luis Roglio e pela Testemunha 

ao Humberto (pág.fls.115).  Os R$ 175 Mil  foram repassados em vários 

pagamentos  de  R$ 20,  30,  50 Mil  reais  (pág.fls.116).  Com recursos  da 

Roglio e depois do caixa-dois (pág.fls.117). Dois repasses ao Humberto 

ocorreram no Bourbon de Canoas, na presença da testemunha e do Sr. Luiz 

Roglio...” (pág.fls.118).

“...Teve contato com ALCEU MOREIRA na casa do Luiz Roglio em 

Tramandaí,  onde estava o secretário ALCEU MOREIRA, a testemunha, 

Humberto e o Alexandre amigo do secretário, tratando da viabilidade da 

inscrição da SERCOM, tendo dito o Secretário que se a empresa atendesse 

todas as exigências da Fazenda ele iria ajudar (pág.fls.24/25). O secretário 

ALCEU MOREIRA indicou o Humberto Della Pasqua para auxiliar o qual 

trataria do assunto se fossem atendidas as exigências básicas do Estado...” 

(pág.fls.88).

“...Afirma que a BRASIL QUÍMICA é uma extensão da Roglio e que 

foi criada para viabilizar negócios para a Roglio (pág.fls.26), mas era uma 

empresa  laranja  (pág.fls.27).  A  Brasil  Química  é  no  endereço  da 

testemunha, rua Eng. Rebouças, 140 (pág.fls.27).  Foi firmado um contrato 

entre a Brasil Química e a Tintas Rech (Luis Paulo Rech Filho) pelo qual a 

Roglio carregava o SOLVENTE da Rech na Copesul e depois era feita a 

troca de nota.  Caminhões iam até a Roglio, mas depois a nota fiscal da 

Copesul ia até a Tintas Rech e trocava para as indústrias químicas de São 

Paulo...” (pág.fls.28).

“...A Roglio, recentemente, teve contato com outra empresa laranja a 

LDR...” (pág.fls.27). 
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“...Em 18/11/05 houve a Operação Estradeira do MP e no dia 21 (2ª 

Feira) o Sr. Humberto esteve na Roglio (pág.fls.29). O teor da conversa foi 

o mesmo do dia 21/11/05, de todos se afastarem, se isolar cada um e não se 

comunicar mais, evitar qualquer contato...” (pág.fls.30).

“...Em OUTUBRO/05 o Humberto foi a Roglio e disse que foi afastado 

pelo Alceu Moreira (30/31). Depois de 3 ou  4 dias, o Humberto disse que 

indicaria outra pessoa para tratar do assunto na SEFAZ...” (pág.fls.31).

“...Reiterou que o Alceu Moreira, na reunião de Tramandaí, indicou o 

Humberto para tratar do assunto...” (pág.fls.33).

“...Em nenhum momento o Humberto envolveu o Alceu Moreira no 

recebimento de dinheiro...” (pág.fls.33).

“...Em  NOV/05  o  Luis  Roglio  chamou  a  testemunha,  o  Marcelo 

procurador da SERCOM e o Mesquita para uma conversa, dizendo que se 

não houvesse resultado ele iria chamar o Humberto e dizer que já tinha 

gasto tanto e queria o valor de volta senão iria publicar isso na imprensa...” 

(pág.fls.33/34).

“...Na Roglio ninguém queria assumir o setor financeiro e a testemunha 

assumiu...” (pág.fls.35).

“...Em AGO/05 a Roglio começou a trazer álcool hidratado industrial 

para outros fins (36). Foram trazidos cerca de 720 Mil litros ou cerca de 25 

caminhões  mais  ou  menos  (pág.fls.36,  76).  Era  feito  o  transbordo  em 

caminhões  menores  e  o  álcool  ia  para  os  postos  de  combustíveis 

(pág.fls.37), que compravam o álcool do Mesquita (pág.fls.38) que era o 

vendedor.  Antes  da  LDR,  a  Roglio  trouxe  duas  cargas  com a  empresa 

ASTRALIT com sonegação de impostos...” (pág.fls.76).

“...O  Mesquita  apresentou a  SERCOM para  a  Roglio  (pág.fls.78)  e 

teria  uma participação de 7% na SERCOM (pág.fls.38),  por ocasião do 

início das atividades. Inicialmente, vieram muitos embarques de álcool com 

os impostos recolhidos...” (pág.fls.78). 
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“...Em AGO/05 surgiu a idéia do Fernando, da Roglio trazer o álcool 

hidratado  industrial  para  outros  fins  com  a  LDR,  que  é  um  álcool 

carburante,  porém  com  alíquota  menor.  As  vendas  foram  feitas  pelo 

Mesquita  (pág.fls.38/39).  O meu papel  na organização era  o  financeiro, 

fazia  os pagamentos da compra do combustível, recebia dos cheques da 

venda do combustível...” (pág.fls.40).

“...Comprava através da LDR de uma usina em SP, a qual faturava p/ 

LDR de Capela de Santana. O álcool vinha para a Roglio (pág.fls.40).  Era 

feito o transbordo para caminhões menores com 5 Mil litros, e era entregue 

aos postos (pág.fls.41). Esses caminhões  circulavam no RS sem nota fiscal 

(pág.fls.41). Não tinha nota...” (pág.fls.41/42).

“...O Mesquita cuidava do transbordo, estoque, transporte até o posto e 

em alguns casos mandava uma outra nota junto...” (pág.fls.42).

“...A Roglio gastou R$ 175 Mil com o Humberto, a Roglio perdeu R$ 

200 Mil com o Leandro da LDR...” (pág.fls.43). 

“...Marcelo Sposito era o procurador da SERCOM...” (pág.fls.45).

“...O Pita esteve várias vezes na Roglio...” (pág.fls.47).

“...O  Pita  apresentou  para  a  Roglio  um  advogado  tributarista...” 

(pág.fls.48, 55/56).

“...O Pita durante uns 3, 4 ou 5 meses pedia empréstimos no valor de 

R$  2  ou  3  mil,  até  liquidar  o  valor  do  empréstimo  em Outubro/05...” 

(pág.fls.48).

“...O Pita é assessor do Alceu Moreira...” (pág.fls.50).

“...O Pita falava que o Humberto era chefe dele...” (pág.fls.51).

“...Numa ligação o Humberto disse que o assunto da SERCOM estava 

com Deus...” (pág.fls.53).

“...O  Pita  não  teve  este  tipo  de  envolvimento  com  a  Roglio  sobre 

inscrição estadual...” (pág.fls.55).
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“...A Roglio deve/devia cerca de R$ 1,5 ou 1,8 Milhões de ICMS, que 

esta ajuizado ...” (pág.fls.56).

“...A Roglio tinha interesse  na inscrição estadual  da SERCOM pois 

tinha  interesse  em  ser  representante  de  uma  distribuidora  oficial...” 

(pág.fls.60/61).

“...A afirmação do advogado Roberto Fahrion na imprensa de que a 

Roglio nunca pensou em se transformar numa Distribuidora e de que nem 

conhece  e  nunca  pensou  em  se  associar  a  SERCOM  é  mentirosa 

(pág.fls.62).  A  SERCOM  estava  instalada  numa  área  de  5  mil  metros 

locada da Roglio...” (pág.fls.62).

“...A Roglio participou de uma reunião na casa de praia de Tramandaí 

onde conheceu Alceu Moreira...” (pág.fls.67).

“...O  Secretário  Alceu  Moreira  nessa  única  reunião  disse  que  se  a 

SERCOM  atendesse todas as necessidades, todas as exigências da Fazenda 

Estadual ele iria tentar auxiliar, porque iria gerar mais empregos, trabalho, 

receita ...” (pág.fls.68)

“...Que  o  Humberto  Della  Pasqua  teria  recebido  175  Mil  reais, 

provavelmente uns 3 a 4 meses após o encontro de Tramandaí (pág.fls.69). 

O Sr. Humberto nunca falou para onde iriam esses valores (69). Disse que 

teria que gastar em algum lugar...” (pág.fls.70).

“...Não houve a participação direta do Secretário Alceu Moreira com a 

empresa...” (pág.fls.71).

“...afirma que existia e existe um caixa-dois na roglio (pág.fls.78), não 

específico para os combustíveis. É, por exemplo, os valores pagos para o 

Sr.  Humberto  foi  pago  por  fora,  isso  era  o  caixa-dois  da  Roglio 

(pág.fls.101). O caixa-dois eram os valores  pagos para dívidas da Roglio 

(pág.fls.101).  Existem  planilhas,  relatórios  –  do  caixa-dois  -  que  eram 

visados pela testemunha e pelo Sr. Luiz Roglio (pág.fls.102). O caixa-dois 
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deve representar cerca de 5% do faturamento da empresa, com margem de 

erro de 1% para mais o menos...” (pág.fls.129). 

“...Havia controles do álcool que vinha com os impostos recolhidos e 

do álcool para outros fins que é o álcool hidratado industrial que vem para 

a indústria e que na verdade não foi para a indústria...” (pág.fls.79/80)

“...Existiam  duas  situações,  na  A,  a  logística  era  por  conta  do  Sr. 

Marcelo e do Mesquita. Na B, nós da Roglio efetuávamos a compra e o 

transporte até a Roglio...” (pág.fls.81).

“...Todos  os  assuntos  da  SERCOM,  AÇÃO  LOGÍSTICA,  BRASIL 

QUÍMICA eram tratados dentro da Roglio...” (pág.fls.82)

“...Os depósitos e os cheques da situação B, dita irregular, eram feitos 

através da Roglio e da Brasil Química...” (pág.fls.82)

“...O Mesquita não trabalhava nem para a Roglio, nem para a Sercom, 

mas efetivada a inscrição, seria ele sócio da SERCOM. Era um vendedor 

virtual...” (pág.fls.82).

“...A  Roglio  deve  aproximadamente  mais  de  R$  15  Milhões...” 

(pág.fls.86).

“...O  pagamento  do  álcool  vendido  pela  Roglio  era  feito  99%  em 

cheques que os postos mandavam...” (pág.fls.87).

“...A  Roglio   faria  uma  sociedade  com  a  SERCOM,  para  a 

comercialização  de  combustíveis,  participando  com 40% dos  resultados 

obtidos...” (pág.fls.98).

“...A testemunha possui o seguinte patrimônio: Apartamento financiado 

em São Paulo, Uma casa na praia de Atlântida Sul, um veículo Ford Ka e 

um Pegout 307...”

“...Hoje  a  relação com a Roglio  não existe.  Fui  desligado por  justa 

causa em 25/11/05, sendo afastado por 3 meses recebendo salário nesse 

período,  ficando  com  a  caminhonete  Pajero  por  empréstimo...” 

(pág.fls.108).
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“...A partilha do lucro com a sonegação de impostos e a fraude era 

compartilhado entre Luiz Roglio, a Testemunha e o Mesquita, sendo 1/3 

para  cada um, porém quando houve insucesso nos  negócios,  o  prejuízo 

ficaram com a testemunha e o Mesquita, tendo o Luiz Roglio recebido a 

parte integral...” (pág.fls.110).

“...A  LDR  recebia  entre  R$  0,13  e  R$  0,15  por  litro  de  álcool 

(pág.fls.111). A LDR recebia entre 12 e 15 centavos e sobrava mais 12 ou 

15 centavos para ser dividido: Luiz Roglio, a Testemunha e o Mesquita...” 

(pág.fls.113).

“...A Fazenda Estadual solicitou da SERCOM uma fiança de R$ 1,5 

Milhão, que passou a R$ 800 Mil, R$ 600 Mil, cuja informação era dada 

pelo Humberto a Roglio...” (pág.fls.121)

“...Quanto  a  venda  de  álcool  sem  nota  ou  com  fraude  fiscal, 

participaram do esquema: Rede Santo Amaro de Santa Maria (pág.fls.125, 

130).  Ou  não  tinha  nota,  ou  tinha  uma  nota  que  não  era  para  aquele 

posto...” (pág.fls.131).

Luiz Roglio

“...Conhece  Humberto  Della  Pasqua  e  Álvaro  Mesquita...”  (Fl.l 

pág.fls.148).

“...O início foi o Mesquita com a SECOM...” (pág.fls.149).

“...O  gerente  Luis  Giani  apresentou  p/  Roglio  o  Mesquita...” 

(pág.fls.149).

“...Demitiu  o  gerente  Luis  Giani  por problemas ocorridos dentro da 

empresa (pág.fls.150),  porque a polícia teve fiscalizando a SERCOM lá 

dentro da Roglio...” (pág.fls.150).
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“...Afirma que o Luiz Giani não recebe qualquer benefício da empresa 

Roglio...” (pág.fls.151).

“...Afirma  que  o  veículo  PAJERO  é  de  uma  seguradora,  Barão 

Seguros...” (pág.fls.151).

“...Nega  a  existência  de  sociedade  de  fato  com  Luiz  Giani  e  o 

Mesquita...” (pág.fls.153).

“...Não conhece a LDR...” (pág.fls.155).

“...Afirma  que  o  Luiz  Giani  é  gerente-geral  da  empresa 

(Transportadora Roglio) e que conheceu o Mesquita p/ Giani. Que poucas 

vezes falou com ele...” (pág.fls.156).

“...A Brasil Química é do Luiz Giani e sua esposa...” (pág.fls.159).

“...A Soliver é do Mesquita e do Marcelo...” (pág.fls.159).

“...que a Róglio tinha autorização da ANP para comercializar álcool 

combustível...” (pág.fls.161)

“...Nega  a  existência  de  caixa  2  na  Transportadora  Roglio...” 

(pág.fls.161/162)

“...Afirma  que  falou  com  Alceu  Moreira,  2  ou  3  vezes  na  praia 

(pág.fls.163) e que no último encontro solicitou ao secretário se ele tinha 

alguém para dar uma olhada, não ele, para ver o andamento. (164). Afirma 

ter sido nomeado o Humberto...” (pág.fls.164/165).

“...nega o repasse de algum recurso da empresa para o Humberto...” 

(pág.fls.166).

“...contradizendo-se  (151),  afirma  que  deixou  a  pajero  com  o  Luis 

Giani, mesmo não sendo mais empregado da empresa, para não deixá-lo a 

pé. mas já vai pegá-la de volta...” (167).

“...afirma não ter idéia de quem pagou r$ 175 mil a Humberto Della 

Pasqua...” (pág.fls.172, 269).

“...Afirma não ter dado a Humberto os R$ 175 mil...” (pág.fls.282)

“...nega a existência de caixa 2 na Roglio...” (pág.fls.174).
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“...nega a existência de sonegação na róglio...” (pág.fls.175/176).

“...Quem tratava da área financeira da Roglio era o Sr. Luis Giani...” 

(pág.fls.176/177).

“...Afirma  que  o  MESQUITA  tinha  relação  com  o  GIANE  ...” 

(pág.fls.178).

“...Afirma que pediu ao Alceu Moreira para ver alguém para dar uma 

olhada no processo. Olhar não é acompanhar...” (pág.fls.178).

“...a  empresa LDR emitia  nota de álcool  que ficava com a Sercom. 

(182).

“...afirma  que  nunca  se  envolveu  com a  Sercom.  o  negócio  com a 

Sercom era com o álcool, o retorno do álcool...” (pág.fls.184).

“...Disse que tem autorização da ANP para distribuir e comercializar 

combustível...” (187).

“...nega que os R$ 250 mil oferecido ao Humberto Della Pasqua teriam 

saído de sua empresa...” (pág.fls.187 e 188)

“...não  tem  certeza  que  algum  funcionário  seu  tenha  feito  esta 

doação...” (pág.fls.189)

“...não tem muito controle financeiro da transportadora Róglio. (198). 

deu autonomia ao seu gerente...” (pág.fls.199)

“...afirma  que  a  retirada  de  valores  grandes  da  conta  da  empresa 

necessita da assinatura da testemunha...” (pág.fls.200)

“...reafirma que a empresa não tem caixa 2...” (pág.fls.200, 206, 207)

“...Afirma  que  eles  tem  que  mostrar  o  caixa  no  final  do  mês...” 

(pág.fls.201).

“...Afirma  que  Luis  Giani  era  gerente  financeiro  e  operacional  da 

empresa...” (pág.fls.201/202)

“...Afirma que demitiu o Giani por justa causa...” (pág.fls.203)

“...Disse  que  não  sabia  de  quem eram os  caminhões  de  álcool  que 

chegavam na Roglio...” (pág.fls.214)
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“...Afirma  que  a  SERCOM  fazia  a  transferência  do  álcool  para 

caminhões menores...” (pág.fls.215)

“...Afirma  que  recebia  da  SERCOM  cerca  de  R$  0,10  o  litro 

transportado...”

“...Nega que trocava cheques para o Pita...” (pág.fls.217).

“...Afirma que  com a  SERCOM ele  teria  mais  retorno do álcool...” 

(pág.fls.220)

“...Afirma não ser sócio da SERCOM...” (pág.fls.220).

“...Afirma que o Humberto falou com o Mesquita e com o Luis Giani, 

mas não com ele...” (225).

“...Afirma ter a sua empresa contrato de aluguel com a SERCOM, mas 

não sabe o valor do aluguel...” (pág.fls.228).

“...Nega  fazer  fracionamento  de  combustível  na  Roglio...” 

(pág.fls.240).

“...Confirma  ter  nas  dependências  da  empresa,  um  sistema  de 

fracionamento de álcool, mas alega ser da SERCOM...” (pág.fls.241).

“...Afirma que o equipamento de fracionamento esta alugado para a 

SERCOM...” (pág.fls.242, 246)

“...Afirma  que  a  questão  do  fracionamento  de  combustível  era 

acompanhada pelo Giani e pelo Mesquita...” (pág.fls.249).

“...Afirma que os caminhões grandes podem ter trazido álcool para a 

empresa LDR...” (pág.fls.252)

“...Que o Humberto foi saber da inscrição da SERCOM na SEFAZ...” 

(pág.fls.257)

“...Nega que o Humberto ia na Roglio levar as informações sobre a 

SERCOM...” (260).

“...O Pitta foi uma ou duas vezes na Roglio...” (pág.fls.261)

“...Nunca falou com o Alceu Moreira por telefone...” (pág.fls.267)
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“...Falou  com  o  Humberto  neste  ano,  uma  ou  duas  vezes...” 

(pág.fls.267)

“...Ofereceu p/ SERCOM patrimônio para a liberação da inscrição na 

SEFAZ...” (pág.fls.271)

3.10 Décima Audiência -  04/01/2006     

  

Esta  foi  uma  reunião  realizada  entre  as  principais  entidades 

relacionadas  à  área  dos  combustíveis.  Para  esta  audiência  foram 

convidados:

- Sindicom – Alísio Vaz 
- Procon – Mario Sanseverino 
- Petrobrás - Guido Zappa 
- Petrobrás – Ticiana Jeressati de Araújo 
- Petrobrás – Fabiana Coutinho Grande 
- Petrobrás -  Fernando de Castro Sá 

PROCON

Mário Sanseverino

“...Hoje  no RS,  temos 54 Procons  instalados em 496 Municípios...” 

(pág.fls.69).

“...Recentemente, o Procon perdeu alguns fiscais, funcionários federais 

que voltaram para a origem...” (pág.fls.69).

“...Nas  visitas  aos postos solicitamos os  livros  de movimentação de 

combustíveis,  para  aferir  a  origem do produto vendido (pág.fls.69).  Por 

vezes  observamos  que  alguns  postos  bandeira  branca  anunciam  um 

combustível de uma bandeira X e no tanque existe outro da bandeira Y, o 
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que  caracteriza  uma  publicidade  enganosa,  abrindo-se  um  processo 

administrativo para apurar a falta cometida. No prazo da defesa a empresa 

não consegue provar que o preço na bomba é o que ela adquiriu, sendo 

autuada...” (pág.fls.70).

“...O alinhamento dos preços dos combustíveis, não significa formação 

de  cartel  (pág.fls.72).  Todavia,  causou  estranheza  o  fato  de  que  uma 

distribuidora venda para um revendedor por um preço maior ou menor do 

praticado a outro revendedor...” (pág.fls.72).

“...Possuímos uma camionete equipada com um laboratório para fazer a 

análise de combustível,  que se encontra em comodato com o Ministério 

Público...” (pág.fls.73).

“...Com relação as denúncias de formação de cartel, nós encaminhamos 

ao MP...” (pág.fls.82).

PETROBRAS 

Representantes: Guido Zappa, Ticiana Jereissati,  Fabiana Coutinho, 

Fernando Castro 

“...A atuação da Petrobras  no RS,  se  dá  através  de uma controlada 

indireta que é a REFAP...” (pág.fls.98).

“...Apesar de Ter sido mantido o monopólio do petróleo com a União, 

sendo o exercício do mesmo transferível a um particular. Surgiu a lei do 

petróleo (9478) que estabeleceu que na produção e exploração nós temos 

concessões e no abastecimento temos autorizações (pág.fls.98). Passamos a 

Ter  um  órgão  regulador  do  mercado,  a  ANP  (pág.fls.99).   Uma  das 

primeiras portarias expedidas permitia a criação de distribuidoras, o que 

incrementou  o  número  de  10  para  150  aproximadamente  (pág.fls.99). 

Posteriormente,  criou-se  os  postos  bandeira  branca  que  vendem 
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combustível  adquirido  de  qualquer  distribuidora,  devendo  informa  a 

distribuidora onde adquiriu o produto...” (pág.fls.99).

“...A Lei do petróleo estabeleceu um prazo para a abertura do mercado, 

ficando os preços livres, mas não temos um sistema tributário no Brasil, o 

que motivou diferenças no ICMS entre os Estados...”( pág.fls.150)

“...Nem toda a adulteração de combustível significa que ele está ruim. 

O solvente, se for misturado fora da proporção à gasolina, esta pode estar 

adulterada,  mas,  apesar  disso,  dentro  da  especificação  da  ANP,  sem 

qualquer irregularidade...” (pág.fls.101).

“...A ANP num dado momento alterou a portaria que tratava sobre as 

distribuidoras,  e  algumas que tinham só secretária  eletrônica,  obtiveram 

liminares para continuar operando, que entendiam que a autorização não 

podia ser tirada apesar do ato ser precário...” (pág.fls.102/103).

“...A  Petrobras  tem  feito  investimentos  vultosos  para  permitir  a 

utilização do petróleo pesado que nos extraímos, que é mais barato que os 

demais.  Cada  refinaria  trabalha,  é  projetada  para  trabalhar  com  um 

determinado tipo de petróleo. A nossa auto-suficiência é de um petróleo 

mais pesado, que as refinarias não foram construídas com tecnologia para 

processá-lo...” (pág.fls.107). 

“...Do preço final dos combustíveis, a Petrobras recebe 30%, sobre o 

qual incide IR, CSSL, ROYALTIES e investimentos...” (pág.fls.108/109). 

“...Quanto aos investimentos, a Petrobras pretende invetir a partir de 

2006, cerca de US$ 1 bilhão mensalmente...” (pág.fls.109).

“...Como  a  Venezuela,  o  Brasil  teve  um  mercado  fechado  de 

combustíveis, onde os preços eram tabelados. Com a lei do petróleo de 97, 

ficou estabelecido um período de transição no mercado do petróleo, e após 

ficaria liberado (pág.fls.109). A partir de Janeiro de 2002 os preços dos 

combustíveis foram liberados...” 
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“...No  Rio  de  Janeiro,  aconteceu  algo  curioso,   magistrados  eram 

mudados de Comarcas e algumas distribuidoras mudavam para as mesmas 

cidades  as  suas  sedes  (pág.fls.111).  Houveram  situações  de  juízes  se 

passarem  por  oficial  de  justiça  para  entregar  intimações  para  serem 

cumpridas...” (pág.fls.112). 

3.11 Décima Primeira audiência – 11/01/2006

Convidados:
- Maurício Bondan – Posto Racer Track

Convocados:
- Álvaro Faviero Mesquita 

POSTO RACER TRACK 

Representante: Maurício Boldan 

“...Possui cinco postos, sendo 4 independentes e um bandeira Ipiranga 

em NH...” (pág.fls.27).

“...Em NH as companhias praticaram preços menores dos adquiridos da 

Petrobras (pág.fls.28). Nos meus postos de bandeira branca eu compro de 7 

a 10 centavos a menos que no que possui bandeira (pág.fls.29). Da Ipiranga 

eu compro mais caro...” (pág.fls.32).

“...As  distribuidoras,  por  vezes,  praticam  uma  concorrência 

predatória...” (pág.fls.33).

“...O  preço  do  frete  é  o  mesmo  para  a  região  metropolitana...” 

(pág.fls.34).

“...Só  recebo  o  álcool,  com  nota  fiscal  e  guia  de  recolhimento  do 

ICMS...” (pág.fls.36).
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“...Em  2004,  adquiriu  da  Esso,  cujo  transporte  foi  executado  pela 

empresa Roglio...” (pág.fls.37).

“...A  média  de  lucro  nos  postos  da  testemunha  é  de  R$  0,30...” 

(pág.fls.41).

“...Adquire  das  distribuidoras  Esso,  Repsol,  Refap,  Fic,  Latina, 

Distribuidoras...” (pág.fls.45)

“...Agüentaria a guerra de preços por 3 meses...” (pág.fls.46).

“...O proprietário do Posto Berai  em NH, José Moacir Albuquerque 

Silveira,  em meados de 2005 tentou me atropelar...” (pág.fls.57/58).

“...O álcool anidro que é adicionado a gasolina está subindo muito por 

causa dos usineiros...” (pág.fls.60).

“...A  propaganda  contra  os  postos  independentes  (bandeira  Branca) 

feita pelas Companhias é muito grande, com vistas a denegrir a imagem...” 

(pág.fls.62).

“...A  fiscalização  no  posto  Ipiranga  nunca  apareceu  e  nos  bandeira 

branca, estão lá seguido...” (pág.fls.70).

“...Em Porto Xavier existe uma usina, uma cooperativa...” (pág.fls.82).

Alvaro Faviero Mesquita

“... Não é representante da SERCOM...” (pág.fls.112).

“...O Marcelo Sposito trouxe a SERCOM, para trazer ao RS uma nova 

distribuidora,  e  por  conhecer  a  Roglio,  sua  estrutura,  eu  ofereci  essa 

empresa ao Luiz Roglio e ao Luiz Giani...” (pág.fls.113)

“...Estavam explanando um contrato frio, não registrado no Cartório, 

sendo 40 ou 50% para SERCOM de ´royality´, e o restante dividido entre 

nós:  Luiz  Giani,  Luiz  Roglio,  Mesquita  e  o  Marcelo,  antes  de  sair  a 

inscrição da SERCOM, mas não estava nada definido, a participação final 

de cada um...” (pág.fls.114)

“...Abriram a SERCOM no endereço da Roglio...” (pág.fls.115/116)
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“...Confirma  a  existência  de  equipamentos  de  fracionamento  de 

combustível  na  Roglio  e  tanques  de  propriedade  da  Roglio,  tudo  é  da 

Roglio...” (pág.fls.116/117)

“...Não conhece a LDR. Mas sabia que o álcool chegava através da 

LDR, cujo álcool era fracionado na Roglio para caminhões menores,  os 

quais entregavam o produto nos postos...” (pág.fls.118)

“... A testemunha compra e vende álcool legalizado de São Paulo, com 

impostos pagos. Estava instalado dentro da Roglio e um dia o Luiz Roglio 

e  o  Luiz  Giani  chamaram  a  testemunha  e  disseram  que  estavam  sem 

dinheiro até sair a SERCOM e eu vou trazer esse produto pra misturar no 

meio do teu, ao que respondi que se não me comprometesse, tudo bem. Me 

pediram que eu apresentasse alguns clientes que compram álcool sem nota 

e  eu  receberia  uma  comissão.  E  aconteceu.   (pág.fls.119).  Foi  em 

AGO/2005 (pág.fls.120).  Eles  (Luiz  Roglio  e  Luiz  Giani)  disseram que 

precisavam que eu indicasse alguém para comprar o álcool que eles trariam 

e eu apresentei alguns clientes a eles ...” (pág.fls.124)

“... Vendeu álcool sem nota...” (pág.fls.120)

“... Sempre fui vendedor na Roglio ...” (pág.fls.124)

“... Não deram a inscrição estadual da SERCOM...”  (pág.fls.127)

“... Foi apresentado ao Humberto na Roglio...” (pág.fls.129)

“...  Afirma que o Humberto iria conseguir  a  inscrição estadual,  que 

estaria  difícil  de  conseguir  pela  situação  dos  sócios  da  SERCOM...” 

(pág.fls.130)

“... O ICMS colocou vários obstáculos para não conceder a inscrição, 

pedindo  uma  garantia   de  R$  1,5  Milhão,  para  o  Luiz  Giani  e  Luiz 

Roglio...” (pág.fls.131)

“... O deputado (Alceu Moreira) apresentou ao Luiz Roglio o Humberto 

dizendo que ele seria a pessoa encarregada do processo...” (pág.fls.133).

159



“...Confirma que estava presente por ocasião de um repasse de dinheiro 

ao Humberto...” (pág.fls.134)

“... A casa que foi construída na Roglio para a SERCOM foi feita pela 

Roglio ...” (pág.fls.134)

“...  Viu  repassando  o  dinheiro  ao  Humberto  em  espécie  ...” 

(pág.fls.135).

“... Confirma que tudo era da Roglio ...” (pág.fls.137)

“... Viu o Humberto na Roglio umas 2 ou 3 vezes ...” (pág.fls.138)

“ ...  Não viu o Pitta  receber  dinheiro na Roglio,  só o Humberto...” 

(pág.fls.140)

“... Confirma que Marcos Vans (Borela Vans) trazia álcool sem nota de 

São Paulo ou do Paraná. Alguma distribuidora trazia até Santa Catarina, 

vinha para Chapec/RS, fazia o transbordo e vinha para o RS. Passada numa 

balsa por trás da fiscalização. Construiu uma estrada e passava por ali...” 

(pág.fls.142)

“... Ratifica o depoimento anterior ...” (pág.fls.147)

“...  Trabalhavam  nesta  casa  da  SERCOM,  cinco  pessoas  ...” 

(pág.fls.149)

“...  Por  causa  da  Roglio,  trabalhavam  com  20%  ou  30%  frio  ...” 

(pág.fls.150)

“ ... A SERCOM seria usada para comprar gasolina, diesel na Petrobras 

e trazer álcool...”  (pág.fls.150)

“...  Conversou com o Humberto umas duas vezes, uma na Roglio e 

outra no Shopping Praia de Belas. Conhece o Humberto a cerca de 8 meses. 

No Shopping estava a testemunha, o Humberto e o Pitta. Outra vez estava a 

testemunha,  o  Humberto,  o  Luiz  Roglio  e  o  Luiz  Giani.   Na Roglio  o 

assunto foi a inscrição da SERCOM ...”  (pág.fls.155/156)

“.... A Roglio entregou ao  Humberto,  o dinheiro (pág.fls.159) O Sr. 

Roglio e o Luiz Giani entregaram o dinheiro ao Humberto (pág.fls.159). 
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Viu um bolo de dinheiro, dentro da Roglio (pág.fls.160). Uma vez só ...” 

(pág.fls.160)

“... O responsável pela SERCOM é o Paulo Testa ...” (pág.fls.162)

“ ... Marcelo Sposito é o procurador da SERCOM ...” (pág.fls.163)

“... A única coisa que acontecia na Roglio é o álcool para outros fins 

que eu ganhava comissão...” (pág.fls.166)

“... Jantava com o Pitta (pág.fls.169) Ia na casa da praia do Pitta em 

Tramandaí tomar chimarrão e conversar...” (pág.fls.170)

“...  No  futuro  poderia  vir  a  representar  a  SERCOM  no  estado 

(pág.fls.173) Qualquer coisa que acontecia  com a SERCOM eu informava 

o Marcelo que levava ao conhecimento dos diretores e do presidente...” 

(pág.fls.175)

“...O Eugênio disse que não seria dado a inscrição da SERCOM no RS, 

porque  os  sócios  tem  problemas  de  adulteração  e  etc.,  no  Paraná...” 

(pág.fls.177).

“... O Giani era gerente da Roglio ...” (pág.fls.179)

“ ... As operações de sonegação eram de conhecimento do Roglio e do 

Giani.  Existia  uma  sintonia  entre  o  Luiz  Roglio  e  o  Luiz  Giani  na 

administração ...” (pág.fls.179/180).

“...  Era  representante  da  SOLIVER  Representações   Comerciais...” 

(pág.fls.186)

“... Iriam utilizar a estrutura da Roglio para a SERCOM, atuar como 

distribuidora de combustível, normal como qualquer outra distribuidora...” 

(pág.fls.190)

“... O José Vítor Pitta é um quebrado...” (pág.fls.193)

“... Quando presenciou a entrega do dinheiro ao Humberto estavam na 

Roglio,  o  Humberto,  o  Luiz  Giani  e  o  Luiz  Roglio  (pág.fls.200)  Eles 

estavam na sala do Luiz Roglio entregando o dinheiro ao Humberto, eu 
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entrei na sala, eles me viram, e o Humberto disse: “tudo bem? tudo bom” 

(pág.fls.202). Eu não entrava em detalhes, isso é problema deles...” (204)

“... A história dos R$ 400 mil saiu de dentro da Roglio, do Luiz Roglio 

e Luiz Giani, eles falaram que iriam dar (pág.fls.209). Iria custar R$ 400 

mil a inscrição estadual...” (pág.fls.210)

“... Viu darem o dinheiro ao Humberto (pág.fls.212) Confirma que viu 

darem dinheiro ao Humberto (216) Um pacote de dinheiro na Roglio...” 

(pág.fls.216/217)

“...  A  amizade  com  o  Pitta  foi  construída  dentro  da  Roglio  ...” 

(pág.fls.218/219)

“... Não viu o Humberto e o Pitta na Roglio...” (pág.fls.219)

“...  O  Humberto  pediu  para  não  falar  nada  com  o  Pitta  sobre  a 

SERCOM ...” (pág.fls.221)

“...  Eu o Luiz  Roglio  e  o  Luiz  Giani  estamos sendo tratados  como 

formação de quadrilha ...” (pág.fls.224)

3.12 Décima Segunda audiência – 18/01/2006

Convidados:

- Sindipetro- José Luiz Gomes 
- Sitramico – Ângelo Martins 

SITRAMICO 

“...  Tem  postos  que  possuem  mais  trabalhadores  que  as 

distribuidoras...” (pág.fls.59).

“...Existe  uma  maior  incidência  de  problemas  com  os  postos  de 

bandeira branca...” (pág.fls.61).
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“...O  RS,  até  determinado  momento  substituiu  o  álcool  anidro  pelo 

MTBE produzido no Pólo Petroquímico, cujo ICMS ficava no Estado...” 

(pág.fls.74).

“...As  empresas  distribuidoras  são  as  grandes  ganhadoras  nesse 

processo em termos de lucratividade...”  (pág.fls.75).

3.13 1ª Reunião de trabalho e Décima terceira audência – 25/01/2006

Pela manhã foi realizada reunião de trabalho com as entidades do 

setor dos combustíveis com o objetivando analisar os preços praticados e 

discutir uma possível baixa nos mesmos.

Entidades convidadas: 

- Sindicom – Alísio Vaz (reunião de Trabalho)
- Sulpetro – Antônio Gregório Goidanich (convidado) (reunião de 

trabalho)
- Sindicom – Guido Silveira (reunião de trabalho)
- Ministério Público – Alexandre Lippe João e Dr. Rossano Biazus 

(reunião de trabalho)
- Secretaria da Fazenda – Paulo Michelucci (reunião de trabalho)
- Receita Estadual – Júlio César Grazziotin (reunião de trabalho)

A tarde os parlamentares acompanharam os depoimentos dos seguintes 

convocados:

 
- José Vitor Pita dos Santos – ex-assessor da Secretaria de Estado da 

Habitação 
- Márcio Araújo Noronha
- Leandro de Souza Castro
- Jorge Felipe Goszczynki
- Representante legal da SERCOM – Marcelo Povoa Sposito
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SINDICOM

“...entende que o preço final ao consumidor, determinado por diversos 

fatores é uma decisão do dono do posto (pág.fls.10). Houve uma queda de 

R$ 0,07 no ICMS no RS em relação a novembro 2005, tendo como preço 

médio R$ 2,64 quando era R$ 2,68. Apesar disso, houve um aumento no 

álcool  anidro  (pág.fls.11).  O  padrão  de  qualidade  dos  postos  no  RS  é 

diferenciado em relação aos outros Estados...”  (pág.fls.12). 

SULPETRO

 “...entende  que  preços  alinhados  não  configuram  a  cartelização 

(pág.fls.13). A tributação do álcool em SC possui uma carga tributária de 

R$ 0.32 e o RS de R$ 0.68...” (pág.fls.13). 

SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA

“...trabalha com o preço de venda ao consumidor, não com margens 

agregadas (pág.fls.18). Através de um acordo com o Ministério Público, 

fazemos levantamentos semestrais dos preços (pág.fls.19). Os combustíveis 

representam cerca de 23 % da receita estadual (pág.fls.20). O índice de não 

conformidade  de  dezembro/05  foi  zero  (pág.fls.21).  Não  tem 

responsabilidade pelas quotas de importação de solventes (pág.fls.25). São 

Paulo cobra de todo o país, 12% de imposto...” (pág.fls.27).

MINISTÉRIO PÚBLICO

“...recentemente  terminou  uma  operação  no  litoral  do  Estado  entre 

Chuí até Torres, sendo que apenas dois postos tiveram problema no álcool 

(pág.fls.42).  O  mercado  (distribuidores,  sindicatos,  donos  de  postos)  é 

favorável ao tabelamento dos preços (pág.fls.37). No Acre, em Rio Branco, 
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os preços são semelhantes aos do RS (pág.fls.38/39). Obtivemos através de 

liminares  em  cerca  de  50ações  coletivas,  nas  quais  limitamos  o  lucro 

máximo  em  até  14,1%,  tendo  o  mercado  se  ajustado  a  tal  patamar 

(pág.fls.38/39). Vamos fiscalizar as distribuidoras e suas margens...”

SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA

 “...Relata  Que  A  Sec.  Trabalha  Com  Preço  De  Pesquisa  E  Não 

Trabalha  Com  Margens  Agregadas.  São  Pesquisas  Realizadas 

Semestralmente Através De Um Acordo Com O Mp E Tem Um Preço 

Único Do Produto Sem Diferenciação Para A Gasolina A Prazo, A Vista, 

Aditivada. Isso Faz-Se Por Meio De Uma Média De Mercado Das Formas 

De Venda Ao Consumidor. (pág.fls.18 E 19)

“...O   Estado  Usa  O  Mecanismo  Da  Substituição  Tributaria  Para 

Regular O Mercado. O Combustível Representa Na Receita Do Icms Uma 

Faixa De 23% Na Arrecadação Do Estado. Se Todos Os Setores Pagam O 

Mesmo Valor  Isso  Não É motivo  De Diferença  Na Preço Consumidor. 

(pág.fls.20)

“...É voz comum que há adulteração, só que se faz a pesquisa e não se 

constata.( pág.fls.23)

“...O que eu posso dizer é o seguinte: no ICMS todos os contribuintes 

cadastrados  e  controlados  pela  receita  pagam o  seu  imposto  em dia  e 

pagam pela base correta e todos pagam o mesmo valor...”( pág.fls.23).

“...Agora, tem coisas que no mercado combustível não estão afetas a 

mim, eu tenho de perguntar...”

“...Saiu uma pesquisa da NP: gasolina, de 15-01 a 21-01, a pesquisa da 

NP, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foi dito que Santa Catarina vende 

mais barato. Diferença de preço de venda médio – médio é diferente da 

nossa ponderação que fazemos para a substituição tributária do combustível 

aqui...”
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“...Rio Grande do Sul: R$ 2,645, Santa Catarina: R$ 2,592. Diferença: 

R$ 0, 53, ou seja, R$ 0,53 a diferença...”

“...Preço médio da distribuidora. Em Santa Catarina: R$ 2,13, no Rio 

Grande do Sul, R$ 2,348. Diferença: R$ 0,135 a favor de Santa Catarina. 

Lá  a  compra  da  gasolina  é  mais  barata,  é  o  primeiro  componente  da 

margem, eu compro por R$ 0,13 mais barata em Santa Catarina...”

“...Margem do distribuidor, no Rio Grande do Sul, consulta da NP: R$ 

0,297. Margem em Santa Catarina: R$ 0,379...”

“...Vantagem para o revendedor de Santa Catarina: R$ 0,82, ou seja, ele 

ganha R$ 0,82 a mais na sua margem e compra por R$ 0,13 mais barata a 

gasolina. Somando-se os dois, dá R$ 0,217, ou seja, eu comprei mais barata 

e tenho uma margem maior. A diferença, qual é o valor disso aí? São R$ 

0,21. Qual é o preço da diferença de venda no posto lá para o cidadão? 

Cinco centavos em Santa Catarina...”

“...Em tese, lá em Santa Catarina, o combustível poderia estar sendo 

vendido com a diferença de até R$ 0,12, R$ 0,13 e ainda se manteria uma 

diferença  entre  o  ganho na compra  e  o  ganho na  revenda de um valor 

maior, que é a margem do Rio Grande do Sul, a margem do revendedor. 

Isso é pesquisa científica...” (pág.fls.23 e24)

“...Então a substituição tributária é um fator positivo de neutralidade do 

imposto de mercado,  porque todos pagam a mesma coisa.  Só não paga 

quem adultera.  E como nós temos pesquisa – eu tenho que confiar  nas 

pesquisas , pesquisa de consulta de adulteração e o grau de inconformidade 

de São Paulo é oito vírgula pouco, no Rio de Janeiro é oito vírgula pouco, 

aqui é zero, pelo menos no mês de dezembro foi, eu parto do pressuposto 

que as autoridades envolvidas no processo são extremamente eficientes...” 

(pág.fls.25)

“...Preço  à  vista,  preço  a  prazo,  cartão,  enfim,  isso  para  nós  está 

regulado porque temos o mesmo preço de chegada em todos eles. Agora, se 
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o camarada vende a 3,15, 3,05, 2,99, e outro vende a 2,55, isso não é valor 

de ICM, porque eu parto do pressuposto, porque eu tenho o controle, eu 

tenho  adimplência  plena  de  100%  dos  contribuintes  cadastrados,  tanto 

como substitutos tributários em relação ao seu débito próprio, seu débito de 

responsabilidade são adimplentes 100%...” (pág.fls.27)

“...Não tem sonegação.  Nem inadimplência  há.  Quer  declarar  quem 

tem  que  pagar  no  dia  10  ou  no  dia  27  e  não  há  o  pagamento.  Há  o 

pagamento em 100% dos casos. Nós estamos envolvidos no processo de 

gestão de quem autorizar e controlar o fluxo de entrada...” (pág.fls.27)

“...Na  realidade,  quero  esclarecer,  o  deputado  Fabiano  Pereira 

trabalhou com a questão das pesquisas da ANP, existe uma metodologia 

para apuração dos preços tanto do diesel, quanto da gasolina comum, que 

leva em conta a ponderação dos volumes de venda e preços praticados em 

cada região pesquisada...”

“...Nós  também  trabalhamos  na  aferição  da  margem  existente  no 

momento  entre  o  preço  praticado  pelas  distribuidoras  e  o  preço  médio 

ponderado  praticado  pelas  revendas,  computando,  por  isso  que  existe 

diferenciação, na ponderação,  o volume de venda de gasolina aditivada, 

que é de alguns centavos acima, os volumes dessas vendas, as regiões e o 

volume de consumo delas, também levamos em conta o preço da gasolina 

comum à vista e a prazo, que também tem diferenciação...”

“...Há um percentual de mercado que é praticado no preço de venda, 

inclusive a  gente passa num posto de gasolina e tem lá  como preço de 

venda a prazo o valor de R$2,87 e à vista o preço é de R$2,58, também há 

o preço da gasolina max aditivada...”

“...Não existe diferença científica na metodologia, mas um tratamento 

de diferenciação, a ANP trabalha por produto, gasolina comum e aditivada, 

diesel e etc...”

“...Tínhamos ICMS na faixa de oitenta e três centavos, baixamos para 
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77 centavos o ICM incidente nessas operações, uniforme em todas elas, 

quer dizer, o preço de chegada até 31/12 era de aquele de ICM e o preço de 

chegada agora é reduzido, dá em torno de seis centavos de diferença. Essa é 

a realidade...” (pág.fls.71)

“...Temos participação direta que nos afeta, por exemplo, temos o único 

estado que tem 15 postos de fronteira controlando a entrada de álcool. Um 

ponto relevante e temos o histórico, talvez lá com o Dr. Nallem num setor 

específico, é todo o histórico de quem fornece álcool para o Rio Grande do 

Sul...” (pág.fls.72)

“...Se houver alguma dúvida, pode haver o seguinte: entra regular nota 

fiscal de estabelecimento inscrito, destacando os 12% no álcool, o preço de 

mercado está ali colocado, ela entra no mercado, vai-se nos arquivos e a 

empresa é regular em São Paulo. Agora, se ela pagou ou não em São Paulo, 

é outro problema e há variação, circunstancialmente se verifica se alguma 

dessas  empresas,  na  origem,  está  regularmente  pagando  o  seu  tributo, 

porque  se  ela  começar  a  ficar  devedora,  entra  em  execução  e  não 

desembolsou no ato, praticou mercado desleal...”

“...No estado todas pagam, agora, aquele componente de 12% de ICM 

que vem no álcool vindo de São Paulo, se é pago lá eu não sei, mas o fato é 

que ele dá crédito aqui como se pago fosse...”

“...Então, a própria inadimplência lá, reiterada, como em vários casos 

que vão acumulando dívidas, daqui a pouquinho essa empresa fecha, não 

paga,  fica devendo ao erário de São Paulo e demos o crédito aqui.  Ele 

acabou usando essa diferença de não pagar lá como concorrência, isso é 

uma questão...” (pág.fls.72)

“...E temos essa questão que a deputada Leila trouxe: a chegada do 

solvente do Uruguai...”

“...Existem dois tipos de solventes do Uruguai: o legal, que é aquele, e 

o do descaminho, aquele que “legal” – entre aspas – se formaliza e tal, mas 
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descumpre as questões de fronteira...”

“...Um ponto crucial – eu falei anteriormente – é que existe autorização 

para  manipulação  e  comercialização  desse  produto  onde  se  inclui  a 

importação.  Aí  a  surpresa  nossa,  eu  disse  para  o  Edson  Silva,  quando 

esteve em reunião comigo, que levasse à área técnica esta dúvida: por que 

nós  tínhamos  gente  autorizada  a  importar  volumes  monumentais  sem 

sequer ter depósito? ...” (pág.fls.73)

“...Quer  dizer,  autoriza  a  dar  uma  carta  em branco  para  o  cidadão 

importar  e,  quem  importa  com  essa  índole,  já  dá  o  descaminho,  ele 

reaproveita a autorização de importação, ele faz chover. Mas o fato é que 

aqui no Rio Grande do Sul...”

 “...Não tem dúvida, mas aí eu quero dizer o seguinte: como aqui eles 

não conseguiram se  inscrever?  E quando colocaram uma inscriçãozinha 

pequena nós estouramos aqueles depósitos, aí houve vários casos, o que 

aconteceu? Eles se deslocaram para outros lugares. A solvente transita, ela 

entra em regime aduaneiro, ela transita pelo Estado do Rio Grande do Sul, 

não é, destinada a outro importador que não estabelecido aqui, por isso que 

nós temos de conhecer e analisar profundamente a forma com que é tratada 

essa questão em outras unidades da Federação. Aí vai dizer o seguinte: é 

claro que propicia que ele importe como sendo de Santa Catarina, mas ao 

mesmo  tempo  não  transite  de  saída,  nós  temos  esse  controle  também, 

tentamos fazer esse controle, ou seja, dificilmente teremos alguém que está 

regular importador que esteja largando no caminho seu produto dentro do 

Rio  Grande  do  Sul  antes  de  atravessar  a  fronteira,  que  seria  o  motivo 

também, uma possibilidade de estar adulterando...”

“...Acho que falta essa composição, nós temos de regrar a importação 

de nafta do Uruguai – isso é um ponto importante –, e talvez criar algum 

mecanismo de controle nesse fluxo. De mais, eu diria que existe diferença 

também onde não tem diferença de carga tributária.  Cito o exemplo do 
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diesel porque os mercados são diferentes, temos de ter uma margem de 

tolerância dos mercados.  O diesel  no Rio Grande do Sul  é mais caro a 

média pela ANP do que em Santa Catarina, e vamos ver tem diferença de 

preço de compra porque mais é mais barata a compra do diesel lá e porque 

tem diferença de margem, porque a margem lá também é maior. Resultado: 

somando os dois dá a diferença de preço entre o preço do diesel em Santa 

Catarina e o preço do diesel no Rio Grande do Sul, que é de R$ 0,5. Existe 

diferença a favor de Santa Catarina, é menor o preço lá no diesel, né, e o 

diesel tem o mesmo tratamento tributário...”( pág.fls.74) 

MINISTÉRIO PÚBLICO

Promotor Rossano Biazus

“... De Acordo Com Os Trabalhos Que Realiza No Mp E Com As 800 

Pesquisas Que A Anp Realiza Mensalmente Não Constata A Adulteração 

Citada Por Outros Participantes Desta Reunião...”

“...  Nós,  agora  estamos  fazendo  uma  operação  no  Litoral  do  Rio 

Grande  do  Sul,  desde  dezembro,  começamos  no  Chuí  e  terminou  em 

Torres, onde todos os postos foram analisados no Estado. Não houve uma 

gasolina adulterada. Até se poderia dizer, não, mas a adulteração pode estar 

sendo  feita  de  uma  maneira  tão  competente  que  as  análises  que  o 

Ministério Público tem acesso não são suficientes para detectar. eu gostaria 

de dizer que já fizemos um trabalho, desconfiando deste fato, um trabalho 

diferente no sentido de comparar a gasolina dos postos com a sua origem. 

Pegávamos  a  gasolina  de  determinado  estabelecimento,  vários 

estabelecimentos e comparávamos com a da Refap, com a da Copesul, com 

a da Ipiranga, e através de uma cromatografia, realizada no laboratório de 

combustíveis  da  Petrobras,  e  com  informações  inclusive  das  próprias 

refinarias, e os combustíveis eram idênticos em todos os seus componentes. 

Então, esta desconfiança que nós também tínhamos de que poderia estar 
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havendo  uma  adulteração  no  Estado  tão  eficiente  que  as  análises  não 

apanhariam,  nós  afastamos  através  desse  trabalho  minucioso,  que 

demandou  um  grande  trabalho  técnico  do  Ministério  Público  e  destes 

laboratórios...” (pág.fls.37)

“...Quanto à questão do preço, concordamos inteiramente com o Dr. 

Goidanich, o mercado até exige isto, que é o tabelamento, os distribuidores 

são favoráveis, os sindicatos são favoráveis, os proprietários de postos que 

atendemos  na  Promotoria,  99% nos  procuram e  dizem que  querem um 

parâmetro, que era melhor um limite e que o produto fosse tabelado...”( 

pág.fls.38)

“...Então, nós, ao analisarmos os elementos que tínhamos, os inquéritos 

civis,  ingressamos  com  mais  de  20  ações  civis  públicas,  porque 

entendemos que aquela oscilação específica em véspera de feriados, não 

apresentava qualquer justificativa. Então essas ações foram propostas,  já 

estão sendo julgadas e todas que foram julgadas até agora, foram julgadas 

favoráveis. O Judiciário acolheu e entendeu igualmente que esse reajuste 

era abusivo, inclusive aplicando pesadas multas, a título de indenização, 

aos interesses difusos...”

“...Nós  temos  a  plena  convicção  e  temos  conhecimento  de  que  a 

liberdade econômica é um princípio constitucional, mas é evidente que essa 

liberdade econômica,  ela não é absoluta.  Ela é limitada pelos interesses 

sociais e interesses dos consumidores. E foi então que nós, da Promotoria, 

ajuizamos cerca já de quase 50 ações coletivas aqui em Porto Alegre, na 

comarca de Porto Alegre, onde nós pleiteamos eliminar uma margem bruta 

de lucro máxima de até 14,1%...”

“...Na ocasião, nós propusemos as ações. Nós distribuímos essas ações 

em todas as varas aqui de Porto Alegre, que são quatro varas, e obtivemos 

diversas  liminares  já,  estabelecendo  como  limite  –  veja  bem  não  é 

tabelamento – como limite máximo essa margem bruta de lucro de 14,1%. 
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E desde então a gente observou que o mercado mais ou menos se ajustou a 

essa margem...” 

“...Nós  temos  a  plena  convicção  e  temos  conhecimento  de  que  a 

liberdade econômica é um princípio constitucional, mas é evidente que essa 

liberdade econômica,  ela não é absoluta.  Ela é limitada pelos interesses 

sociais e interesses dos consumidores. E foi então que nós, da Promotoria, 

ajuizamos cerca já de quase 50 ações coletivas aqui em Porto Alegre, na 

comarca de Porto Alegre, onde nós pleiteamos eliminar uma margem bruta 

de lucro máxima de até 14,1...” 

“...Na ocasião, nós propusemos as ações. Nós distribuímos essas ações 

em todas as varas aqui de Porto Alegre, que são quatro varas, e obtivemos 

diversas  liminares  já,  estabelecendo  como  limite  –  veja  bem  não  é 

tabelamento – como limite máximo essa margem bruta de lucro de 14,1%. 

E desde então a gente observou que o mercado mais ou menos se ajustou a 

essa margem...”(pág.fls. 40)

Marcelo Povoa Sposito

“ ...Minha relação com a SERCOM é comercial. Eu tenho amizade com 

os proprietários da empresa, e simplesmente comercial...”

“...Afirma que a Sercom pretendia ao obter a inscrição no Rio Grande 

do  Sul  para  vender  combustível.(  pág.fls.125-126)  e  conhece  Sr.  Luiz 

Roglio e Luiz Giani através de relações comerciais...”

“...Não conhece Sr.  Humberto Della Pasqua .  Conhece o Sr.  Álvaro 

Mesquita  e  segundo ele,  tem uma parceria  com ele  já  há algum tempo 

(Venda de álcool hidratado)...”

“...Para ele, quem fez a apresentação da Transportadora Roglio, enfim, 

essa ligação entre a transportadora e a Sercom, aqui em Porto Alegre, que 

foi o elo de ligação foi o Álvaro Mesquita...”

“... Simplesmente houve um acordo para encaminhar a documentação 
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da Sercom para ser aberta uma filial aqui no Rio Grande do Sul...” (pág.fls. 

129)

“...Acredito que foi o Sr. Álvaro Mesquita que solicitou inscrição da 

Sec. Fazenda, deu entrada, não sei quem deu entrada. Acredito que foi o Sr. 

Álvaro Mesquita...” (pág.fls. 130)

“...A  procuração  da  Sercom  estava  no  meu  nome.  Eu  era  o 

representante legal da Sercom...”

“...Eu  compro  e  vendo  combustível:  álcool  hidratado.  Então,  eu 

também vendia álcool hidratado aqui no Rio Grande do Sul...”

“...Ah, vário postos aí. Intermediava com o Mesquita. O Mesquita era o 

vendedor de combustível...” (pág.fls. 135)

“...Desculpe,  ela  teve,  realmente,  porque  foi  feito  um  contrato  de 

locação lá na, na, no pátio da Roglio, né? Foi feito um...a Roglio locou um 

espaço para a Sercom...”

“...Algumas coisas não, algumas coisas não me lembro, porque não era 

nem eu  que  tratava.  Quer  dizer,  eu  simplesmente  era  o  procurador  da 

empresa.

“...Eu tenho uma ligação com eles.  Eu conheço os  proprietários  da 

empresa,  conheço,  já  fiz  vários  negócios  com  eles,  faço  até  hoje.  É 

comercial também...” ( pág.fls. 146)

“...Afirmou não conhecer a empresa LDR, nem mesmo o Sr. Leandro 

de Souza Castro...”

“...Olha, eu já vendi pra Rede Rodeio de Postos, eu já vendi, vendo 

inclusive pra alguns outros postos,  enfim, alguns postos que eu não me 

lembro de nomes, entendeu? São vários...”

“...A Roglio fez comigo porque eu sou procurador da Sercom...”

“...Certo, mas eles, como iriam dar encaminhamento na documentação, 

então,  não teve.  Eu particularmente nunca paguei  locação pra Roglio...” 

(pág.fls. 156)
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“...Trabalharia  em  conjunto,  né,  porque  a  filial  aberta  você  tem 

condições  de  comprar  combustível  com  mais,  ah,  ah,  enfim,  trabalhar 

melhor dentro do Estado, né...” (pág.fls. 157)

“...A Soliver é uma agenciadora de álcool, então, por exemplo, eu pego 

álcool lá em Paulínea, das distribuidoras, a que tem menor preço eu pego 

álcool  e  mando  pra  cá  de  acordo  com os  pedidos  que  se  tinha,  né...” 

(pág.fls. 161)

“...Pita,  pelo que ouvi  falar  era amigo,  colega do Mesquita,  alguma 

coisa assim...”

“...Não,  porque  não  é  nem  interesse  dos  proprietários  da  Sercom 

continuar com este processo...” (pág.fls. 192)

“...O Mesquita eu conheci acho que há uns três anos atrás, se eu não me 

engano, por indicação de um amigo meu de São Paulo, que já conhecia o 

Mesquita, e a partir daí a gente começou uma negociação de álcool, né, foi 

a partir daí...”

“...Isso, mais ou menos isso. Quer dizer, a gente fechava a carga, 30 

mil litros, fechava a carga...” (pág.fls. 202)

“...Exatamente,  eu  faço,  sempre  fiz,  com  a  LM,  Floral,  com  a 

Petropalmas, faço com elas, com outras também. Inclusive essas empresas 

que o senhor citou, todas elas eu tenho contrato de parceria de negócio, 

intermediação  de  negócio.  Então,  ela  me  dá  uma  autorização  pra  eu 

comprar em nome dela, pra eu vender em nome dela, pra eu receber em 

nome dela, entendeu, agora? Todo o álcool que entrou dentro do Estado, 

que a Soliver mandou pra cá, todo o álcool veio com nota fiscal, veio com 

guia recolhida, sem problema nenhum. Inclusive a guia quem pagava era 

eu, eu não deixava a distribuidora pagar, quem recolhia a guia era eu. Eu 

recolho  as  minhas  guias,  aliás,  não  era,  não  deixava  eles  pagarem  eu 

recolho as minhas guias...” (pág.fls. 205-206)
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Marcio Araujo Noronha

“...Eu importei,  numa época, importava do Uruguai;  outra época, da 

Argentina.  E  fiz  uma  importação  somente  da...,  cheguei  a  fazer  uma 

importação da Bolívia...” (pág.fls. 214)

“...Eu nunca...eu vendi solvente com formulação, como diluente, mas 

nunca com o intuito dessa aplicação...”

“...O  Código...  é  8176,  né?  Em  princípio  é  crime  contra  a  ordem 

tributária, pelo que consta no artigo. Esse é o Código...da acusação, né? E 

há os fatos elencados no processo...”

“...Os fatos são adulteração de combustível, na qual sou acusado...”

“...Eu tenho a dizer  que, no decorrer do ano passado, fui envolvido 

numa  situação  da  qual  acabei  envolvido,  involuntariamente,  tanto  que, 

quando os fatos aconteceram, se de fato eu fosse culpado disso, eu teria 

limpado a empresa, acabado com algum resquício...” 

“...Um dia antes de os fatos acontecerem, recebi um bilhete anônimo 

dizendo o que iria acontecer. Esse bilhete está nos autos. Se eu fosse, de 

fato,  sabedor  do  que  estava  acontecendo ou sabedor  do  que  havia  sido 

plantado  na  minha  empresa,  teria  limpado,  teria  fugido,  teria 

desmemorizado. Sei lá, alguma coisa assim...” (pág.fls. 220)

“...Nada. Ele está envolvido também. Eu comprei da empresa dele, uma 

época, alguns solventes que ele tinha no estoque, acetato de etila, parece...”

“...Carga de água. Carreguei um tanque com água para adensar, fazer 

um teste de carga...”

“...Em meados do ano passado, ele foi a minha empresa e me comprava 

alguns volumes pequenos de diluente. Ele falava que tinha uma aplicação, 

que iria revender, fazer uma empresa e tal. E ia revendendo, ele morava em 

Canoas e revendia por lá para empresa de pinturas que tem um bom uso 

disso...”

“...Exatamente, adesivos, tintas, diluentes, lacas, pigmentos. Tem até 
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hoje, apesar da dificuldade...”

“...Eu acho que ele estava prevendo ou a pedido de alguém, ou sob 

investigação, e montou uma situação, deixando substâncias lá alheias ao 

meu conhecimento na minha empresa...”

“...Não, eu não creio que, que...Da maneira como isso tá colocado dá a 

entender que eu formulei alguma coisa. Eu acredito que essa formulação, 

essa elaboração deveria estar sendo feita no depósito desse motorista, na 

casa  desse  motorista,  ou  no,  ele  tinha,  pelo  que,  ele  tinha  lá  outras 

substâncias sem comprovação de origem, sem nada, pelo que eu depois vim 

a saber...” (pág.fls. 253)

Leandro De Souza De Souza Castro

“...Vim conhecê-lo no ano passado, acho que foi em julho ou agosto 

para cá (Roglio) Conhece o Giani e o Sr. Álvaro Mesquita, viu, mas nunca 

manteve contato ou falou com esta pessoa...” 

“...Quem, quem me procurou inicialmente é uma pessoa de Sapiranga, 

da cidade de Sapiranga, é Cláudio Abel Costa...”

“...Isso, ele, juntamente com... vinha me falando pra fazer isso, isso e 

isso, e eu, como na dificuldade financeira que me encontrava, né, explicava 

pra trazer, nós te pagamos royalties em cima de cada carga. Ele junto com 

outro rapaz chamado Fernando, aqui de Porto Alegre. Eles que me fizeram 

essa proposta pra trazer...”

“...A única coisa que eu fazia, né, simplesmente me passavam que eu 

tinha  que  comprar  30  mil  litros,  ou  60  mil  litros  ou  40  mil  litros.  Eu 

simplesmente passava a ordem de carregamento pra usina e nada mais. O 

caminhão chegava, eu recebia meu royalty. Pra onde iam, o que faziam, 

não, nunca acompanhei, não sei te dizer...”

“...Transportadora Roglio...” (pág.fls. 268)
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“...O meu contato era o Luiz Giani.Sim, eles só me diziam: Olha, é 30 

mil, 60 mil, ou 90 mil, a litragem. Me passavam, me passavam por e-mail, 

né,  entendeu,  placa  de  caminhão,  de  onde  que  era,  e  eu  simplesmente 

passava a ordem de compra...” (pág.fls. 270)

“...Antes do acordo com a Transportes Roglio, a LDR possuía algum 

tanque em sua sede para armazenamento de álcool combustível? ...”

“...Quando  eu  comecei  a  construir  a  LDR  em  Capela  de  Santana, 

sempre com a finalidade de realmente produzir,  de dar emprego,  de ser 

uma  empresa  sadia,  certo,  mas,  com  a  dificuldade  financeira,  eu  não 

conseguia arrancar. Quando me procuraram isso...”[fim]

“...É, o sobrenome parece que é Candi, é isso aí...”

“...Tá, mas quando eles me procuraram, me fizeram essa oferta de eu 

ganhar um royalty em cima. A primeira coisa que eles se preocuparam foi 

que eu tinha que ter um tanque ou dois tanques pra se fossem lá dizer que 

tava  comprando,  né?  Eu  digo:  Olha,  mas  eu  não  tenho  condição  de 

comprar. Aí esse Fernando mandou um tanque de 30 mil litros, que está lá, 

até hoje, na área instalada, instalada, tá colocado lá...” (pág.fls. 271)

“...Não, ele só mandou o tanque, pediram pra mim dar um cheque de 

700 reais de transporte e não sei mais o que lá e no fim, quem teve que 

pagar o cheque fui eu, que até hoje ninguém...”

“...Não, eu sei que encostava num, vamos dizer assim, num desnível, o 

caminhão aqui e do lado da BR lá, mais baixo, que era feito o transbordo, 

isso que eu... mas eu nunca vi fazerem lá, nunca vi mesmo...” (pág.fls. 272-

273)

“...Eu nunca esqueço que o primeiro caminhão que  veio foi  44 mil 

litros, que era aqueles emendados no outro, trem que eles chamam, né. Mas 

como eu vi que a coisa era..., que na realidade eu ia passar a vida toda para 

ganhar cem real, 200 real. Indo né? Então, eu cheguei e pedi: Olha, eu não 

queria mais. Aí eu peguei e segurei; aí foi um dia que eu fui até a Roglio: 
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eles tinham me ligado, passaram lá pra ver o que tava havendo. Eu fui lá e 

cheguei e falei, porque eles tavam me mentindo...”

“...Na verdade era pra chegar até mim era 8, 10 de royalty e o Fernando 

e esse outro rapaz me diziam – eles não deixavam eu chegar até lá – me 

diziam pra mim que era 3, 2, entende? Aí, então, quando eu tranquei. Daí 

fui lá ver e eles não, mas o negócio é 8, 10, vamos combinar certinho. Daí 

foi quando eles tiraram e pediram pra eu não falar nada pra eles...” (pág.fls. 

274)

“...Eles ficavam pra eles, entendeu, só chegava pra mim, lá, quatro. Aí 

eles pegaram e tiraram eles fora, daí eles ficaram fazendo comigo...”

“...Nunca sentei com o Sr. Luiz Roglio pra negócios. Uma vez sentei 

lá, cumprimentei como sendo o dono da empresa, ele também, mas nunca 

falou em álcool, nunca falou em litro, em valores, nada, nada, nada...”

“...Tudo o seu Luiz Giani...”

“...Vinha  a  nota  da  usina  pra  LDR,  certo?  Essa  nota  chegando, 

entrando,  eu  pegava  as  notas  da  semana  e  esse  pessoal,  o  Cláudio  e  o 

Fernando, eles tinham me passado várias empresas, não sei se fictícias ou 

não, me passavam empresas de São Paulo e outros Estados pra mim tirar a 

nota de saída. Era o que eu fazia...” (pág.fls. 275)

“...Das  notas  que  eu  tirava,  vamos  supor,  o  que,  o  saldo  de  ICMS 

quando tinha, foi pago, da LDR foi...”

“...É, quota mínima possível, é...” 

“...Industrial, isso, isso...”

“...Diz que o do combustível é 30 e poucos, e vinha pra cá com 12%...”

“...É, a única coisa que eu fazia era passar ordem de carregamento e 

cobrar meu royalty deles, entendeu, o que eles faziam eu não...”

“...Três de setembro. Duas cargas. Isso mesmo. Foi início de setembro. 

Foi quando fui a Torres, eu fui, peguei o carro e fui até Torres, falei com 

eles lá, eles... e o pessoal me falando pra entrar com um... um recurso pra 
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liberar as cargas,  né, mas foi quando estive até lá,  falei  com um fiscal, 

quando eu retornei o ICMS já tinha ido na LDR, na minha empresa, já 

tinha  visto  que  não tinha  lugar  pra  armazenar,  e  que  realmente  não tô 

fabricando nada, não tenho nada lá...”

“...Estive conversando, daí, com o pessoal da fiscalização de ICMS de 

São Leopoldo. Se encontra presente o Euclides e o Vilsom: foram pessoas 

bem  esclarecidas,  me  colocaram  a  par  de  tudo,  assim,  assado,  que  na 

realidade, até o momento – não vou dizer que eu era de total ignorância – 

mas também não tinha noção do tamanho da confusão, né. Então, ele me 

explicou isso e aquilo. Daí eu, bah, eu então vamos, foi quando entrou o 

pessoal do Ministério Público junto comigo. Foi eles que daí liberaram a 

carga tudo, nós fizemos um acordo, não sei se tu estás sabendo, deve tá 

sabendo...” (pág.fls. 279)

“...É, desse acordo, deixa eu te dizer assim, é que daí realmente a coisa 

começou a ficar mais volumosa, mais em cargas, vinha mais, porque daí...”

“...O que eu tenho conhecimento, eu tenho todas as notas...”

“...Vamos, deixa eu deixar uma coisa assim bem clara, isso tudo eu tô 

sabendo e o que eu vou falar é porque eu fui, pediram pra eu ir até lá e 

perguntar  e  ver,  e  no  caso  foi  quando  que  estava  com  acordo  com  o 

Ministério  Público.  E  tudo  isso  eu  indaguei,  eu  perguntei.  E  falavam, 

realmente me falavam. Então eles estavam com dificuldade...”

“...Quando eu fui falar com o Ministério Público já estava junto até o 

chefe do ICMS, que é o Nallem, aqui, né, ele já sabia de tudo, disse que 

não era só comigo, que já vinham a tempo pesquisando e olhando, e que 

eles não iam ganhar a inscrição, que não sei o que; e um dia ele me disse 

que eles tavam bem, eles, ele, o Luiz Giani tava bem nervoso, tava nervoso, 

que ele não conseguia, que não saía a inscrição estadual, que não sei o que, 

pá pá, pá pá. Eu digo: Mas como, não? Porque daí ele me comentou que 

tinha inclusive tinha gente que eles já tinham dado um dinheiro, um valor 
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alto, que não sei o que, e eles iam pedir de volta, essa semana, se não desse 

certo, que devolvessem o dinheiro...” (pág.fls. 285-286)

“...Quatrocentos mil real, ele me falou...”

“...Ele disse, nós já demos 400 mil reais pro pessoal e não resolveram. 

É isso? ...” (pág.fls. 287)

“...É bem assim. E vou pedir de volta, nós vamos atrás, nós queremos 

de volta o dinheiro, não sei o quê...”

“...reais  para  uma pessoa  ligado ao  governo?  O senhor  repetiu  isso 

agora. Isso mesmo...” (pág.fls. 288) 

Jorge Felipe Goszczynski

“...Sou gerente de compras.  Trabalho na logística de combustíveis e 

lubrificantes, filtros. Faço a reposição desse material...” 

“...Afirmou que   A Transportadora Roglio Ltda  não emitiu nenhuma 

nota fiscal de venda do álcool combustível para a empresa de Jorge Felipe 

...”

“...Com Luiz Giani e com o Mesquita...”

“...Foram colados nos postos de bandeira branca, nos dois postos...”

“...A SRA. RELATORA  (Leila Fetter) – O Posto MD Comércio de 

Combustíveis  Ltda.,  de  Alvorada,  pertence à  empresa  na  qual  o  senhor 

trabalha? ...”

“...  transbordo  das  cargas  de  álcool  combustível  adquiridas  da 

Transportes Roglio era feita na própria transportadora Roglio? ...”

“...A gente tinha negociação de comprar esse álcool com nota. Então, o 

motorista foi até lá, carregou e foi até o posto de destino para descarregar. 

Mas, chegando lá, foi abordado por duas viaturas; prendeu o caminhão, a 

carga,  o  motorista.  Eu  liguei  para  a  empresa  da  Roglio  para  que  me 

mandassem as notas, já que o caminhão havia saído sem as notas. Daí me 
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falaram que já iriam mandar. Me deram o retorno dizendo que não tinham 

as notas da Roglio...”

“...Afirmou que dois policiais pediram vinte mil reais de propina...”

“...O que eu fiz foi recolher o dinheiro no banco para levar até o posto, 

mas não havia ninguém lá. Posteriormente, eles passariam lá para pegar...” 

“...Polícia Civil...” (pág.fls. 315-317)

“...O gerente do posto...”

“...Ele afirmou que a Polícia Civil que estava pedindo esse valor...”

“...Trabalhava no posto Petrobrax...” 

“...Em Esteio, é Rua Novo Hamburgo, 1020...” 

“...O proprietário é Rudinei Fagundes...” (pág.fls. 319-320) 

Vitor Pita Dos Santos

Assessor Da Sec. Habitação

“...Trabalha na Secretaria a quase 3 anos, relata que nunca participou 

de  nenhuma reunião  com o  Sr.  Della  Pasqua  e  o  Sr.  Secretario  Alceu 

Moreira;  não  teve  contato  telefônico  com  a  empresa  Roglio  e  que  o 

proprietário desta empresa nunca foi a Secretaria de Habitação. Declarou 

que não conhece o Sr. Leandro e ninguém da empresa Sercom...”

“...Declarou que conheceu o Sr. Luiz Giani em Tramandaí assim como 

o Sr. Luiz Roglio (pág.fls. 25) ( que tem casa no mesmo condomínio que o 

depoente) ...” (pág.fls. 11 a 13)

“...Respondendo a  pergunta  do  Dep.  Edson Portilho  declarou que  é 

funcionário publico da Sec. da Fazenda e cedido para a Sec. De Habitação 

por  ato  do  governo.(  pág.fls. 18).  Diz-se  uma  pessoa  de  confiança  do 

secretário Alceu...” (pág.fls. 22)

“...Segundo ele, sua relação com o Della Pasqua era profissional e que 

o conheceu quando foi trabalhar na secretaria...” (pág.fls. 24)

“...Não, foi comentado superficialmente, mas eu disse: Olha, esse é um 
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assunto que tem que ser tratado com um profissional  da área tributária, 

ou...né? Daí mencionaram o nome do secretário. E eu disse: Olha, quem 

sabe,  o  secretário  é  uma pessoa  conhecida,  é  secretário,  quem sabe  de 

secretário para secretário...” (pág.fls. 28)

“...Ele não falou em nome da empresa propriamente dita, né? Mas...”

“...Não, eu disse que não poderia fazer, porque estou na ativa. Isso aí é 

um trabalho que tem que ser trabalho profissional...”

“...Não, eu, eu até disse, eu disse: Olha, talvez o secretário Alceu, né? 

Sim, depois fiquei sabendo...”

“...Não, eu não sou chefe de gabinete, eu sou assessor do secretário...”

“...Humberto Della Pasqua, né? ...”

“...Isso é de praxe. Né, deputado? Se o senhor me permitir? ...” (pág.fls. 

30-31)

“...Com certeza, meu sigilo bancário, meus bens, tudo. Com certeza, 

faço questão que façam isso...” (pág.fls. 45)

“...Com  certeza,  embora  não  vou  estar  mais  na  Secretaria  da 

Habitação...”

“...Já  fui  convocado,  para,  quando  voltar  das  férias,  voltar  para  a 

Secretaria da Fazenda...” 

“...Quando  um  funcionário  cedido  está  sendo,  vamos  dizer  assim, 

sindicado por algum outro órgão, é normal voltar para casa...” (pág.fls. 48-

49)

“...Fui uma vez lá...”

“...Ele tem uma, uma, uma casinha ao lado lá... que ele trabalhava lá, 

né...”

“...Isso. Depois fiquei sabendo que era da Sercom...”

“...Na Roglio estive duas vezes...”

“...Duas vezes. Fui fazer uma visita de cortesia para o... porque dentre 

as minhas atividades, como vou em vários Municípios, né, fui em Canoas 
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uma vez e aproveitei para fazer uma visita de cortesia para o Sr. Roglio, 

que me recebeu muito gentilmente quando fui na casa dele...”

“...Uma vez se botaram à disposição, e eu troquei  um cheque lá da 

minha irmã com eles...”

“...Dois cheques...”

“...Três mil reais cada um...”

“...É. Minha irmã viuvou e nós precisamos de dinheiro. Então, ela ia 

receber o seguro e nós... na oportunidade, eu não tinha a quem recorrer e 

liguei para eles, e eles me trocaram o cheque. Tanto é que o cheque foi 

compensado...”

“...Almocei várias vezes, com o Humberto, inclusive...”

“...Não, não, houve um encontro casual...”

“...Nunca presenciei...” (pág.fls. 96)

3.14 Décima Quarta audiência – 01/02/2006

Convocados: 
- Ricardo Antônio Klein
- Clarissa Regina Giani
- Juarez Piccinini

Convidado:
- Sindiliquida  –  Raul  Stabel,  presidente  e  vice-presidente  da 

entidade, Marcelo Mendes Flores

Ricardo Antonio Klein

“...É... eu vendi numas duas ou três ocasiões tambores de acetato de 

etila, MEC, álcool isopropílico, mas somente isso...”

“...Sim, inclusive estou por um processo em Novo Hamburgo...”

“...Acusação  de  envolvimento  de  empresas  que  eu  tinha  contato, 

ligações com o Márcio, vendendo produtos...”
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“...É Accis. Accis Química...” (pág.fls.118)

“...Comprei álcool em quantidade...”

“...Comprava  da  Superquímica,  da  Superquímica,  da...da...ahn... 

Quimicamar...”

“...Indústrias químicas...”

“...Sim, para formulação...”

“...Era quando havia necessidade de compra, mas a 

transportadora era de Flores da Cunha, ou às vezes Mioranza..., mas não, 

não...”

“...Nunca vendi para postos de combustíveis...” (pág.fls.124)

“...Justamente por essas ligações, ligando para ele... Trabalha-se com 

uma bolsa de mercadorias; às vezes, o pessoal compra do mercado, ligam 

para  ti,  pedindo  o  que  tem para  oferecer,  e  acabava  ligando.  Essa  é  a 

ligação que tinha com ele que me envolveram junto nesse problema todo...” 

(pág.fls.129)

Clarissa Regina Giani

“...Sim, era discriminado a e b, mas não sabia qual a diferença de um 

para outro...”

“...O que sabia é que a b era relacionada ao meu pai, o a eu não tinha 

envolvimento...”

“...O que eu sei é que ele era responsável pela venda de álcool, mas 

limita-se a isso...”

“...Creio eu que nas duas...”

“...É uma questão de estoque, porque a princípio o b era o que o meu 

pai e o seu Luiz Roglio compravam, e o a era o que o Mesquita, imagino 

eu, comprava. Então eu controlava o que era comprado e sabia, recebia 

assim o que era vendido então era mais uma questão de gestão de estoque, 
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saber quanto foi comprado quanto foi vendido. No caso, no b eu controlava 

isso, no a eu não sei...”

“...Uma planilha assim, que o meu pai pedia: oh, anota aqui que entrou 

tanto, anota que saiu tanto. Mas nada que fosse assim eu que decidisse ou 

eu que... né...”

Juarez Piccinini

“...Eu tenho uma indústria de tintas em Nova Santa Rita e tenho uma 

indústria de água mineral em Canoas...”

“...Pistoia S/A e Empresa e Mineração Nevada...”

“...Eu não tenho auto de infração em nenhuma das minhas empresas, e 

não estou discutindo auto de infração...”

“...Tintas e água mineral, e tinha outra empresa que desativei...”

“...Celeiro. Trabalhei com combustível no período de 2000 a 2001...”

“...Sim, naquele período de 2000 a 2001...”

“...Conheço Luis Roglio há uns 40 anos em Canoas...”

“...Poderia  ter  usado  algum  caminhão  dele  para  transporte  de 

mercadorias...”

SINDILIQUIDA 

Marcelo Mendes Flores

“...O que o companheiro Raul está  colocando é  que hoje  o  frete,  o 

ICMS que é feito pelo frete, né, ele está sendo desviado de um maneira 

assim  ó...  os  postos  de  combustíveis,  né,  começaram  a  comprar  seus 

próprios caminhões, né, certo...” 

“...E vou explicar de uma maneira que talvez seja uma maneira mais 

fácil que eu possa me expressar, né...”

“...Um  posto  de  combustível,  vamos  denominar  posto  a,  certo,  ele 

compara um caminhão e coloca no nome do posta a, e automaticamente ele 

tendo  um  caminhão  próprio,  chamado  a,  ele  pode  ir  carregar  na 
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distribuidora o seu próprio produto, né, com uma diferença de preço, né, 

que  seria  a  diferença  de  preço  do  frete,  né.  A  distribuidora  repassa  o 

produto para ele, mais barato, porque desconta o valor do frete, né, e esse 

cara do posto a, tendo um caminhão, esse caminhão trabalharia um dia, 

talvez dois na semana, né, e o resto dos dias ficaria parado...” 

“...Então, ele tem um vizinho lá, que é a duas quadras dele, que tem um 

posto também que até pode ser da mesma marca ou de marca diferente, né, 

de uma distribuidora diferente, que ele subloca esse caminhão e faz um 

contrato – a gente chama um contrato de gaveta – entre a e b, certo, que 

esse caminhão é de propriedade de a e b...”

“...  Ele  apresenta  esse  contrato  somente na  distribuidora  para  poder 

retirar o produto do posto b e a distribuidora aceita esse contrato, né, e ele 

começa a carregar o posto a e para o posto b sem ter todos os impostos do 

frete para o posto b, ele também retira mais barato o produto para o posto b, 

certo? ...”

“... Então, automaticamente esse frete, ele pode até ter um acerto entre 

eles, entre a e b, e cobrar um valor por esse frete, mas ele, os impostos 

sobre ele são totalmente sonegados, totalmente sonegados. Eles retiram na 

distribuidora na condição, né, de retira, e não na condição de transportador 

e aí não é emitido um conhecimento, não são emitidos um conhecimento e 

não são recolhidos os impostos sobre esse frete...”

“...Na condição de transportador – e hoje as transportadoras estão com 

uma fatia de somente 10% dos caminhões, as transportadoras estão com 

uma fatia de 10% – estes que são entregues saem na condição, saem com 

conhecimentos,  saem  com  os  impostos  recolhidos,  né,  e  os  que  são 

retirados, que hoje significa 90% dos caminhões que carregam dentro de 

todas  as  distribuidoras,  estes  saem  na  condição  retira  e  não  é  emitido 

conhecimento e não é recolhido nenhum tipo de imposto, entendeu? ...”
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“... Então, isso traz uma, uma... que conversamos aqui, que a gente viu 

o  nobre  deputado  falando:  a  disparidade  dos  preços,  né.  Porque, 

automaticamente, se tu tens um posto ao qual a distribuidora te entrega por 

um preço x e se o teu concorrente do lado tiver um caminhão ou um amigo 

que tenha um caminhão que retire o produto lá para ele e que cobre o frete 

talvez mais barato do que o da transportadora, porque não tem impostos, 

ele consegue ter um preço mais competitivo em relação aquele que não tem 

condições de ter um caminhão, né, e que pede o seu produto, que a própria 

distribuidora entregue para ele no seu posto de gasolina, entendeu? ...”

“...Então, esse... isso que a gente quer colocar aqui para vocês que há 

essa sonegação, né, há esse desmembramento que é muito importante, que 

a  gente  considera  muito  importante,  né.  Que  hoje  a  gente  sabe  que  o 

Estado, hoje, tem, agora fechou aqui em Guaíba a fiscalização do ICMS, 

mas se o Estado, hoje, for fiscalizar na porta de todas as distribuidoras, né, 

a nota fiscal, certo, pode ser lá a nota fiscal escrita A, e a propriedade do 

caminhão, né, se a propriedade do caminhão não tiver escrito A também, 

né, eu, como motorista que sou há mais de 15 anos, né, eu sei que se a 

propriedade do caminhão não estiver escrita, não condizer com a mesma 

razão social da nota, tem que existir ICMS sobre o frete, tem que existir um 

conhecimento  de  frete,  né.  E  tem  que  existir  imposto,  tem  que  ter 

arrecadação para o Estado, né...” 

“...E  hoje,  se  vocês...  se  os  companheiros  do  ICMS  forem  nas 

distribuidoras e fizerem esse tipo de fiscalização, né, vocês vão ver que 

90% dos caminhões que saem dali não são as notas fiscais iguais aos da 

propriedade do caminhão e esse frete não é tributado, não é feito nenhum 

tipo de recolhimento para o Estado. E, assim, o companheiro Raul falou em 

torno de 600 carregamentos por baixo, é muito mais...”

“...São muito mais de 600 carregamentos por dia, né, que deixam de 

arrecadar  ICMS do frete,  né.  E  as  distribuidoras,  né,  a  gente  sabe  que 

187



carregam, e a gente sabe que esse contrato que é feito entre posto a e b, né, 

a gente sabe que não tem validade – e já falamos, não foi nenhuma, nem 

duas nem três vezes, falamos várias vezes, né, mas a gente sabe também 

que o mercado comercial da distribuidora se uma não aceitar esse contrato 

a outra aceita; e se a outra não aceitar, a outra aceita. Tem de ser uma coisa 

para todos...”

“...Mas  eu  poderia  citar,  por  exemplo...,  todas  as  distribuidoras,  no 

Estado: o eixo BR, Shell, Ipiranga, Texaco, Latina, Copesul. Todas essas 

distribuidoras elas iniciam o carregamento de duas maneiras. Elas retiram o 

produto de suas bases de duas maneiras. Uma, uma maneira é o cliente 

compra o produto, ao qual ele pede para ser entregue lá no seu posto de 

combustível, e a distribuidora dá um preço colocado no posto, colocado lá 

no posto, descarregado, com todas as condições de segurança...”

“...Para cada distribuidora ela tem uma transportadora, a qual faz esse 

serviço para ela. E para o determinado posto, dependendo a distância que é 

esse  posto  da  base  de  carregamento,  tem  um  preço,  tem  um  preço  o 

produto, porque está incluído ali  o frete,  né?, porque está ali  incluído o 

frete, todos os impostos e aquilo que ela passa para a transportadora...” 

“...Na condição de retira, que daí seria a segunda condição, né?, o posto 

de gasolina tem um caminhão dele, tem um caminhão dele ou contrata um 

caminhão para ir retirar o produto para ele. Certo? Esse caminhão chega lá 

com uma autorização,  que  geralmente  essa  autorização vai  no  primeiro 

carregamento, na primeira vez que esse caminhão chega na distribuidora 

ele tem que ter uma autorização expressa do dono do posto para retirar 

aquele produto e se comprometendo dali, da retirada para frente, com todos 

os danos que ele pode causar, não sei o que, barará. Ele traz essa declaração 

no primeiro carregamento e deixa na posse da distribuidora...”

“...E se o caso for que o caminhão não seja da propriedade do posto, 

eles pedem mais um documento lá que diga que o caminhão, pelo menos, 
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faz  parte  ou  que  é  de  sociedade  daquele  posto,  que  fica  junto  na 

distribuidora.  Em  entregando  essa  documentação  lá,  a  partir  daquele 

momento ele está habilitado a retirar o produto lá de dentro. Ele retira o 

produto lá de dentro e entrega no posto quantas e quantas viagens forem 

necessárias...”

“...Depois  que  ele  entregou  a  primeira  vez  essa  autorização  e  esse 

contrato, se o caminhão for de propriedade de um posto de gasolina e tiver 

transportando para outro, eles pedem ainda um contrato que diz que esse 

caminhão vai transportar para tal posto. Dali para frente...o...o...a gasolina 

sai lá de dentro e é entregue lá no posto sem...como quem diz assim, da 

porta da distribuidora para fora, a distribuidora não quer saber quem vai 

fazer,  ela  só,  simplesmente,  vai  se  precaver  ali  de  documentos  que 

autorizem aquele caminhão a retirar...” 

“...Eu acho que isso a distribuidora tem como fazer e não faz porque 

não quer, ou porque isso é uma...é uma coisa assim...porque o comercial 

dela  não  deixa.  Hoje,  quem  comanda  mesmo  as  distribuidoras  é  o 

comercial. A partir do momento em que ele oferece um combustível 10% 

mais  barato  para  o  cara  retirar,  de  que  maneira  que  ele  vai  retirar  a 

distribuidora não quer saber, mas ele retira, porque a condição proposta, ele 

retirando,  é  muito  mais  barato  o  combustível,  porque  elimina  o  frete  e 

todos os impostos do frete, né? ...”

“...Bom, hoje, como todo mundo conhece aqui, a BR Distribuidora, que 

é a maior distribuidora hoje do Estado, a transportadora oficial da BR é a 

Dalçóquio.  Vou  citar  vários:  a  Dalçóquio  e  a  Stefani.  São  duas 

transportadoras oficiais da Distribuidora BR. Hoje, a Dalçóquio e a Stefani 

têm, como um todo, entregando produtos em todo o Estado, em torno de 15 

caminhões. Quinze caminhões dão conta de todo o produto entregue pela 

BR Distribuidora, o restante retira. Quinze caminhões, né. A Shell, a Shell 

Brasil, hoje, a transportadora oficial da Shell Brasil é a Henrique Stefani. 
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Não passa de 10 caminhões, o número, que trabalham diretamente para a 

Shell. O resto retira. Texaco, a transportadora é a Roglio – era a Roglio, 

agora é a Caravagio. Tem oito caminhões. Oito caminhões dão conta de 

toda a distribuição de combustível da Texaco, certo, o resto retira. A Esso, 

da qual eu era motorista – e ainda sou –, hoje, está com 13 caminhões. 

Treze caminhões fazem o transporte de todo o produto vendido pela Esso 

no Estado. Entendeu? Esses caminhões entregam aquela primeira condição 

– que eu falei para a senhora – o restante é retira. A BR Distribuidora tem 

um fluxo de caminhões em torno de 450 a 500 carregamentos por dia. Em 

15  caminhões  ela  não  efetua  450  carregamentos  por  dia.  Então,  é 

praticamente afirmativo que com esse número de caminhões a fatia talvez 

seja  menor  que  10%.  Dez por  cento  é  o  máximo que  as  distribuidoras 

entregam, porque a frota se reduziu ao mínimo...”

“...E  gostaria  de  deixar  claro:  esse  90%  quando  o  posto  tem  um 

caminhão de sua propriedade e retira o seu produto, gostaria de deixar claro 

para a comissão que ele não está fazendo nenhuma ilegalidade, a lei prevê 

que  ele  pode  ter  um caminhão de  sua  propriedade e  ir  lá  retirar  o  seu 

produto e que não precisa pagar o frete para ninguém. Dentro desses 90% 

tem  muitos  postos,  muitas  redes  de  postos  que  têm  os  seus  próprios 

caminhões e puxam somente para eles mesmos. Certo? E esse pessoal não 

está irregular. Mas no restante dos caminhões, que são postos pequenos que 

se distribuem por todo o Estado, isso traz uma diferenciação muito grande, 

muito grande. O frete hoje acho que não deve, não deve dar diferença. No 

mínimo, acho que se o posto fosse encostado na distribuidora, é 5 centavos 

a diferença. E 5 centavos para o frete, ele paga... não tem aquele imposto 

no frete, ele se torna sempre mais barato, sempre mais barato. Sempre vai 

ser mais barato contratar um caminhão fora para ir buscar o teu produto do 

que pegar o produto transportado por uma transportadora idônea. Sempre 

vai ser mais barato e sempre vai  ter essa diferenciação. Tanto é que se 
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saímos a viajar hoje para o interior, vemos postinhos bem pequeninhos que, 

lá  atrás,  tem um caminhãozinho que vai  buscar  o  produto,  porque  essa 

diferença é grande, é muito grande. Eu acredito que isso é um dos fatores, 

sim...”

“...Essa rede de postos que tem o seu próprio transporte está isenta de 

pagar o ICMS do transporte, isso foi afirmado e está correto...”

“...Apenas ressalvando uma coisa que o deputado falou, muitos dos que 

possuem  um  caminhão  e  que  são  os  seus  próprios  transportadores 

terceirizam esse caminhão para outros postos, na condição de transportar 

para si mesmo, esse caminhão não teria um trabalho contínuo durante todos 

os dias da semana...” 

“...Quem tem um posto ou dois postos de gasolina, sobra tempo e o que 

acontece? Ele subloca esse caminhão para outros postos vizinhos, amigos, 

com esse contrato de gaveta...”

“...Quando ele está transportando para ele mesmo, é legal, mas a partir 

do momento em que ele transporta para outro posto que seja vizinho ou 

amigo, esse contrato é totalmente ilegal...” 

“...Muitos dos que estão legal, hoje, se não fizerem esse transporte para 

vizinhos, não vale a pena ele ter caminhão, porque seria um custo e um 

investimento  que  trabalharia  um  dia  por  semana,  então,  isso  está  se 

tornando em algo que está proliferando e muito.[fim]

Numa  determinada  situação,  quando  ele  carrega  para  ele  e  num 

determinado dia da semana ele está legal, mas quem sabe nos outros quatro 

ou cinco dias ele trabalha totalmente ilegal...”
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SINDILIQUIDA 

Raul Stabel

“...O que a gente quer dizer que hoje no Estado tem uma perda muito 

grande  de  arrecadação  na  área  do  combustível,  na  área  do  transporte, 

principalmente,  onde  é  que  nós  víamos  essa  situação,  e  a  gente  trouxe 

alguns pessoal, mas não deram tanta importância como a gente quer que 

essa CPI nos ajude a combater essa situação que tem aqui no Estado...” 

“...O que acontece? Hoje a gente não tem tanto exato dentro de um 

frota em torno de 3 mil 500 a 4 mil caminhões no nosso Estado, donde é 

que, desses 4 mil, vamos dizer que seja 100%, 10% dessa frota façam os 

seus compromissos com o Estado, contribuem, pagam o ICMS aqui para o 

Estado, direitinho, de onde que 90% desse outro transporte, zela o Estado, 

nem só o Estado como a saúde, a segurança, vários outros do Estado que 

eles aqui deveriam aqui contribuir como contribui uma transportadora. E 

dentro da nossa categoria gerando muito desemprego...”

“...Não  precisava,  no  sentido,  a  gente  dizer  que  aumentar  a  carga 

tributária, porque o que vocês vão ver aqui no Estado cerca de, onde é que 

tem 3 mil e 500 a 4 mil caminhões, onde é que carrega, numa faixa etária 

de 500 a 600 caminhões por dia dentro dessas distribuidoras, é só fazer 

uma conta multiplicado por 25, que muitas trabalham por 30 dias, qual é 

que seria o valor que o Estado está perdendo de arrecadação...”

“... Como o companheiro Marcelo também relatou para nós e para a 

comissão, na CPI, o fato lamentável que a gente traz aqui, a gente até relata 

no sentido...[fim], e um pouco mais agressivo no que a gente diz..., que 

hoje não é só no sentido, como o Marcelo coloca, das transportadoras e da 

distribuidora,  eles  estão  começando  a  transportar  álcool  dentro  de 

caminhões e fazer bombeios dentro de outras áreas...”
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“... Então, o Estado está perdendo milhões nesses fatores..., que estão 

cruzando pelo Estado, pelas nossas estradas, e deveriam de contribuir..., e a 

gente (ininteligível) CPI, até pediria, num fato também separado, conversar 

com os  parlamentares  e  com a  relatora  e  mostrar  (ininteligível)  o  que 

acontece, como eles fazem e de onde é que eles vêm. Nós estamos aqui 

querendo conversar com a relatora, se ela quiser ver o fato que acontece 

aqui no Estado...”

“... E eles vão lá e buscam, retiram e não pagam nada para o Estado não 

só nas distribuidoras, mas também como nos postos. Então, nós também 

queremos..., nessa parte, temos fortes documentos também aqui para ajudar 

a enriquecer esta CPI...”

“...Primeiramente, quero dizer para o deputado e para a comissão, nós, 

como do sindicato, primeiramente respondendo a primeira pergunta sobre a 

transportadora  Roglio,  a  gente,  como  conversa  com  todas  as 

transportadoras, quem seria melhor, assim num (ininteligível) pra dar uma 

resposta como é a Roglio por dentro, porque a gente não tem um acesso, 

seria o SETCERGS, que é o sindicato patronal, que também é o sindicato 

das transportadoras, com o qual a gente negocia. Então, com a Roglio – né? 

– a gente conversa com todos os motorista, tem todo o conhecimento, que 

transitam lá por dentro – né? – que todo mundo, que não precisamos dizer 

que tinha uma distribuidora de álcool e transportava álcool normal, mas a 

gente não tinha o conhecimento de, como a gente veio aqui a saber, através 

da imprensa, que houve essa discussão da adulteração de produto. Então, a 

gente poderia até imaginar que seria, mas, como a gente não tem certeza, 

então, a gente não falaria. Mas, como a empresa, ela...pra nós, sindicato, 

tivemos impasses de movimento sindical,  normal,  sentamos, discutimos, 

mas como, pra nós, se falar da empresa assim não teria que dizer que é uma 

empresa – né? – que persegue motorista, ou faz alguma discussão com o 

motorista, ou tem alguma relação de conflito com o sindicato, isso eu aqui 
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não posso dizer assim, afirmar. Quem pode dar mais uma relação sobre 

como é que é o andamento dentro da Roglio seria o próprio sindicato deles, 

que é o SETCERGS...”

“...Eu também queria dizer assim dos motorista que circulam com o 

Estado. Bom, o que a gente pode? A gente tem conhecimento, mas ter o 

conhecimento sem ter prova acho que também não é justo. Mas a gente 

sempre soube que o solvente que vinha do Uruguai cruzava por aqui e não 

passava por aqui. O motorista falava sempre nesse sentido...” 

“...Então, eu também tenho aqui para dizer para os deputados que o 

fato das distribuidora pegar os motoristas que transmitem pela rota, o pior 

disso, deputado, como vem o produto fora do Estado, esses produtos estão 

sendo baldeado nos postos de combustível. Eles vêm de fora, não cruzam 

realmente  pela  distribuidora  –  né?  –,  e  dentro  dos  combustíveis,  essas 

distribuidoras pequenas mandam esses caminhões que o Marcelo relata, os 

(ininteligível), buscar esse produto lá nos postos. Tem um caminhão que 

encosta, e eles têm uma bomba que transporta esse produto para cima desse 

outro caminhão...”

“...Então,  dando esse  conhecimento,  o  que  acontece  aqui  no  Estado 

com os motorista nosso e dessa distribuidora pequena, como se diz, que 

hoje  eu  digo  a  Saara,  a  (ininteligível),  que  não  sei  se  tá,  algumas  que 

carregam no Pólo, que também a Copesul é conivente a essa distribuidora, 

carregar lá também, porque ela também transporta gasolina. Então, o que 

acontece  hoje  no  Estado,  que  tão  rodando  aqui,  que  o  Estado  perde 

arrecadação em cima disso é milhões...”

“...Com certeza. Hoje, não existe produto que não seja carregado de 

coisa, que não cinge... Quatro distribuidora. O resto é só (ininteligível) pra 

poder lá buscar o produto. É a Shell, é a Shell que tem o seu produto, que 

ela  tem  a  base  de  carregamento,  a  Ipiranga  e  a  BR  Distribuidora  e  a 

Copesul. Só essas quatro distribuidora que têm produto. O resto, todas elas 

194



dizem  que  são  distribuidora,  que  não  sei  de  que  maneira  conseguem 

carregar  seus  produtos,  conivente  a  essas  quatro  distribuidora  grande. 

Então,  o que acontece hoje no Estado:  só existe quatro distribuidora. O 

resto é mercado de exploração, onde é que botam os produto, os preços ao 

valor que eles querem. Se vocês forem olhar bem, hoje vocês não sabem 

mais quem é o posto BR, quem é o posto Shell, quem é o posto Ipiranga, o 

posto  Charrua,  ninguém mais  sabe  quem.  Mas  junto  no  lugar  que  eles 

carregam é nessas quatro bases. Não tem mais nenhuma base no Estado que 

qualquer  uma  distribuidora  venha  carregar,  e  nenhum  posteiro  venha 

carregar que não seja nestas quatro bases. O resto destas dezenove que nós 

temos, das dezoito que nós temos, é meramente empresas que nós pedimos 

para esta CPI que nos ajude a investigar também, porque como é que elas 

conseguem, dentro do Estado, transportar produtos de alta periculosidade, 

de que maneira até a gente desconhece...”

“...Não  precisava,  no  sentido,  a  gente  dizer  que  aumentar  a  carga 

tributária, porque o que vocês vão ver aqui no Estado cerca de, onde é que 

tem 3 mil e 500 a 4 mil caminhões, onde é que carrega, numa faixa etária 

de 500 a 600 caminhões por dia dentro dessas distribuidoras, é só fazer 

uma conta multiplicado por 25, que muitas trabalham por 30 dias, qual é 

que seria o valor que o Estado está perdendo de arrecadação...”

“...Como o companheiro Marcelo também relatou para nós e para a 

comissão, na CPI, o fato lamentável que a gente traz aqui, a gente até relata 

no sentido...[fim], e um pouco mais agressivo no que a gente diz..., que 

hoje não é só no sentido, como o Marcelo coloca, das transportadoras e da 

distribuidora,  eles  estão  começando  a  transportar  álcool  dentro  de 

caminhões e fazer bombeios dentro de outras áreas...”

“...Então, o Estado está perdendo milhões nesses fatores..., que estão 

cruzando pelo Estado, pelas nossas estradas, e deveriam de contribuir..., e a 
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gente (ininteligível) CPI, até pediria, num fato também separado, conversar 

com os  parlamentares  e  com a  relatora  e  mostrar  (ininteligível)  o  que 

acontece, como eles fazem e de onde é que eles vêm. Nós estamos aqui 

querendo conversar com a relatora, se ela quiser ver o fato que acontece 

aqui no Estado...”

“... E eles vão lá e buscam, retiram e não pagam nada para o Estado não 

só nas distribuidoras, mas também como nos postos. Então, nós também 

queremos..., nessa parte, temos fortes documentos também aqui para ajudar 

a enriquecer esta CPI...”

“...Primeiramente, quero dizer para o deputado e para a comissão, nós, 

como do sindicato, primeiramente respondendo a primeira pergunta sobre a 

transportadora  Roglio,  a  gente,  como  conversa  com  todas  as 

transportadoras, quem seria melhor, assim num (ininteligível) pra dar uma 

resposta como é a Roglio por dentro, porque a gente não tem um acesso, 

seria o SETCERGS, que é o sindicato patronal, que também é o sindicato 

das transportadoras, com o qual a gente negocia. Então, com a Roglio – né? 

– a gente conversa com todos os motorista, tem todo o conhecimento, que 

transitam lá por dentro – né? – que todo mundo, que não precisamos dizer 

que tinha uma distribuidora de álcool e transportava álcool normal, mas a 

gente não tinha o conhecimento de, como a gente veio aqui a saber, através 

da imprensa, que houve essa discussão da adulteração de produto. Então, a 

gente poderia até imaginar que seria, mas, como a gente não tem certeza, 

então, a gente não falaria. Mas, como a empresa, ela...pra nós, sindicato, 

tivemos impasses de movimento sindical,  normal,  sentamos, discutimos, 

mas como, pra nós, se falar da empresa assim não teria que dizer que é uma 

empresa – né? – que persegue motorista, ou faz alguma discussão com o 

motorista, ou tem alguma relação de conflito com o sindicato, isso eu aqui 

não posso dizer assim, afirmar. Quem pode dar mais uma relação sobre 
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como é que é o andamento dentro da Roglio seria o próprio sindicato deles, 

que é o SETCERGS...”

“...Eu também queria dizer assim dos motorista que circulam com o 

Estado. Bom, o que a gente pode? A gente tem conhecimento, mas ter o 

conhecimento sem ter prova acho que também não é justo. Mas a gente 

sempre soube que o solvente que vinha do Uruguai cruzava por aqui e não 

passava por aqui. O motorista falava sempre nesse sentido...” 

“...Então, eu também tenho aqui para dizer para os deputados que o 

fato das distribuidora pegar os motoristas que transmitem pela rota, o pior 

disso, deputado, como vem o produto fora do Estado, esses produtos estão 

sendo baldeado nos postos de combustível. Eles vêm de fora, não cruzam 

realmente  pela  distribuidora  –  né?  –,  e  dentro  dos  combustíveis,  essas 

distribuidoras pequenas mandam esses caminhões que o Marcelo relata, os 

(ininteligível), buscar esse produto lá nos postos. Tem um caminhão que 

encosta, e eles têm uma bomba que transporta esse produto para cima desse 

outro caminhão...”

“Então, dando esse conhecimento, o que acontece aqui no Estado com 

os motorista nosso e dessa distribuidora pequena, como se diz, que hoje eu 

digo a Saara, a (ininteligível), que não sei se tá, algumas que carregam no 

Pólo, que também a Copesul é conivente a essa distribuidora, carregar lá 

também, porque  ela  também transporta  gasolina.  Então,  o  que  acontece 

hoje no Estado, que tão rodando aqui, que o Estado perde arrecadação em 

cima disso é milhões...”

“...Com certeza. Hoje, não existe produto que não cinge carregado de 

coisa, que não cinge... Quatro distribuidora. O resto é só (ininteligível) pra 

poder lá buscar o produto. É a Shell, é a Shell que tem o seu produto, que 

ela  tem  a  base  de  carregamento,  a  Ipiranga  e  a  BR  Distribuidora  e  a 
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Copesul. Só essas quatro distribuidora que têm produto. O resto, todas elas 

dizem  que  são  distribuidora,  que  não  sei  de  que  maneira  conseguem 

carregar  seus  produtos,  conivente  a  essas  quatro  distribuidora  grande. 

Então,  o que acontece hoje no Estado:  só existe quatro distribuidora. O 

resto é mercado de exploração, onde é que botam os produto, os preços ao 

valor que eles querem. Se vocês forem olhar bem, hoje vocês não sabem 

mais quem é o posto BR, quem é o posto Shell, quem é o posto Ipiranga, o 

posto  Charrua,  ninguém mais  sabe  quem.  Mas  junto  no  lugar  que  eles 

carregam é nessas quatro bases. Não tem mais nenhuma base no Estado que 

qualquer  uma  distribuidora  venha  carregar,  e  nenhum  posteiro  venha 

carregar que não seja nestas quatro bases. O resto destas dezenove que nós 

temos, das dezoito que nós temos, é meramente empresas que nós pedimos 

para esta CPI que nos ajude a investigar também, porque como é que elas 

conseguem, dentro do Estado, transportar produtos de alta periculosidade, 

de que maneira até a gente desconhece...”

3.15 Décima Quinta audiência – 07/02/2006 – PELOTAS

Audiência realizada em Pelotas reunindo proprietários de postos e 

distribuidoras da região.

Convidados:
- Henrique José Leal Santos Vieira da Fonseca – Diretor Regional da 

Sulpetro – Rio Grande
- Cláudio Azevedo – Sulpetro – Pelotas
- ESSO – Luciano Fiterman
- Ipiranga – Sérgio Augusto Hormain Lima
- Petrobrás – José Otávio Alves de Souza

Convocados:
- Evelise  Ribeiro  da  Abastecedora  Fortaleza  Comércio  de 

Combustíveis Ltda
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- Edgar  Rodrigues  Fernandes,  representante  da  Edgar  Rodrigues 
Fernandes

- Paulo Souza e Silva Moreira do Posto de Serviços Paulo Moreira 
Ltda 

- Pedro  Luiz  Gazal  Chaffe,  representante  legal  da  Comercial  de 
Combustíveis Chaffe

- Fernando Iepsen, da Iepsen e Ribeiro Ltda
- Gustavo Grigolette Dalla Rosa, da Abastecedora Plastipel Ltda
- Gilberto Tavares Sequeira, da FLG Combustíveis Ltda
- Emílio  Vontobel  Neto,  da  Comercial  de  Combustíveis  Avenida 

Ltda 
- Marco Antonio Meirelles, da Rio Petro Comercial de Combustíveis 

Ltda

SULPETRO RIO GRANDE 

Henrique José Da Fonseca

“...  O  roteiro  da  nossa  apresentação  é  a  composição  do  preço  da 

gasolina,  o  ICMS alíquota,  ICMS álcool,  margem,  custos  financeiros  e 

custos de resultados...”

“...  Essa  composição  inicial  nossa  é  para...tem muita  gente  fora  da 

CPI...  que  eu  acho que  é  interessante  ver  como se  compõe o  custo  da 

gasolina  A – aliás,  perdão –,  da  gasolina  C,  aquela  que é  vendida  nos 

postos...” 

“... Essa gasolina tem de gasolina A, que é produzida pelas refinarias, 

33%,  3% de  álcool,  18% de  CIDE,  34% de  ICMS  e  1% de  despesas 

financeiras, de frete, uma coisa assim...”

“...  vamos  ver  a  segunda.  Quais  são  os  tributos  na  gasolina  C? 

Cinqüenta e dois por cento são tributos, 47% é o produto e 1% são alguns 

fretes e despesas financeiras das refinarias...”

“... Vamos ver como se comportou – isso aqui é importante abordar –o 
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ICMS no Rio Grande do Sul. Em 1999, a alíquota era de 25%. A base de 

cálculo era 1,35 e 25% são 0,3375. O preço médio do Rio Grande do Sul, 

na ocasião, era 1,21. Então, a alíquota real, naquela ocasião, era 27,5%. E 

por aí nós vamos. Em fevereiro de 2002, para os senhores terem uma idéia, 

embora a alíquota fosse 25%, a real alíquota era 33,3%. Isso se deve, em 

grande parte,  a esta CPI.  Vejam que o mais próximo da alíquota temos 

hoje:  28  e  29.  Alguns  governos  não  aumentavam  a  alíquota,  mas 

aumentavam a base de cálculo...”

“... No próximo, vejam este gráfico que representa aqui a alíquota de 

25, depois passou para 29 e 28. Vejam, em 2002, a diferença entre os 25 e 

os 33. Sempre a alíquota real acima da oficial...”

“... Um aspecto importante para ver é a questão, embora seja de fruto 

desta CPI, tenha baixado o ICMS. Por que realmente esta baixa não se 

refletiu no público? Vejam o seguinte: em setembro de 2005, a base de 

cálculo era 2,881. Hoje é 2,776. Se aplicarmos a alíquota de 29%, aqui 

temos 0,83. Em dezembro, 0,83, que é o imposto da gasolina C e 0,77. O 

que ocorreu com o álcool? Infelizmente, continuamos, no Brasil, com dois 

setores que ainda dominam este País. Infelizmente, é o setor dos usineiros e 

o setor financeiro...” (08)

“... Às vezes, eu me questiono se é melhor a dependência dos usineiros 

brasileiros. Ou é melhor não depender dos árabes? Vejam que o preço do 

álcool  realmente aumentou a partir  do momento em que surgiu o carro 

Total  Flex.  Aumentou  o  consumo  de  álcool  e,  conseqüentemente,  os 

usineiros que toda a vida mandaram neste País desde o Império, aumentam 

o álcool na usina em 0,84 de setembro para 1,09...”

“... Então, vejam que, se considerarmos que o álcool anidro participa 

25% – como mostramos naquele  gráfico – na gasolina,  o  que ocorreu? 

Ocorreu um aumento de 23 para 27 e de 26 para 30 centavos por litro...”

“... Passemos ao seguinte. Voltando, naquele aumento, que mostramos 
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vamos ver a variação. Enquanto de dezembro a setembro o ICMS variou 

zero,  aqui  baixou.  A influência  do ICMS foi  0,61 foi  quando baixou a 

influência  do  ICMS  e  a  mesma  coisa  de  janeiro  a  setembro.  Em 

compensação, o álcool no período subiu 0,670, ou seja, aquilo que baixou o 

ICMS os usineiros levaram. Estão lá os 23. Graças a Deus, o nosso governo 

baixou o ICMS, porque, senão, estávamos hoje com o preço ainda maior...”

“... Vamos ver o que aconteceu com esse aumento. Vejam o preço das 

distribuidoras ao revendedor, e o preço de revenda botei o preço médio de 

Rio Grande. As distribuidoras que nos vendiam em setembro de 2005 a 

2,466 estão nos vendendo hoje a 2,46. Então, vejam que o aumento foi 

zero...”

“... Houve aumento aqui de 1,28. Quando houve aumento no momento 

que  reduziu  também reduziu,  e  o  preço  ao  público  em Rio  Grande  se 

manteve  graças  evidentemente  ao  (ininteligível)  porque,  senão,  também 

teria aumentado...”

“...Agora vamos analisar os preços de venda e custo. Muito disso aqui é 

muito tirado do nosso posto. Aqui os senhores têm todo esse trabalho além 

(inteligível) os senhores vão receber toda essa discriminação. Vou procurar 

abreviar um pouco. Em 1998, a margem sobre a venda era 18%, e 17% 

hoje...”

“...  Quero  chamar  a  atenção  dos  senhores  que,  quando  se  fala  em 

margem, temos de falar sempre em margem sobre a venda. Não sei por 

que, muitas vezes, se fala em margem sobre o custo. Isso não quer dizer 

nada.  Pagamos  tudo sobre  a  venda.  Pagamos  cartão  de  crédito  sobre  a 

venda. Se tiver comissão de (ininteligível), e o próprio ICMS é calculado 

sobre a nossa venda. Então, a margem sobre a nossa venda hoje é de 17,1 

na média. Isso na gasolina é de 51 centavos. Vejam que o aumento do custo 

de venda nesse período foi 233, 240% o nosso custo e 205 a margem da 

revenda...”
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“... Aqui os senhores estão vendo que o posto, em tese, é um simples 

repassador de custos. Vejam que a curva da venda praticamente acompanha 

a curva do custo...”

“... A seguir, temos a margem dos postos de Rio Grande de 1998 até 

2006. Isso é a margem percentual. Era 18 em 1998 e depois andou caindo 

para 14 em 2002 e se mantém mais ou menos no nível de 17%...”

“...  Aqui temos uma comparação da margem da energia elétrica, do 

aluguel  e  do  salário.  Por  que  esses  três  itens?  Esses  são  os  três  itens 

principais  que  temos de  custo  num posto.  Vejam que,  com exceção de 

2000, normalmente o percentual da margem variou abaixo do percentual do 

aumento de energia elétrica, do aluguel e do salário...”

“...  Vamos  agora  ver  que  em março  de  1996,  quando  o  preço  era 

tabelado, o nosso perfil de venda era 60% à vista, 30% era cheque há sete 

dias  e  10%  eram  convênios.  O  que  eram  convênios?  Convênios  com 

empresas,  com  órgãos  públicos  como,  por  exemplo,  a  FURG  em  Rio 

Grande. Esse era o perfil em março de 1996...”

“... Qual é o perfil hoje? Temos hoje 15% à vista, 15% em convênios, 

25% em cartões de crédito e 45% em cheques de 30 dias. Vamos comparar 

as duas? Olhem como era em março: à vista cartões era zero e cheques de 

30  dias  e  cheque  de  sete.  Evidentemente,  a  inadimplência  também 

aumentou. Ocorre muito menos risco com cheques de sete dias do que com 

cheques de 30...”

“... No próximo, vamos ver quanto é o custo financeiro dessa venda a 

prazo. Hoje o cartão de crédito aqui no Brasil custa 2,5%, quer dizer, o 

posto paga 2,5% sobre o preço de venda. Eles ainda alugam uma máquina 

que dá mais ou menos 0,3%. Se quiserem fazer um adiantamento dos 30 

dias que eles levam 29 dias para pagar, há empresas revendedoras que têm 

de  pagar  2,5%.  Isso  dá  um total  de  5,3.  Evidentemente,  existem taxas 

menores. Lamentavelmente, os bancos cobram taxas menores daquele que 
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menos precisa. Aquele que mais precisa (ininteligível). Banco só nos dá 

guarda-chuva em dia de sol...

“... Bom. E por que a taxa de comissão, né? Essa é a...a taxa de cartão 

de crédito mais cara do mundo é a brasileira. E por que ela é cara? Porque, 

lamentavelmente, os cartões de crédito no Brasil pertencem a quem? Aos 

bancos – a maioria. Dois e meio...”

“...  Se quiser comparar aqui,  o nosso vizinho Uruguai  é zero e nos 

paga, paga ao posto, em 48 horas; na Argentina, é 0,8% e também paga em 

48 horas. Nós fomos lá pro distante, lá para os nossos..., país de Portugal é 

1,2% e paga numa semana. Que acontece? Nós temos 5,35%...”

“...  Cheques:  a  inadimplência  –  com  boa  vontade  –  é  2%.  Um 

adiantamento  bancário  de  3%...isso  dá  5%.  Convênios:  30  dias.  Aliás, 

perdão, 3% é o que nós pagamos normalmente para esses convênios. Um 

adiantamento bancário custa  mais  ou menos na ordem de 3%. Seis  por 

cento...”

“...  Vamos ponderar isso aí:  Se temos em cartões de crédito 25% e 

custa 5,3%, ponderado dá 1,33%. Mesma coisa com cheque: 2,25%, numa 

coisa  com convênio:  0,9%. O custo financeiro de um posto hoje,  neste 

perfil da venda de Rio Grande, é 4,48%...”

“...  Agora,  vamos  comparar  isso  como  era  em março  de  1996.  Os 

mesmos  4,48%.  Em março  de  1996  a  inadimplência  era  1%,  porque  o 

cheque era sete dias, o adiantamento bancário era mais barato. Total eram 

2%. Convênios era 1%, mais 2% de adiantamento, eram 3%. Quanto era o 

total? 0,9%...”

“... Seguinte. Mostrei para os senhores que a margem de Rio Grande é 

17,1%.  O custo  ponderado do custo  financeiro  é  4,48%.  Quanto  é  que 

sobrou? 12,68%. Menos CPMF – que é 0,38% praticamente do movimento 

–, quanto é que sobrou? 12,24%. Quanto era em março de 1996? Essa era a 

margem  que  o  governo  concedia.  Era  tabelado  o  produto.  O  custo 
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ponderado era 9%. Quanto é que dá? 12,1%. Ou seja, era melhor antes, 

quando era tabelado, do que hoje...”

“... Bom. Hoje as despesas financeiras, CPMF, consomem 28% numa 

margem de Rio Grande.  Se essa  margem diminuir...e  existem casos em 

Porto  Alegre  onde  o  custo  financeiro  consome 50%.  E isso  em 96 era 

6,9%...”

“... Para o senhor ter uma idéia, isso existe uma tabela – os senhores 

vão receber esse dado –, um posto que vende 200 mil litros de combustível, 

vamos dizer por mês, de gasolina e álcool, terem uma idéia, o capital de 

giro necessário para esse posto é 430 mil reais. O que é isso? É a venda, é o 

custo do produto, depois a necessidade que ele tem por um estoque mínimo 

de financiamento e depois ainda a cobertura que ele tem do fornecedor, que 

é o caso da distribuidora, esse posto precisa de 430 mil reais de capital de 

giro. Seguinte...”

“... Nós, aqui, resolvemos fazer uma amostragem do que é um posto 

que vende 200 mil litros – e eu aqui botei especificamente o posto do meu 

filho lá em Rio Grande, um posto que vende em torno de 200 mil litros de 

gasolina ou de álcool. Esse posto tem mais ou menos este perfil de venda: 

35% de  gasolina comum, 55%, que já  é  bom, vamos dizer  de gasolina 

aditivada, 5% de premium, 5% de álcool – isso dá essa litragem aos preços 

de compra que o senhores têm, a compra total, o preço de venda, a média 

do preço de venda e depois os senhores têm o resultado bruto, a margem. 

No caso, a margem é 51 centavos. Seguinte...”

“...  Eu  não vou  me estender,  mas  se  os  senhores  quiserem alguma 

explicação  depois,  tem  todo  ele  discriminado  esse  custo.  Salários  de 

frentistas:  12  frentistas  a  445  reais  cada  um;  adicional:  15%;  salários 

administrativos;  periculosidade,  que  incide;  perdão,  periculosidade  que 

incide  30%  sobre  esses  três  itens;  encargos  sociais,  que  são  103% no 

Brasil; depois desses encargos, frutos de convenção com o Sindicato dos 
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Empregados, cesta básica, vamos dizer: 3 mil. Depois, o senhor tem 2 mil e 

500  de  energia  elétrica,  400  de  água  e  esgoto,  continua  (ininteligível); 

telefone, publicidade...”

“... Manutenção de equipamento; taxas ambientais – isso é uma coisa 

que não existia em 1996, isso está num crescente; Ibama: 1 mil e 800 por 

ano; Fepam: 540; Inmetro, o Inmetro vai lá para cada bico de bomba é 100 

reais. Bom, taxa de incêndio, isso aí tem coisa que eu nem sei o que é, o 

meu filho me deu NPR não sei das quantas: 13, NPR não sei das quantas – 

isso são coisas criadas, inclusive, para dar emprego...”

“... Bom, mais 210, isso são 3 mil e 400, divididos por 12, 438 por mês. 

Taxas sindicais: 163, aí entramos com depreciações; perdas de evaporação, 

que são 0,6%, inclusive isso é uma taxa legal, aceita – muitas vezes dá mais 

– e aceita pelo próprio Imposto de Renda...”

“... Remuneração do estoque – o estoque médio que se tem – e note, 

isso aplicando uma taxa mínima de 1,2%, quer dizer quase uma aplicação 

financeira, vamos dizer, de 82 mil 975; remuneração do ativo fixo, note 

bem que nós pagamos aluguel lá em cima, aqui não está o preço do... não, é 

o ativo do... o que é isso aí... fundo de comércio tal que o imposto mais ou 

menos aplicou na casa, vamos dizer do posto, 200 mil litros, são 4 mil e 

800 pró-labore somente 1 mil e 500 para cada sócio, dois sócios são 3 mil e 

INSS do pró-labore, total das despesas diversas...”

“... E, aqui, depois, o senhor tem o aluguel, que é mais ou menos na 

base de 0,065 por litro; CPMF, que são 2 mil e 200 reais por mês; depois 

financeiros, que são aqueles que os senhores viram naquela planilha, vamos 

dizer, anterior, que são os 5,3 os 5 e os 6 que dão isso aqui. Custo desse 

posto: 101 mil reais. Seguinte...”

“... Resumo dos resultados. Os senhores viram lá na outra folha: 38 mil 

é pessoal, só o pessoal um custo por litro é 0,19 por litro; diversos: 21; os 

senhores têm 30 centavos, que são despesas fixas – depois nós vamos falar 
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sobre isso – variáveis, que são 509. Por que quero falar isso? Isso aqui, 

numa cidade do interior ou numa capital com essa mesma despesa fixa o 

senhor vende 300 mil litros, e essa despesa baixa de 300, essa despesa para 

10, 20 centavos. E tem agora, as variáveis não. Essas influem...”

“... Resumo do... este posto, vendendo 595 mil; custo do combustível; 

margem e tal, qual é o resultado dele? Um mil 130 reais. Esses dados estão 

absolutamente à disposição e eu... com quem os senhores quiserem para 

nós discutirmos, para verificarmos esses casos. Seguinte...”

“...  Isso  aqui  é  como se  chegou  nos  encargos  sociais  de  100,36%. 

Seguinte...”

“... Os senhores terão, se quiserem, o mesmo cálculo para um posto que 

vende 200 mil litros, mas tendo o diesel, né, os senhores têm 100 mil litros 

de gasolina, 50% de gasolina comum, 35% da aditivada e, vamos dizer, 

10% de diesel – esse posto tem, na média, umas margem de 47 centavos 

no...”

“...Mesma coisa, continua, mesmo... esse posto tem despesas, o fixo é o 

mesmo: 0,299, o variável muda um pouco, passa para 502 e o resultado 

passa a ser 6 mil 425 reais negativos...”

“... Falando em Rio Grande, nós gostaríamos de destacar aqui para os 

senhores o seguinte: em agosto de 1999, foi instaurado o Inquérito Civil nº. 

182, com esse nome todo, aqui em Rio Grande. Apuraram a existência de 

cartel em Rio Grande...”

“... De 1999 a 2001 foi, a promotora foi a Dra. Cíntia Mallmann, de 2 

mil  e...,  o  Dr.  Voltaire  e  de  2002  a...,  o  Dr.  Francisco  Simões  Pires... 

Documentos  fornecidos  por  todos  os  postos  por  diversas  vezes  a  cada 

produtor. Notas fiscais de compra e comprovante de venda, planilhas de 

custo, balancetes. Houve duas audiências públicas. Conclusão após cinco 

anos e meio...”

“.... Ofício de 11 de fevereiro de 2005, Dr. (ininteligível), representante 
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da  Sulpetro:  Arquivamento  do  procedimento  instaurado  para  fins  de 

apurar...  de  cartel  entre  postos  de  gasolina  em  Rio  Grande  ante  a 

inexistência de danos à relação de consumo e contra a ordem econômica...”

“... Não posso falar em nome de distribuidoras, pois sou revendedor, 

mas acredito que as distribuidoras também têm um nível de custo, vamos 

dizer, diferente em cima da outra, uma tem mais atendimento, estrutura, 

enfim, acredito que seja isso...”

“....o  mercado,  às  vezes,  varia  muito,  esse  próprio  levantamento  da 

ANP acho que é bom, mas tem muita falha, em primeiro lugar a média que 

eles fazem é uma média aritmética, é evidente que é difícil ponderar...”

“ Se a senhora tiver um posto que vende 90 mil litros numa cidade, 

vamos calcular a um real e há outro posto que vende 10 mil litros a dois 

reais, a média da ANP é de um e cinqüenta, quando realmente o ponderado 

é um e dez. Sei que é difícil para a ANP...Por outro lado, alguns informam 

o preço CIF e outros o preço FOB. Alguns revendedores, erradamente não 

informam o preço. Tenho exemplos disso...”

“... A senhora pega a média do preço de uma determinada cidade, preço 

de compra da distribuidora, uma cidade que tem dez postos, apenas um 

posto informou e aquilo fica sendo a média de compra daquela cidade.Sei 

que é difícil para a ANP. Acho que a ANP tinha que insistir mais com os 

postos para que fornecessem os dados, isso é benéfico a todos...”

“ ...  Por outro lado, alguns informam o preço CIF e outros o preço 

FOB.  Alguns  revendedores,  erradamente  não  informam o  preço.  Tenho 

exemplos disso...”

“...Então, dentro dessa maneira, é difícil. Vou lhe contar, já fizemos em 

Rio Grande e em Pelotas, levamos professores da Furg que deram aula aos 

revendedores  de  Rio  Grande  sobre  como fazer  o  custo,  esse  custo  que 

estamos entregando para  a  senhora está  numa planilha,  é  só  colocar  os 

valores, as quantidades vendidas e a senhora tem o custo...”
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“... Não sei se todos fazem isso. O que ocorre? Hoje a senhora tem em 

Porto Alegre o fato de que 25% dos postos trocam de dono por ano, não 

deve ser indicativo de bom negócio...”

“...  O negócio do preço, como em toda a atividade. toda a atividade, 

tem sempre um líder,  ou uns líderes, de mercado. Toda a atividade tem 

isso... Normalmente, o que ocorre? Aquele líder de mercado faz os seus 

custos, bota o seu preço, e o resto acompanha. Então, um pouco mais, um 

pouco  menos.  Isso  é  o  mercado.  Isso  acontecia  nos  pêssegos  aqui  em 

Pelotas, no peixe em Rio Grande. Em qualquer atividade é isso, né?...”

“ ... Então, existe, sim, uma pequena variação, localização. Um posto 

de repente faz menos propaganda, tem um custo pouco menor, ele vende, 

ele é mal... O posto tem uma pior localização, tem de botar um preço um 

pouco  menor.  Isso  ocorre.  Para  ter  uma  idéia,  hoje  em  Rio  Grande  a 

variação é de 12 centavos por litro. Está entre 2,99. A senhora pode ver aí 

que é 2,99 e 1 e 87; perdão, 2 e 87. São 12 centavos. Aliás, por ocasião 

daquele inquérito civil, a primeira promotora, uma ocasião..., vamos falar 

em termos  de  hoje,  que  era  12  centavos.  Quando  eu  falei  que  era  12 

centavos de diferença entre um posto e outro, disse ela: Mas só 12? E eu 

perguntei, na ocasião, Dra. Cíntia, a senhora sabe o que é 12 centavos? 

Não, não tenho nem idéia...”

“... Doze centavos, para um posto que vende 200 mil litros, são 24 mil 

reais. Paga a folha de funcionários e ainda sobra dinheiro. São 24 mil reais. 

Quanto é que a senhora bota de combustível? Ah, eu boto, mais ou menos, 

em média, aí uns 30 litros. Para a senhora, é 3 e 60. A senhora está pagando 

atendimento, localização, talvez, o crédito. Vejam a diferença: 12 centavos, 

num posto, 200 mil litros, são 24 mil reais por mês...”

“  ...  Lamentavelmente,  às  vezes,  o  distribuidor,  aliás,  perdão,  o 

revendedor, ele dá o preço que tá na nota e o preço que tá na nota é o preço 

FOB, este tem mais 12 centavos de Canoas quando vier para Rio Grande. 
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Essa é a explicação que vou-lhe dando desse preço da Presidente Vargas...”

“... questão de alinhamento. Deputado, qual é o produto, por que só a 

gasolina é que não pode estar alinhada? Por que o remédio tá alinhado? Por 

que o jornal tá alinhado? Por que o pão...no meu tempo de jovem, já faz 

muitos anos, o negócio era o pão. O padeiro ia preso, dá o diabo...né? O 

pão hoje é esquecido, hoje só se lembra do posto de gasolina, né? Não sei 

por quê? É jornalista, todos só falam em posto de gasolina. Agora, o senhor 

vai no supermercado, os preços estão alinhados, dos produtos. No remédio 

estão  alinhados,  na  imprensa  está  alinhado.  O  senhor  pega  os 

principais...revistas nacionais...Não sei se o  senhor vê, eu tenho aqui pra 

lhe mostrar. Está aqui, três revistas de, de, de...de editoras diferentes: Veja, 

Isto  É  e  Época,  todas  7  e  90.  Aliás,  é  muito  estranho,  porque  7  e  90 

começou em janeiro. Em dezembro, todas elas, e tenho aqui, eram 6 e 90. 

Note bem que eu não tô falando porque, talvez revista não tem influência 

no  custo  de  vida.  Não  tô  analisando  isso  aí,  tô  analisando  o  que  é 

alinhamento. O senhor pega os principais jornais, o senhor pega o preço 

alinhado de Porto Alegre até o Chuí, será que o leitor de Porto Alegre está 

subsidiando o de Passo Fundo ou do Chuí? O remédio, o que eu lhe digo, 

por que só o combustível não pode estar alinhado?...”

“... Outra coisa, onde é que tá, pelo fato de eu comprar um produto a 10 

e vender a 15...O meu colega, que talvez seja mais competente que eu e 

compre  a  8,  tem  que  vender  a  13,  ou  compra  a  5  e  tem  que  vender 

a...Então, se ele foi inteligente, se ele comprar por menos, ele vai vender 

um pouco menos do que eu e vai ganhar mais dinheiro. Quer dizer, essa 

é...Agora,  realmente  eu  dou  razão,  deputado,  é  estranho,  dou  razão  ao 

senhor, por que pedem...agora, eu vou inverter, eu acho mais estranho que 

vendam aos preços que vendem lá em cima. O meu raciocínio é o contrário. 

Assim  como  os  senhores,  raciocino  que  é  estranho  que  (ininteligível), 

dentro dos nossos conceitos, dentro dos nossos custos, eu acho estranho 
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que possam vender. Agora, não se esqueça, não se esqueça de uma coisa: 

existem, e os senhores sabem disso, em grandes cidades, os senhores têm 

adulteração, têm sonegação e os senhores têm, infelizmente, lavagem de 

dinheiro.  E  essa  concorrência  faz  que  muitas  vezes  as  próprias 

distribuidoras,  em algumas  cidades  dessas,  tenham que  alinhar  os  seus 

preços a esses, não é?...”

“  ...  Bom,  então,  eu  gostaria,  em  resumo,  acho  estranho  que 

alinhamento  só  tenha  que  ter,  o  único  produto  que  não  pode  ter 

alinhamento é no, no...quanto ao álcool, deputado, eu gostaria que o senhor 

analisasse  bem  aquela  planilha.  Aqueles  dados  estão  a  sua  inteira 

disposição. Aqueles 6 centavos que eu mostrei são excessivamente, vamos 

dizer, representam a realidade. O que baixou no ICM – pode botar aquela 

planilha de novo, é a planilha, acho que é 9, 8...9 –, o que baixou no ICM 

aumentou no álcool, deputado, e os dados, eu estou a inteira disposição sua 

realmente pra...agora, eu acho que esta CPI, sim, deveria também perguntar 

para o governo federal por que nenhuma atitude é tomada com os usineiros. 

Infelizmente,  quer  dizer,  os  usineiros  e  o  setor  financeiro  realmente 

continuam mandando, e, infelizmente, nós somos sempre – vamos dizer – 

os vilões da história...”

SULPETRO PELOTAS

Cláudio Azevedo 

“... Na realidade, eu queria mostrar para os senhores que essa leitura, 

essa  pesquisa  ANP  é  feita  desde  2001.  E  se  os  senhores  olharem  o 

histórico, com a diferença de preços com relação à Região Metropolitana, 

eu vou lhe dar alguns dados, rapidamente...”

“... Em setembro de 2001, a gasolina custava, em Pelotas, R$ 1,88 e, na 

Região de Porto Alegre, R$ 1,66. Na Região de Novo Hamburgo, não sei 

se os senhores se lembram, foi caso de uma ação por parte do Ministério 
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Público, solicitando o aumento de preços em Novo Hamburgo. Eu tenho 

aqui o editado no jornal Zero Hora: Gasolina em Novo Hamburgo já subiu, 

após acordo. Isso data de agosto de 2001...”

“... Curiosamente, essas diferenças se mantiveram – até também não sei 

se os senhores se lembram, tivemos uma CPI brasileira dos combustíveis, 

no ano de 2003 –, e a margem pelotense se manteve igual ou nos mesmos 

percentuais, entre 15 e 17%, ao longo desses anos...”

“...  Mas,  curiosamente,  ao sair  o relatório da CPI,  em dezembro de 

2003, a diferença para Porto Alegre caiu para R$ 0,07. Se o senhor olhar a 

margem, quem aumentou a margem foi a Região Metropolitana. Se deteve 

basicamente a CPI brasileira, onde foi mostrado na imprensa, foram presos 

e assassinado um promotor em Belo Horizonte...”

“... Se os senhores não sabem, eu posso lhes ajudar na informação, a 

sonegação fiscal de combustíveis no Brasil gera uma perda de receita de R$ 

10  bilhões  de  reais  ao  ano,  aproximadamente.  A  agricultura  brasileira 

recebeu um pouco mais  de R$ 13 bilhões  de reais  no  ano passado em 

investimentos...”

“...  O que vejo serem coisas importantes. A gente tem de analisar o 

foco de  duas  maneiras.  Onde é  que  o  consumidor  é  mais  prejudicado? 

Sabendo-se que 25% da arrecadação de impostos do ICMS no Rio Grande 

do Sul se origina dos combustíveis?...”

“... Onde o consumidor é mais lesado? Quando aquele cidadão, que tem 

dinheiro no bolso para andar de automóvel, para abastecer o seu carro? Ou 

quando  aquele,  que  não  tem  direito  à  escola  pública?  Ou  quando  os 

professores têm os seus salários aviltados pelo trabalho que fazem?...”

“... Me arrisco a dizer que a situação de Osório, de onde vem o Dr. 

Ciro, que ela deve sofrer – e muito – com a evasão de produtos vindos do 

Estado de Santa Catarina, onde só no álcool a diferença de ICMS é de R$ 

0,38, onde facilmente se apresenta para um fiscal da ANP, e eu não sei se 
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os senhores sabem que é uma empresa terceirizada...”

“ ...É um rapaz que, eventualmente, se não lhe encontra no posto, ele 

diz que o senhor não apresentou a nota fiscal. É um rapaz que, avisado de 

que ele  está fazendo a  leitura do preço de álcool  erroneamente na nota 

fiscal, continua fazendo de maneira errônea, porque o ICMS do álcool é 

calculado diferentemente da gasolina...”

“...Só  para  comentar  essa  questão  de  leitura  de  preço.  Nós  temos 

eventualmente um cidadão que está fazendo uma negociação com a sua 

distribuidora, onde ele está fazendo uma reforma, onde ele está fazendo 

uma promoção, e ele tem uma diferenciação de preço. Isso é momento. Eu 

estou lhe dando uma leitura de quatro anos. Numa leitura de quatro anos, 

quem subiu e quem mexeu nos preços foi a Região Metropolitana...”

“...  Essa  questão  que  o  Sr.  Henrique  tocou,  que  é  gerencial,  é 

fundamental, mas eu respeito, porque, quem não é do dia-a-dia da ramo, 

tem dificuldades de entender isso...”

“... Agora, quatro anos de história mostram o quê? Quando o governo é 

atuante, quando o governo vai em cima da fiscalização, ele consegue ter 

resultado. Qual o resultado?...”

“... Um deles, porque a arrecadação, com relação a impostos federais, 

desde  a  liberação,  praticamente  triplicou,  e  conseqüentemente  a 

rentabilidade  da  Petrobrás,  idem.  A  rentabilidade  da  Petrobrás,  no  ano 

passado, foi alguma coisa em torno de 17 bilhões de dólares...”

“... Agora, vocês vão me perguntar. É maléfico ou é benéfico? Eu vou 

dizer aos senhores o seguinte: se ela conseguir desenvolver tecnologia de 

ponta,  e  nos  tornarmos independentes.  E  a  declaração do presidente  da 

Petrobrás é muito clara. Eu gostaria de ler essa frase para os senhores, e diz 

o seguinte:Em termos de auto-suficiência, o que vai acontecer com o preço 

da  gasolina?  A  resposta  dessa  pergunta  geralmente  desagrada  aos 

consumidores.  Ao  contrário  do  senso  comum,  a  auto-suficiência  não 
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significa que o preço do combustível irá baixar, até por que ela deve se 

manter  competitiva  e  rentável.  A  empresa  acompanha  as  dotações 

internacional do petróleo. Não se pode subsidiar o consumo de um produto 

escasso e não renovável.Então, gasolina barata, só na Venezuela...”

“...o  índice  de  troca  de  operadores  na  cidade  de  Pelotas  desde  a 

abertura desse mercado é de 68%. 68%! Tenho dados consistentes pra lhe 

passar.  Nos  últimos  quatro  anos,  é  38%.  Na  realidade,  o  que  se  tem 

impressão?  O  posto  não  fecha.  Na  realidade,  o  consumidor  percebe  o 

seguinte: o posto está sempre aberto, mas não é a mesma razão social, não 

é a mesma pessoa jurídica. Evidentemente, tem cotas adicionais, conforme 

o suporte financeiro que vão suportando essas guerras, mas, na cidade de 

Pelotas, esse é o percentual: 68%...”

ESSO

Luciano Fiterman

“...A Esso, hoje, trabalha no Estado do Rio Grande do Sul todo, no 

Brasil  todo,  única  e  exclusivamente  com  a  distribuição  e  venda  dos 

combustíveis. O que é isso? A Esso, através de contrato de compra e venda, 

vende o produto para os postos que, por conta própria, definem toda sua 

parte operacional e o vendem aos consumidores...”

“...Deste modo, a Esso define os seus custos através das suas análises 

financeiras, da mesma forma que o Sr. Henrique demonstrou para o posto 

dele e a partir desses custos definir o preço que o mercado permite cobrar e 

cobra esse custo do seu posto...”

“...Esse é o preço que o posto paga para a companhia, a partir disso, o 

posto,  sem  ingerência  nenhuma  da  companhia,  faz  o  custo  que  bem 

entender e cobra dos clientes dele...”

“...A  Esso  se  limita  a  fazer  o  custo  dela  e  em cima  disso  o  posto 

compra e o que ele faz a gente não tem nenhuma influência...”
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“...Com relação às perguntas que a deputada havia feito anteriormente, 

a  Esso,  hoje,  no  estado  não  possui  frota  própria,  os  revendedores  que 

querem receber produtos da companhia, sem envolver um contrato deles 

com  o  caminhão  para  fazer  o  transporte,  a  Esso  indica  uma  empresa 

terceirizada,  alguns  postos  utilizam essa  empresa,  outros  possuem frota 

própria para fazer o transporte...” (pág.fls.58)

“...O  preço  pode  variar  um  pouco  em  função  do  frete,  quando  a 

companhia entrega...”

“...O que acontece na nota fiscal,  quando a Esso entrega através da 

transportadora terceirizada dela,  ou seja,  o frete fixo já aparece na nota 

como preço de custo, preço com o transporte, não aparece na nota fiscal 

essa discriminação...”

“... Quando a gente vê o preço, que é o que aparece na ANP, acaba 

aparecendo o preço diferenciado...” (pág.fls.63)

“...Para  postos  de  mesma  cidade,  usualmente  vendemos  ao  mesmo 

preço. Em determinadas condições comerciais em cidade A ou B, pode-se, 

num determinado momento, vender a um custo, a um preço para um posto 

e em outro momento vender a outro...” (pág.fls. 65)

“... Se a gente for, por exemplo, em Pelotas hoje, numa mesma cidade, 

pela pesquisa da NP, cada posto pode apresentar um custo de produto. Meu 

preço é diferente. Por quê? Meu preço base é o mesmo. Em cima desse 

preço existe um custo financeiro de acordo com o prazo. Então, o posto que 

trabalha com um dia de prazo vai pagar certamente menos do que um posto 

que trabalha com 7, com 10 dias, pelo custo financeiro.[fim] (pág.fls. 69)

“...  Hoje  o  frete  é  cobrado  por  metro  cúbico  de  combustível...” 

(pág.fls.70) 

IPIRANGA

Sergio Augusto H. Lima 
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“...  A distribuidora Ipiranga faz parte do Grupo Ipiranga, tem a sua 

atuação no Rio Grande do Sul,  sul  de  Santa  Catarina  e  oeste  de  Santa 

Catarina. Nós atendemos aproximadamente 900 postos nessa região, além 

de grandes consumidores, empresas que consomem produto para atividade 

própria. A Distribuidora Ipiranga tem uma atuação bastante...nasceu no Rio 

Grande do  Sul  –  não é?  –,  é  uma empresa  genuinamente  gaúcha,  cuja 

origem é aqui mesmo em Rio Grande, e tem uma atuação também em todo 

o Brasil através de uma outra empresa, que é a Companhia Brasileira de 

Petróleo Ipiranga, que atua no restante do País. A Ipiranga é uma empresa 

brasileira que comprou duas multinacionais: a Atlantic, em 1993, e a Gulf 

Petróleo,  em  1957,  que  originou  a  Companhia  Brasileira  de  Petróleo 

Ipiranga. Então, essa é...basicamente isso que eu teria para colocar. Eu não 

sei especificamente...ahn, o que mais a senhora...Nós compramos produto 

das refinarias – não é? – tanto da Refap, em Porto Alegre, em Canoas mais 

precisamente,  como  da  Refinaria  Ipiranga,  aqui  em  Rio  Grande,  e 

distribuímos o produto pra nossa rede de postos e consumidores pra atender 

o consumidor final. Temos uma estratégia bastante conhecida em termos de 

uma rede bastante capilarizada em todo o Estado. Temos a liderança de 

mercado no Rio Grande do Sul e atuamos de uma forma bastante...ahn, 

bastante diferenciada. Nós procuramos ser uma empresa de diferenciação, 

agregando  valor  aos  nossos  postos  na  medida  em  que...ahn  os  nossos 

postos têm um visual bastante atrativo ao consumidor final no sentido de, 

dessa forma, ampliarmos o nosso mercado de atuação. Basicamente isso. 

Não sei o que poderia dizer mais...”

“... na verdade, nós temos uma precificação foi perguntado aqui. A 

Ipiranga  precifica  os  seus  produtos  evidentemente  levando  em 

consideração os seus custos, os seus investimentos, não é, pra que esses 

preços  sejam  remuneradores,  digamos  assim.  E  evidentemente  que  nós 

precificamos  pontualmente.  Não  existe  uma precificação  de  uma forma 
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generalizada. Cada caso é um caso. Existem n variáveis que compõem essa 

questão  de  preço,  de  questão  de  frete,  de  remuneração  de  ativos, 

investimentos que são feitos nos postos pra atender toda a legislação no que 

tange ao aspecto ambiental e à modernização de cada um dos postos, à 

questão de frete de entrega, se o produto é CIF ou é FOB, se é com prazo 

ou é sem prazo, não é? ...”

“...  Foi  exposto  aqui  pelo  Henrique  José  que  é  uma tendência  e  o 

consumidor exige cada vez mais prazo na hora de comprar combustível na 

medida em que ele compra... O cartão de crédito hoje é um componente 

importante disso. Então, os revendedores necessitam de capital de giro que, 

muitas vezes, é suprido pelas companhias distribuidoras. Então, na medida 

em que  um revendedor  necessite  de  capital  de  giro,  muitas  vezes,  eles 

negociam conosco a condição de um prazo diferenciado para que ele possa 

fazer frente a essas eventuais dificuldades financeiras que ele tem...”

“... Então, o preço é uma questão extremamente complexa, não é? O 

envolvimento da questão preço é bastante grande. Não dá pra se pontuar 

uma ou duas coisas. Na verdade, existe uma série de variáveis que fazem a 

composição  desse  preço:  mercados,  eventualmente,  que  estejam 

necessitando mais ou menos...”

“... Este ano, por exemplo, nós tivemos, em algumas regiões do Estado, 

momentos críticos  em função principalmente da forte  estiagem que  nós 

fomos acometidos. Então, evidentemente, que nós tínhamos que, aqui ou 

acolá, fazermos algum socorro para que o revendedor continuasse a sua 

atividade, não é? Por que também foi dito aqui, na verdade, o posto, não é, 

o posto continua no, mais das vezes, em atividade. Poucos postos param, 

paralisam as atividades definitivamente. Na verdade, o que acontece é que 

quebram inúmeros postos...”

“...Muitas vezes, o consumidor nem sabe, mas o posto era de A, passou 

a ser de B, de B passou pra C, por quê? Porque os revendedores, por uma 
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razão  ou  outra,  não  conseguiram  suportar  a  concorrência.  Então,  essa 

questão  de  precificação  é  uma  questão  bastante  complexa  e  é  muito 

pontual...” (pág.fls. 75 A 78)

“...E, ahn, o preço, como foi visto aqui, foram citados alguns casos, 

inclusive, de alguns revendedores que estariam comprando produto – eu 

não sei de que forma – a 2,32, me parece que foi citado, e não modificava o 

preço final...”

“...  Não  há  uma  discriminação  entre  o  posto  próprio  e  o  posto  de 

terceiro. Há, muitas vezes, é a questão de investimentos, de melhorias que 

são feitas, né. Hoje, um posto embaixo da terra, hoje, vai 300 mil reais só 

para  atender  a  questão  de  legislação  ambiental.  Então,  os  custos  da 

atividade  cresceram  enormemente  e  eu  até  acho  que  com  a  medida 

profilática, porque, na verdade, antigamente, ahn, o produto era distribuído 

de uma forma muito rudimentar, não é? E hoje, a partir de um determinado 

momento  em  que  houve  um  despertar  da  consciência  ambiental, 

evidentemente que isso trouxe um enorme custo para a atividade, não é? 

Para que haja, digamos assim, um controle muito rigoroso de perdas de 

produtos – e isso, evidentemente, tem como conseqüência um aumento de 

custo...” (pág.fls.88)

“... Não, não tem explicação racional, na verdade, Rio Grande tem um 

custo de álcool anidro que deve ser um dos mais altos do Estado, porque o 

álcool vem de Ourinhos até Rio Grande. Então, o álcool justifica uma parte 

desse  preço  que  o  senhor  está  colocando,  né.  E  não  sei  por  quê.  Na 

verdade,  nós  não fazemos alinhamento de preços,  nós  fazemos o nosso 

preço.  A  Ipiranga  faz  o  seu  preço  para  os  seus  revendedores, 

individualmente...” (pág.fls. 93)

“...  É,  na  verdade  existem,  como  eu  falei,  inúmeras  variáveis  que 

compõem preço: questão de revendedor com o frete, retirar com transporte 

próprio, enfim, são inúmeras as composições...” (pág.fls. 95)
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“... Não, não. Na verdade, nós não temos nenhuma diferenciação de 

preços  em  relação  à  Refinaria  Ipiranga,  assim  como,  até  aonde  nós 

sabemos, a Refap também não faz nenhuma discriminação de preços em 

relação a todas as distribuidoras que retiram produtos na Refap, até mesmo 

a própria Petrobras, que é uma subsidiária...” (pág.fls. 97) 

PETROBRAS 

Jose Otavio Alves De Souza 

“...  Bem,  a  Petrobras  Distribuidora  é  uma empresa  distribuidora  de 

petróleo,  100%  da  Petróleo  Brasileiro  S.A.  Atua  em  todo  o  mercado 

nacional, comercializa todos os produtos que o Brasil consome derivados 

de petróleo. No Rio Grande do Sul, ela atua com duas gerências de rede de 

postos:  uma que  pega  Vacaria,  Serra  gaúcha,  Litoral,  Metade  de  Porto 

Alegre – Zona Norte – e a Zona Sul do Estado, da BR 290 para cá, que é do 

Henrique Ribeiro Artur, que estou aqui representando hoje, porque está de 

férias. E a minha área, a minha gerência regional, é da BR 290 para cima, a 

área do agronegócio e Porto Alegre – Zona Sul de Porto Alegre...”

“... Então, talvez algumas informações específicas aqui eu não tenha. 

Se eu souber, eu vou falar. Temos 630 postos no Rio Grande do Sul, com a 

participação de 34,5% com a recente incorporação da Agip Liquigás. Na 

verdade, eu estou aqui correndo atrás dos meus amigos ali. Estamos com 

poucos pontos percentuais e, nos próximos tempos, a gente vai chegar lá...”

“... Somos uma empresa que se preocupa com qualidade total. Temos 

um serviço chamado de De Olho no Combustível, que a gente certifica os 

postos que atendem com qualidade total, né. É uma exigência grande para 

que ele seja certificado. Dos nossos 630, nós temos 470 postos certificados, 

para dar segurança ao consumidor...”

“...  Trabalhamos  nas  bases  de  Canoas,  que  é  uma base  que  atende 

várias distribuidoras, de onde a gente presta serviço ali. Temos uma base 

218



em pool em Passo Fundo, uma base própria em Ijuí. Trabalhamos aqui em 

Rio Grande junto com a Ipiranga – na Refinaria Ipiranga – e temos uma 

base própria também aqui, em que vendemos diesel e outros produtos...” 

(pág.fls. 103)

“...  Nós  não  temos  frotas  própria.  São  empresas  contratadas.  É  a 

Dalçóquio...a principal transportadora nossa é a Transportadora Dalçóquio, 

de  Itajaí.  Trabalha  para  nós  o  Stefani  e  têm  algumas  outras  pequenas 

transportadoras que operam nas bases. Mas praticamente 70% dos nossos 

clientes que estão mais distantes da base, na faixa de 100 quilômetro das 

bases, eles têm caminhão próprio...”

“... O frete tem uma tabela. Era a ANP que tinha essa tabela antes. Tem 

uma  área  operacional  que  cuida  disso.  Mas  é  uma  tabela  dois  a  dois 

quilômetros, ida e volta, e que se cobra por metro cúbico. Tem um valor 

tabelado por quilômetro e que se multiplica pelos metros cúbicos. Então, 

um caminhão de mil litros vai ter um valor, um caminhão de 30 vai ter 

outro valor, maior...” (pág.fls. 105)

“... Bem, o nosso preço em relação a Passo Fundo, por exemplo, é dois 

centavos  de  diferença,  pelo  custo  do  frete,  quando  se  leva  de  vagão. 

Quando se leva de caminhão, dá quatro, cinco centavos a mais. Ijuí são três 

centavos de diferença, e quando se leva de caminhão dá seis, sete centavos. 

Rio Grande,  como falou o Sérgio,  aqui...bem, eu não tenho esse  preço, 

porque  essa  base  aqui...eu  não  trabalho  aqui.  Mas,  pelo  que  eu  sei,  a 

diferenciação do preço se dá principalmente pela transferência do álcool 

anidro  para  cá.  Vocês  sabem  perfeitamente  que  a  Refinaria  Ipiranga, 

devido ao custo do petróleo,  esteve fechada um bom tempo...”  (pág.fls. 

107)

“... Não, do álcool, que é misturado...”

“... Da gasolina C, a base de Canoas, o preço da refinaria de Canoas é 

mais  caro do que a  refinaria  do Paraná,  um pouquinho mais  caro,  três, 
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quatro centavos. Aqui eu não sei lhe dizer qual é a diferença do preço...” 

(pág.fls. 109) 

ABASTECEDORA FORTALEZA COM. COMB.

Evelise Ribeiro

“... Não, o que existe é que as distribuidoras, e eu acho que aí eu falo 

pela BR, que é a que eu revendo, e eu acho até que é uma das distribuidoras 

talvez mais maleável de trabalhar – eu não sei, não trabalhei com outras. O 

que  existe  é  que algumas coisas,  alguns  padrões,  algumas coisas  que a 

própria  distribuidora  te  exige,  e  aí  algumas  promoções,  alguma...  nesse 

sentido, entendeste? Então, em algumas coisas tu terias que aderir, sei lá, 

alguma promoção, alguma coisa assim, senão... Não digo um retalhamento, 

até porque a gente sempre adere, mas há sim uma relação, vamos dizer, 

talvez diferenciada nesse sentido. Coisas como se fossem alguns contratos 

fechados, vamos dizer assim. Algumas promoções que a própria BR bota, e 

os  postos  que  estão  sob  a  bandeira  dela  automaticamente  têm  que 

participar.  Algumas  coisas  que  vêm  às  vezes  com  valores  para  pagar 

dentro... Mas em relação a preço, não. Em relação a preço, não...” (pág.fls. 

117-118)

“...  Bom,  assim,  eu  não  tenho  o  valor  de  quanto  as  distribuidoras 

cobram dos outros revendedores, tá? Eu tenho o valor que eu pago, em 

primeiro lugar. Segundo, não houve agora, neste último mês, no meu posto 

não  houve  queda  de  preço  neste  último mês.  O que  acontece  e  andou 

acontecendo depois da última suba de produtos que teve, e até não lembro 

agora quando foi, é que às vezes a gente recebe 1, 2 centavos de aumento 

no produto, tá?, 3 centavos às vezes. Às vezes, no álcool vem muito 3, 4, 5 

centavos,  que  não  é  manifestado  na  mídia,  que  não  é  dito  nada,  que 

simplesmente vem para a  gente  quando a  gente vai  fazer  o pedido,  vai 

pegar  o  valor  e  aí  houve  uma modificação.  Daí  tu  falas  assim:  não,  3 
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centavos não é nada. Mas é, 2, 3, porque tu vais mandar vir um caminhão 

com 35 mil litros e tu multiplicas tudo...”

“... Outra coisa que diferencia é a forma de pagamento, tá? Eu pago à 

vista o combustível e retiro o FOB, ou seja, o meu frete, que eu embuto, 

obviamente, o preço do caminhão, o preço do pedágio, o preço... Mas eu 

tenho esse sentido. Já outros, de repente não sei como é a situação deles, de 

repente vem CIF, de repente ele tem 15 dias de prazo, então isso modifica 

um pouquinho o preço. Um pouquinho não, mas consideravelmente. Então, 

a minha margem é sempre em cima do que eu pago de custo mais o frete, 

que eu calculo o que eu tenho de despesa no meu frete. Então, é assim que 

eu faço...”

“...  A gente não teve, na verdade, queda agora de preço,  de reduzir 

preço ou de aumentar. O nosso preço, desde a última suba, se manteve. A 

gente mexeu um pouquinho, realmente, foi no preço do álcool, que teve 

diferenciação. O álcool veio com 2 centavos de suba, mais 3 na próxima 

semana.  Toda  semana  vinha  tendo  diferenciação  de  3,  4  centavos  no 

álcool...” (pág.fls. 120-121)

“... Não. Já fiz, mas hoje não. Já loquei uma vez. Mas a questão que já 

foi levantada antes a respeito do ICM, porque no caso da razão social da 

minha empresa consta como transportadora também. Então é emitida, de 

qualquer forma, a ordem de frete,  para a empresa que foi feita,  era um 

posto menor, conhecido da gente, que estava começando. Então, a gente fez 

um  tempo,  emitindo  normalmente  a  ordem  de  frete,  sendo  feito  o 

pagamento normalmente...” (pág.fls. 122)

 “...  Veja assim, isto é uma questão de administração. Às vezes um 

posto trabalha com setenta ou oitenta mil litros e pode ter um lucro, um 

resultado até melhor do que um posto que venda cento e cinqüenta mil 

litros, dependendo da administração que ele tem. Quer dizer, daqui a pouco 

eu estou lá dentro do posto, eu tenho três filhos, eles trabalham comigo e 
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tenho três frentistas ou quatro. Eu trabalho apagando as minhas luzes, como 

existe  aqui  em Pelotas  isto.  Eu viso  todos  os  meus cheques,  só  recebo 

cheque de quem eu conheço, não tenho praticamente nenhum cheque sem 

fundo. Aí, as vezes outro tem quase 20 pessoas trabalhando, uma pessoa só 

cobrando cheques sem fundo, em cada posto um gerente, então, depende, 

tudo depende da administração enxuta ou não de cada posto de gasolina. Eu 

conheço casos de posto que vende menos do que eu e tem um resultado, 

comparativo com algum posto meu, melhor, mas trabalham completamente 

diferente, vende praticamente só à vista, tem várias coisas diferentes...”

“...É óbvio que existem postos que ganham mais e outros menos, como 

todos  os  negócios,  tem as  pessoas  que  quebram e  as  pessoas  que  vão 

melhor.  Têm  os  que  ganham  um  pouco  mais,  seja  pela  maneira  que 

compram,  que  compram  melhor,  ou  porque  têm  um  capital  de  giro 

melhor...” (pág.fls. 131)

“...  Nós  temos  até  um  problema  bem...  a  gente,  quando  começou, 

vamos dizer assim, a gente trabalhava, se trabalhou um tempo com uma 

política de preços, talvez, mais reduzida, mas a empresa era bem diferente, 

na época...”

“...  Os  postos  todos  foram  reformados.  Hoje,  todos  os  meus 

funcionários tem plano de saúde. Hoje, a gente faz, estamos começando 

todo  um trabalho  na  parte  que,  não  vem ao  caso,  mas  a  empresa  está 

investindo  em  outras  coisa,  assim,  na  parte  dos  funcionários.  Agora 

mesmo, neste fim de semana, todo o meu pessoal de administração, são 

mais de 20 funcionários, foram passar o fim de semana num hotel fazenda. 

Então essas coisas, assim, que a empresa mudou de projeto e talvez tenha 

aumentado o custo. Mas uma coisa que tem acontecido e tem sido fruto de 

reclamação, até dos meus gerentes, em reunião, é que quando há suba, sai 

na televisão assim: subiu tantos por cento. A gente vai lá, a gente não tem o 

preço,  de  custo  ainda  da  distribuidora.  O  preço de  custo  só  vai  vir  na 
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segunda-feira,  geralmente  no fim de  semana,  tá.  Ou na  terça,  porque  a 

própria distribuidora demora. Aí a gente calcula mais ou menos um preço e 

bota tá,  e bota, né, na segunda-feira o preço. No fim de semana com o 

preço antigo, botamos na segunda-feira...”

“... O que acontece? Muitas vezes a gente reduz esse preço, algumas 

vezes a gente aumenta. Na maioria das vezes a gente reduz. Acontece que 

temos clientes a prazo. Assinam notam, sabe, vão pagar dali a 15 dias ou 30 

dias  e  a  gente  tem que estar  mexendo na nota  deles  porque eles  ficam 

furiosa porque abasteceram na primeira semana, vamos dizer, a 2,98 e na 

próxima semana nós baixamos para 2,95 e eles não sabem por que que isso 

aconteceu...”

“...É que realmente a gente não  tinha nem o custo efetivo ainda do 

produto. Então, essas coisas realmente acontecem...” (pág.fls. 135-136)

“...Mas, deputada, só tem uma coisa assim, ó, isso até é uma coisa que 

parece  que  nos  perturba  um  pouco:  quando  não  há  diferenciação,  tipo 

assim, falaram e eu não sei como é o mercado de Rio Grande, mas eu estou 

acompanhando  aqui  o  comentário  que  chega  a  ter  só  dois  centavos  de 

diferença no mercado inteiro, é cartelização...”

“...Se  há  diferenciação  de  sete,  oito,  doze  centavos,  que  existe  em 

Pelotas, aí é porque algum posto está ganhando muito mais que o outro. 

Então, tem que haver uma decisão, né. Ou todo mundo tem um preço igual, 

ou,  né...  Porque  depende  dos  custos,  porque  não  sei  como  é  que  ele 

trabalha, eu sei só que ele tem um posto novo que abriu agora e que daqui a 

pouco  também  eles  estarão  fazendo  uma  promoção,  estarão  querendo 

chamar gente a um dos postos dele, né.corrija, é novo, agora...”

“...Não sei por que que ele faz isso, mas isso é uma coisa difícil, porque 

se  está  todo  mundo  mais  ou  menos  igual,  ah,  é  cartel!  Se  há  uma 

diferenciação  de  sete,  dez  centavos,  aí  é...  isso  é  complicado...” 

(pág.fls.138)
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“...É, eu acho assim, ó, que os preços até é uma coisa que, de repente, 

pedindo as informações de quanto cada empresa gasta e no que ela investe, 

e de repente, né, seria mais fácil, porque Porto Alegre, qualquer postinho 

de esquina vende, no mínimo, 300 mil litros, tá. Sei por que tenho amigos 

em Porto Alegre...”

“...Bem, Pelotas, a média não chega a 100 mil litros, a média geral é 

setenta e poucos. Então, quer dizer, a tua margem tem que ser melhor do 

que os custos fixos, porque, não vem me dizer que tu não tens de ter no 

mínimo três frentistas por menos que o teu posto venda na pista, tem que 

estar naquele turno sempre com (ininteligível), sempre. Então, é mais ou 

menos o mesmo valor...”

“...O que varia um pouco? A luz varia a mesma coisa? Variam algumas 

coisa, ah, de repente o próprio dono do posto faz... É que isso varia muito 

de região para região. Porto Alegre é um pouco diferenciada talvez por 

isso, talvez por derrame, que a gente soube, agora há pouco tempo tinha 

álcool entrando sem ICMS, por cargas que são roubadas...”

“...Esses dias fomos buscar – porque às vezes a gente busca na Refap 

em Porto  Alegre,  porque  andou faltando combustível  aqui.  A gente  foi 

buscar na Refap em Porto Alegre, a gente ligou para o nosso motorista, 

apavorado porque um pouco antes tinha sumido uma carga – que acho que 

foi  da Texaco,  se  não  me engano.  Eles  derramam em postos  em Porto 

Alegre, a carga, meia hora depois o caminhão é devolvido no mesmo lugar, 

e a carga é vendida sem pagar...”

“...Essas questões todas, assim, na região... porque se a gente vai olhar 

o interior do Estado em geral, há diferenciações, mas não são tão grandes 

fora da região metropolitana...”

“...E a questão do Chuí está sofrendo um problema sério, agora, com o 

Uruguai, porque o preço do Uruguai sempre foi caríssimo, não valia a pena, 

todo mundo atravessava. E agora não está, está quase igual. Eu sei por que 
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eu  vou  seguidamente  ao  Chuí  fazer...  Está  quase  igual.  Isso  tudo  fez, 

também, com que o mercado retraia no Chuí. São questões assim que têm 

de ser levadas um pouco em consideração, talvez...” (pág.fls. 139-140) 

POSTO DE SERVIÇOS PAULO MOREIRA

Paulo Souza E Silva Moreira 

“...Eu tenho, de bandeira Esso, dois postos; um faz uma média de 250 

mil litros, e o outro, 150 mil litros. O posto de Serviços Paulo Moreira, 150 

mil litros...” (pág.fls.190-191)

“...O Isso é muito antigo e é comum ocorrer ligações de São Paulo e 

Paraná, das bases de Paulina e Araucária, no Paraná. Isso é muito comum, 

principalmente o álcool é muito ofertado. São caminhões que eles fecham 

cotas e a preços bem convidativos, né. Isso ocorre...” (pág.fls.195)

“...Existe  esse  tele  marketing  bem  agressivo.  Eles  fazem  ofertas 

periodicamente...” (pág.fls.196)

“...apresentam com o nome de uma companhia qualquer, companhias 

dessas  menores  que  trabalham  mais  no  paralelo,  que  até  nem  se  tem 

(manifestações simultâneas) no Rio Grande do Sul...”

“...Não. São caminhões que vêm para cá sem identificação nenhuma, 

né.  Até  é  interessante,  porque,  ahn,  esses  caminhões  podem  estar  em 

qualquer lugar que não têm como se identificar, né. Não há como precisar 

que  é  aquele  que  está  telefonando que  está  descarregando em qualquer 

lugar, aí não se sabe...”

“...Agora, quanto á adulteração nessa região, há muito tempo foi um 

caso rumoroso, que era uma firma instalada no Retiro, que fazia, produzia 

adulteração de gasolina, especialmente, e esse produto, que é curioso até eu 

manifestar,  ele não era colocado em Pelotas, ele era colocado em Porto 

Alegre. Isso foi desbaratado Polícia Federal e Receita estiveram em cima, e 

essa empresa foi aniquilada, acabada...” (pág.fls.196)
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“...no álcool, hoje, vamos fazer uma conta, assim, ah, o álcool chega a 

50 centavos de diferença...”

“...A gasolina não é são comum essas ofertas. Já faz algum tempo que 

eu não... Até por curiosidade, eu sempre repasso para o Luciano quando 

acontece  isso,  que  é  o  meu gerente  de  território  da  Esso,  ahn,  a  gente 

sempre anota as ofertas todas, as condições são negociadas e sempre tem 

condições mais favoráveis para pagamento antecipado, depósito em alguma 

conta ou coisa desse tipo... A gasolina o diferencial não é tão grande, mas 

sempre bem mais atrativo do que comprar, por exemplo, da companhia que 

eu estou ligado, a proposta sempre é atrativa, né...”

“...Diesel, eu nunca recebi oferta nenhuma...” (pág.fls.199)

FGL COMBÚSTIVEIS

Gilberto Tavares Sequeira

“...eu concordo com o que já foi dito sobre o lucro que o senhor está 

tão abismado em saber e digo mais, no meu caso, depois de cinco anos de 

posto, completei dia primeiro de janeiro, recém estou acabando de pagar o 

posto, para o senhor ter uma idéia...”

“...O  terreno  era  da  minha  família,  a  companhia  construiu  e  nós 

terminamos de pagar agora...”

“...Sobre  o  lucro,  cada  um  tem  seus  custos,  cada  um  tem  a  sua 

administração,  no  meu  caso  eu  e  minha  irmã  trabalhamos  juntos  e 

administramos o posto. Corre-se para um lado e para o outro, somos duas 

pessoas para fazer tudo...” 

“...Temos poucas pessoas no escritório, tentamos enxugar ao máximo e 

mesmo  assim  nos  meses  de  inverno,  o  Cassino  fica  às  moscas, 

praticamente, não há ano em que não dê vermelho...”

“...Então,  eu  acho  que  em  relação  a  Porto  Alegre  eles  têm  uma 

quantidade de frota infinitamente superior à minha frota no Cassino. Tenho 
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quinze mil pessoas morando lá durante dez meses do ano, claro que nos 

outros  dois  meses  do  ano  eu  tenho  uma  população  muito  maior...” 

(pág.fls.173)

“...Um posto sobrevive em Porto Alegre porque ele tem fluxo, ele tem 

veículos, tem frota, é simples, eu não consigo fazer essa arbitragem deles 

num posto do interior de uma praia, nem que eu queria, não irá cair do céu 

carro para eu abastecer...”

“...Na  minha  opinião,  exatamente  isso  que  o  senhor  está  falando  é 

condizente com o que eu penso, ou seja, ficando mais barato o imposto, 

logicamente que o empresário irá baixar...” 

“...O Henrique mostrou para nós que pagamos uma carga tributária de 

52%, é um absurdo, é coisa de louco, o que a gente paga de PIS, Cofins e 

CPMF e não enxergamos esse dinheiro ir para lugar algum...”

“...É uma tristeza isso, porque, quem for o revendedor correto e em dia, 

tem que pagar. Não adianta, senão, depois quebra e vai ser pior a coisa. Eu 

concordo  com  o  senhor,  acho  que,  diminuindo  a  carga  tributária,  os 

revendedores vão... o consumidor vai sentir na conta isso porque vai ser 

baixado o preço do combustível e vai gerar, com certeza, mais renda, e o 

dinheiro vai circular muito mais. É óbvio. O dinheiro tem que circular. Se 

não circular, não adianta nada, na minha opinião, lógico...” (pág.fls.178) 

Edgar Rodrigues Fernandes

“...É...  eu  não  tenho  conhecimento  de  nenhuma adulteração.  É...  às 

vezes algumas pessoas ligam, não sei quem, me oferecendo combustível, 

preços significativos, mas os quais eu não posso porque trabalho com a 

companhia desde 96 e não... tenho contrato de fornecimento automático, 

toda semana mandam combustível...” (pág.fls.192)

“...Pessoas que vão mandar um caminhão para Pelotas,  coisa assim, 

que  gostariam  de  colocar  algum  produto,  mais  10  mil  litros  que  está 
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sobrando no caminhão ou coisa assim... e que dispõem de um preço...”

“...O  preço  do  álcool  sempre  varia  na  base  de  50,  55  centavos  de 

diferença,  e  a  gasolina  em  volta  de  22,  23  centavos  de  diferença...” 

(pág.fls.200) 

DIST. PLASTIPEL

Gustavo Grigolette Dalla Rosa

“...Posto do Joca. Em torno de 15%. O meu preço de venda hoje está 

dois reais e noventa e dois centavos...” (pág.fls.164)

“...Eu, até para contribuir com o colega, e concordar que depende da 

visão,  faço  parte  de  um  grupo  de  empresas  que  trabalha  muito  com 

transporte,  nós  temos  frota  de  caminhões.  Fizemos uma larga  pesquisa, 

para  entrar  neste  negócio,  nós  estamos há dois,  três  meses  no negócio. 

Concluímos que esse negócio foi excelente, era uma época há muito tempo 

atrás, e hoje dá para se ver que, dependendo da visão, é um bom negócio. E 

o que foi apresentado hoje, aqui, pelo Seu Henrique, eu acredito piamente 

nisso aí, com a experiência e com a pesquisa que foi feita antes, em nossa 

empresa, a gente concluiu que pra nós seria interessante fazer uma sinergia 

no negócio, ou seja, é um (ininteligível) que tem uma frota, que abastece a 

frota, mas em termos financeiros de rentabilidade e de ganhar dinheiro é 

mais complicado...” (pág.fls.169)

“...Não,  depende  da  situação.  Funcionar  sempre  no  vermelho  não 

existe, não teria como funcionar sempre no vermelho. Agora, com certeza 

não seria um excelente negócio, não seria. Seria um negócio mediano para 

bom...” (pág.fls.170)

“...Eu  repasso...  Eu  lhe  respondo  da  mesma  forma  como  o  Seu 

Henrique  respondeu.  Acho que  é  uma dúvida  minha,  inclusive,  embora 

pouco  tempo,  mas  é  uma dúvida  que  gostaria  até  de,  se  vocês  tivesse 
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sucesso nesta CPI de vocês, para a gente entender por que e como acontece 

isso, mas acho que teria que inverter, acho que aqui pelo pouco tempo que 

a gente está vendo, pelos números que a gente está vendo, é impossível, 

para a minha forma de ver, se eu fizer uma simulação no meu posto hoje e 

botar os preços que é feito lá, com certeza eu teria prejuízo...” (pág.fls.170)

COMERCIAL COMB. AVENIDA

Emilio Vontobel Neto 

“...porque a margem em si leva em tese de que o que estamos dizendo 

aqui é gasolina e o que vou lhe dizer aqui não é gasolina, o que vou lhe 

dizer é o mix que eu vendo. Então, o que vendo no posto menor, que tem 

uma participação de alguma coisa como 40% de diesel, no qual tenho uma 

margem de algo em ternos de 9%. A minha média de ganho bruta é 12%...”

“...No  posto  maior,  onde  a  minha  média  de  diesel  não  tem  esta 

participação, é um pouco menor, é algo em torno de 30%, o meu mix leva, 

então, a dizer que é 13 a 13,5%. Isto em todos os combustíveis somados, 

gasolina, álcool e diesel.  E o preço de venda de gasolina é dois reais e 

noventa centavos ponto nove...” (pág.fls.165)

“...Cada posto tem a sua estrutura de custos fixos e variáveis. Aqui já 

foi falado bastante, não vou ser repetitivo sobre isso...”

 “...Cada empresário tem uma visão de curto, médio e longo prazo, 

também. A pergunta que o senhor acabou de fazer depende muito da visão 

do empresário. Eu posso estar olhando a visão de um ano, que foi o que o 

Seu Henrique acabou de apresentar, e especificamente naquele ano pode ter 

tido um problema de custos elevados,  não é? Então,  não vou entrar  no 

mérito da questão porque não conheço.[fim]

“...Nos meus postos, eu posso-lhe assegurar que – e um tenho há 10 

anos  –  durante  6  anos,  trabalhei  com prejuízo e  nem por  isso  parei  de 

trabalhar com o negócio, porque acreditava nisso. No outro posto que tenho 
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há 3 anos, trabalhei 2 anos com prejuízo. Só tive lucro em 2005. Então, 

depende muito da visão empresarial que se tem e da visão de futuro que se 

tem. Essa é minha resposta...” (pág.fls.168-169) 

COM. COMB. CHAFFE

Pedro Luiz Gazal Chaffe 

“...Eu acho que diferencia um pouco do custo, né?, a administração. Lá 

no nosso posto somos eu e  meu pai  que administramos tudo:  compras, 

vendas, pagamentos, então nós fazemos tudo, não temos funcionários no 

escritório, nós fazemos todo o serviço, nossa equipe é enxuta, reduzimos o 

máximo possível, né?, e não fazemos adiantamento de crédito, também, de 

cartões, de cheques pré-datados, também não fazemos. Então, é isso aí que 

nos garante, ainda, alguma sobrevivência...” (pág.fls.167)

RIO PETRO COM. COMB.

Marco Antonio Meirelles 

“...acima de qualquer coisa sou também um consumidor. Portanto, o 

preço  a  ser  praticado  existem  custos  e  existem  despesas  quem  vêm 

embutidas no custo e vai dar o preço de venda. Esta é uma coisa óbvia, 

correto? Então,  nós temos três postos,  sendo que um é 24 horas e dois 

trabalham das 6 horas até as 22. São custos totalmente diferente, para se ter 

uma  idéia,  hoje,  nestes  três  postos  empregamos  60  pessoas.  São  60 

pelotenses que trabalham conosco, emprego direto. Portanto, temos custos 

elevados,  embora,  hoje,  nós  trabalhamos,  evidentemente, 

fundamentalmente na quantidade e na qualidade. Agora, aquela primeira 

pergunta que o senhor me fez, da lucratividade, eu lhe digo honestamente, 

não saberia lhe dizer neste momento...” (pág.fls.132)

POSTO ITAPUÃ
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Fernando Iepsen 

“...  Da  nossa  parte,  em nenhum momento  existiu  nenhuma pressão 

quanto à questão preço (161)

“... Minha questão também é um pouco sazonal, épocas vende 60 mil 

litros mês e outras vende 100 mil litros...” (163)

3.16 2º Reunião de Trabalho – 13/02/2006

Segunda  reunião  de  trabalho  reunindo  as  principais  entidades  do 

setor do combustíveis para tentar uma possível baixa nos preços no Estado.

Convidados:
- Secretaria da Fazenda – Ênio Nallen 
- Sulpetro – Antônio Gregório Goldanich 
- Sindicom – Alísio Vaz 
- Secretário da Fazenda, Sr. Paulo Michelucci 
- ANP – Jefferson Paranhos dos Santos 
- Sub-Procurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais em 

Exercício, Eduardo de Lima Veiga 

SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA

Representante: Secretário Estadual Paulo Michelucci  

“... Quero tratar a questão sob duas óticas: a primeira que diz respeito 

especificamente à competência da Secretaria da Fazenda e fizemos uma 

reflexão  interna,  analisamos  todos  os  mecanismos,  podemos  dizer  o 

mercado, diríamos assim, senão totalmente, praticamente todo monitorado 

permanentemente. Não é qualquer contribuinte que pratica esse comércio 

no  Rio  Grande  do  Sul  e  isso  não  é  verdadeiro  noutros  Estados  da 

federação.Temos controles absolutamente rígidos em relação à concessão 

de  inscrição  para  operação  nesse  mercado,  especialmente  no  que  diz 
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respeito à distribuição, ao próprio transporte,  de maneira que nós temos 

efetivamente o Estado, e os dados comprovam isso, um Estado onde o grau, 

diríamos  assim,  de  adulteração  tem  sido  reiteradas  vezes, 

comprovadamente reduzido face às ações sucessivas. Quero referir que esta 

Casa, antes mesmo da aprovação da formação da Comissão Parlamentar de 

Inquérito para este tema, aprovou um projeto já criando uma inibição que 

podem os Senhores, de longe e ao largo, não perceberem a influência que a 

lei  estadual  aprovada  nesta  Casa  que  diz  respeito  à  possibilidade  dos 

estabelecimentos  revendedores  fecharem pararem de  operar  nesse  ramo, 

quando comprovado qualquer tipo de adulteração, qualquer tipo de fraude 

na comercialização desses produtos combustíveis. O segundo movimento 

foi  a  criação  da  própria  CPI,  não  é,  que  já  fez  os  diversos  setores 

envolvidos a se movimentarem, e tomarem e serem mais cautelosos nesse 

processo, no tema e na matéria que ele está afeto.Nós temos, há alguns 

anos já, desde que praticamente que introduzimos ou foi implementada pela 

Constituição a tributação do ICMS nos combustíveis porque até 88, 89 o 

imposto  era  único  sobre  os  combustíveis  e  havia  um  monopólio,  nós 

viemos nos adaptando, sob o ponto de vista técnico, preparando pessoas e 

montando  estratégias  específicas  para  trabalho  nesse  setor.Implantamos, 

desde  o  primeiro  momento,  a  substituição  tributária  que  foi  um  fator 

importante  para  o  equilíbrio  na  formação  de  preço,  ou  seja,  o  imposto 

tenderia  e,  necessariamente  tem  de  tender,  para  neutralidade  nesse 

processo. O imposto não importa o seu tamanho. Pode que não existindo 

imposto também decorra desequilíbrio, mas a neutralidade do imposto... O 

imposto é zero pra todos ele é neutro. Se o imposto é 10 para todos, e todos 

pagam ou a grande maioria paga, ele tende a ser neutro. Se o imposto é 25, 

26 ou 27, ele tende a ser neutro desde que todos paguem.Pois bem: nesse 

sentido, nós temos agido na fiscalização do imposto sob vários ângulos, sob 

várias  formas.  A primeira  delas  é  ter  absoluto controle  do fluxo desses 
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produtos  que  saem  ou  que  entram  no  Estado  do  Rio  Grande  do 

Sul.Evidentemente que temos setores críticos em relação a isso...” 

“...Primeiro é o contrabando e a entrada de um produto que vem do 

Uruguai. Como é o nome do produto? É a... O solvente, que já criou muito 

problema para nós e hoje cria problema, mas não é naquela intensidade 

como havia no passado...”

“...A segunda diz respeito à chegada do álcool, seja o anidro, seja o 

álcool  hidratado.  Por  quê?  Porque  há  uma  gama,  uma  variedade  de 

fornecedores  no  centro  do  País,  especialmente  São  Paulo,  e  que 

circunstancialmente os fornecedores se modificavam...”

“...Muitas  vezes,  a  gente,  pela  prática  que  têm  nessa  atividade  de 

fiscalização,  identifica  que  a  mudança  da  razão  social,  a  mudança  do 

documento fiscal muitas vezes é uma prática que protege a evasão fiscal de 

movimentos, de vendas anteriores, não é, porque nós não estamos falando 

de um ambiente de, de, diríamos assim, extremamente organizado – que a 

produção do álcool não é. Ela tem uma tecnologia simples de produção, 

conseqüentemente não precisamos grandes investimentos para promover, 

não é, a produção desse produto e obviamente que ele vai interferir num 

mercado que era relativamente controlado, quanto nós tínhamos, aqui no 

Estado do Rio Grande do Sul, somente dois componentes, por exemplo, na 

gasolina. Até havia mistura, mas não era do álcool anidro; era do MTBE. 

Do  MTBE  nós  tínhamos  um  fornecedor,  que  era  o  Pólo 

Petroquímico.Então,  a  gasolina  não  importava  se  era  20%,  18%,  21%, 

22%. Não importava porque nós tínhamos a gasolina saindo da refinaria e 

tínhamos  o  MTBE saído  do  Pólo  Petroquímico.  Tá.  Hoje,  não.  Com a 

gasolina  misturada  com  álcool  anidro,  nós  já  vínhamos  acompanhando 

desde os percentuais Até defendíamos que o percentual não precisava ser 

tão significativo aqui no Rio Grande do Sul...”
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“...Isso é perda de receita para o Rio Grande do Sul, porque o MTBE é 

produzido aqui, e o álcool anidro é produzido no centro do País – nós não 

produzimos  no  volume  necessário,  não  é.  E  o  percentual  seria  a  outra 

variável necessária para que nós tivéssemos um ganho ou uma perda de 

receita, e nós trabalhávamos para que esse percentual não crescesse tanto, a 

ponto de chegar como chegou. Nós temos informações técnicas que nós 

poderíamos conviver, até porque temos produção excedente aqui no Estado 

do Rio Grande do Sul, a nossa refinaria, e não haveria necessidade dessa 

mistura...”

“...De maneira que o primeiro ponto crítico que nós víamos – e temos 

trabalhado  em  cima,  incessantemente,  em  cima  disso  –  é  ter  absoluto 

controle do fornecedor do álcool que venha do centro do País para mistura 

aqui.Quero dizer  também que nós temos uma metodologia desenvolvida 

através dos tempos, não é. E nós fomos induzidos, pela ação do Ministério 

Público,  a  ter  a  formação do preço  referência  para  tributação,  diríamos 

assim,  de  uma  maneira  cientificamente  aceitável,  não  é,  e  numa 

periodicidade que fosse confortável...”

“...Se nós formos analisar o movimento recente, nós fizemos a única 

aferição de preço de mercado, a última pesquisa ponderada que fizemos em 

nível estadual – e é importante ressaltar mais uma vez, até porque temos os 

telespectadores que estão nos assistindo, o cidadão que não tem obrigação 

de saber...  O ICMS é calculado sobre um preço referência, porque ele é 

pago na fonte. As etapas subseqüentes à produção, elas são desoneradas do 

imposto porque já  foi  tributado na  fonte  até  o  preço final  de venda ao 

consumidor.  Lá  na  fonte.Por  isso  que  eu  digo  que  o  imposto  pago em 

qualquer  dos  postos  de  gasolina  do  Estado,  ele  é  o  mesmo.  Eu  posso 

afirmar isso com convicção. E se ele é o mesmo, ele não é um fator de 

desequilíbrio na formação desse preço...”
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“...Importante dizer também que nós fazemos essa pesquisa levando em 

conta não somente a gasolina comum. Mas levamos em conta a gasolina 

comum, a gasolina aditivada, o preço à vista e o preço a prazo, até porque 

tem uma parcela de mercado, mesmo que diminuto, um percentual desse 

mercado é praticado a venda a prazo...”

“...Quando  formamos  o  preço  referência  para  cálculo  não 

discriminamos, a Fazenda não fixa um preço para a aditivada, um preço 

para  a  comum,  um  preço  para  pagamento  à  vista  ou  um  preço  para 

pagamento a prazo...”

“...Agora,  temos  a  convicção  de  que  estamos  trabalhando  de  forma 

muito intensa, não tivemos, na última movimentação que culminou com 

redução  de  base  de  cálculo,  ou  seja,  revisamos  o  preço,  refizemos  a 

pesquisa no final do exercício e reduzimos em doze centavos a base de 

cálculo...” 

“...Ao  mesmo  tempo,  teríamos,  combinando  com essa  redução,  um 

efeito no imposto, porque a alíquota do imposto que estava sendo reduzida 

no  mesmo  momento  de  vinte  e  nove  para  vinte  e  oito,  quando  nós 

estimamos  que  o  preço  deveria,  se  mantidas  as  condições  iniciais 

constantes, haver uma redução em mais de seis centavos ao preço do litro 

da gasolina pelo efeito imposto sobre ela...”

“...Entretanto, fatores que ocorreram à revelia da questão tributo, que 

foi  o  aumento  em mais  de  uma  oportunidade,  sucessivos  aumentos  do 

preço do álcool em São Paulo, inclusive foi objeto de reuniões nacionais 

para  a  tentativa  de  fixação desse  preço.O aumento  de  preço,  diz  o  Dr. 

Nalen,  não  nos  obriga  a  mexer  no  preço,  na  realidade  mesmo  tendo 

majorado mantivemos  a  mesma formação  de  preço,  apesar  de  vir  mais 

produtos, mais ICMS, mais créditos de fora...”
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“...O efeito não se fez sentir numa ação, agora, posso dizer uma coisa: 

se não tivéssemos o efeito da redução da alíquota, da redução da base de 

cálculo estaríamos com o imposto mais alto hoje, porque efetivamente o 

preço  final  foi  majorado  e  ele,  se  fizéssemos  uma  pesquisa,  pela 

expectativa e experiência que temos, poderia se manter, mas com grande 

probabilidade de ampliar a base de cálculo, saindo dos dois e setenta e seis, 

que é a referência de hoje, passando para um preço maior que esse...”

“...Então, na média anual, temos a certeza de que podemos dizer que 

não há perda nem para o contribuinte e nem para o estado...”

“...Relevante, Sr. Presidente, também é referir que eu posso concluir 

que o efeito imposto na diferenciação de preços entre os postos de gasolina, 

não  vou  dizer  que  não  existe,  ele  existe  porque  é  marginal  o  nível  de 

sonegação,  eu não posso descurar  isso,  eu não posso dizer,  pela  minha 

experiência  de  mais  de  26  anos  na  Fazenda,  como  fiscal  de  ICM  e 

secretário e em duas oportunidades como diretor da receita,  que não há 

sonegação.  Acho que  estatisticamente é  improvável  que haja  sonegação 

zero...”

“...Então,  eu  reitero,  aqui,  para  os  nossos  espectadores  e  Senhores 

deputados,  que  temos,  efetivamente,  cem  por  cento  das  empresas 

cadastradas sob fiscalização, quem opera no mercado de combustíveis no 

Rio  Grande  do  Sul  está  sob  fiscalização.  E  100% desses  contribuintes, 

quando  devido  imposto,  por  serem  substitutos  –  não  são  substituídos 

porque não pagam impostos  –,  quando substitutos,  eles  declaram o seu 

imposto e pagam na data do vencimento. Ou seja, o grau de adimplência 

dos contribuintes cadastrados é de 100%. Isso não existe precedente noutra 

área,  noutro  setor.E  digo  também,  Srs.  Deputados,  que  é  relevante  e 

necessário que haja substituição tributária no mercado de combustíveis. Na 

reunião  passada,  nós  fomos  unânimes,  tanto  nós  da  Fazenda  quanto  o 
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pessoal  envolvido  no  setor:  não  há  como  ter  nesse  setor  uma  regra 

tributária  diferente  da  substituição  tributária,  assim  como não  há  como 

fazer nos veículos, hoje, assim como não há como fazer a tributação sem 

considerara a substituição tributária no PVC, na tinta, no cimento e numa 

série de produtos que nós estamos fazendo...no cigarro, na bebida. E eu 

reitero  isso  porque  o  instrumento  da  substituição  tributária  veio  para 

melhorar  e  harmonizar  os  setores  envolvidos.  Nós  fazíamos,  antes  da 

Constituição autorizar, já fazíamos termos de acordo entre os setores do 

cigarro, da bebida. Hoje ninguém pode prescindir – esses setores – da regra 

da substituição tributária...”

“...Agora,  o  que nós não podemos fazer...por exemplo,  foi  proposto 

aqui pelo presidente do Sindicato dos Varejistas que nós fizéssemos uma 

fixação de margem de lucro estratificado entre o refino, a distribuição e o 

varejo,  fixando.  A  substituição  tributária  tem  essa  vantagem  de  nós 

pesquisarmos  ou  fixarmos  preço  ao  consumidor  final  e  ele  servir  de 

referência para a tributação de toda a cadeia produtiva...”

“...Por isso que o preço de referência de venda é aquele que afeta a 

formação do preço final ao consumidor. E é nisso que nós nos atentamos. 

Somos partícipes permanentes,  desde o primeiro momento, que além da 

tributação uniforme – ou seja, a neutralidade do imposto, todos pagando – 

nós  trabalhemos  duramente  junto  com  outras  entidades,  outros  órgãos, 

outras esferas para que tenhamos o melhor combustível no Rio Grande do 

Sul, porque a nossa, diríamos assim, a nossa infra-estrutura, a logística que 

tem a Fazenda em termos de fiscalização propicia  que nós venhamos a 

colaborar com as outras tarefas que não são afetas a nós, que é a qualidade 

do produto, os componentes desse produto, enfim, garantir que o que sai da 

refinaria, depois de misturado para venda ao consumidor final, transitando 

pelo distribuidor e pelo revendedor, seja o produto que chega na mão ou 
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nos tanques  dos  veículos  dos  consumidores  finais.  E  me parece que  as 

pesquisas recentes – não feitas por nós – comprovaram exatamente isso: 

comprovaram que o que está saindo depois da mistura do álcool anidro ao 

combustível  na  refinaria  está  chegando  e  sendo  vendido  no  varejo. 

Aconteceu...foi uma pesquisa feita no Litoral...”

“...Acho  que  nós  temos  que  atentar  à  formação  do  preço  e  a  essa 

diferença de preço em função de outros componentes, que nós também, às 

vezes,  estamos  acostumados  a  conviver  por  termos  contato  e  termos 

conhecimento.  Existe  –  e  vou reiterar  aqui  –  diferença na formação do 

preço,  na  margem  final  ao  consumidor,  no  preço  praticado  final, 

dependendo  do  volume.  Isso  aí  é  universal:  o  volume  que  o 

estabelecimento vende, a quantidade, o grau de adimplência em obrigações 

trabalhistas, outras obrigações. Existem famílias trabalhando em postos de 

gasolina.  Eu sou testemunha.  Numa mesma rua,  já  disse  isso,  têm dois 

postos que praticam o mesmo preço, só que um não tem condições. Ele tem 

que acompanhar porque senão não vende, mas ele não tem condições, às 

vezes,  de  vender  pelo  preço  praticado,  porque  aquele  outro  posto  está 

trabalhando com a família, a esposa, dois três filhos, mais um parente, e os 

volumes são pequenos...”

“...É público que a Fazenda não concede inscrição para qualquer 

pára-quedista  que  cair  aqui.  Isso foi  objeto  de  discussão  aqui.  Nós não 

concedemos inscrição. Quem não tem tancagem não se inscreve. Quem não 

tem condições de mercado, quem não tem precedência no mercado e não 

tem garantias  suficientes não se inscreve aqui.  Especulador não vem se 

inscrever  aqui  e  usar  a  formalidade  como  uma  maneira  de  proteger  a 

evasão numa concorrência desleal...”

“...Agora,  chamo  a  atenção  porque  nesses  eventos  todos  que 

participamos...  Por  exemplo,  a  questão  de  não  dar  inscrição  para  esse 
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estabelecimento do Paraná, nós fomos ver, num certo momento, que aquela 

empresa tinha uma tancagem fornecida pela Petrobrás. Agora, por que é 

que foi dada a tancagem para ela armazenar eu não sei, entendeu? O que 

nós tínhamos? Nós tínhamos um cadastro, tínhamos informações de que lá 

no Paraná ele tinha antecedentes não elogiáveis e, conseqüentemente, não 

mereceria  ser  cadastrado  aqui.  Agora,  ele  tinha  tancagem  para  operar. 

Assim como eu dizia ao representante da ANP, que está aqui presente, o 

chefe da fiscalização, e já havia dito ao chefe de gabinete do presidente da 

ANP,  Edson  Silva,  quando  esteve  conosco,  há  questões  que  são 

extremamente relevantes e que passam, às vezes, despercebidas...”

“...O  contrabando  do  solvente  do  Uruguai  existe  porque  tem  uma 

autorização  para  importar.  Tem  uma  autorização  de  tancagem  para 

armazenar.  E  tem  gente  que  tinha  essa  autorização  até  hoje,  eu  não 

confirmo,  mas  até  a  época  em  que  o  Dr.  Edson  esteve  comigo  havia 

autorização de volumes expressivos e de volumes não compatíveis com o 

mercado tradicional de solvente. Isso é mais relevante. Quer dizer, grandes 

volumes de solvente só servem para uma coisa: para misturar na gasolina, 

porque volumes para fazer tinta, volumes para fazer cola, qualquer produto 

químico do mercado – no setor calçadista tem muito, no setor das tintas 

tem muito  –  não  são  os  volumes  que  essa  gente  tem autorização  para 

importar. E quem importa usa, às vezes, a mesma documentação para fazer 

o contrabando, que é o reaproveitamento daqueles instrumentos. Aí,  é o 

desvio na fronteira – temos alguma fronteira seca com o Uruguai, a forma 

com que é vendido...”

“...Eu diria assim: aqui no Estado, por exemplo, tem gente transitando 

– e transitou por aqui, tentou a inscrição aqui – para importar e não deu, 

porque ele já havia sido pego antes. Então, hoje nós não temos mais esse 

problema,  pelo  menos  em  grande  volume,  que  se  tenha  conhecimento. 
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Volumes, que eu digo, milhares de litros, não coisinha de dois três tonéis. 

Não é isso que estou falando. E soubemos que ele acabou tendo autorização 

lá em cima no País porque o volume de importação ele tinha. Ele acabou 

misturando e se estabelecendo em outra unidade da Federação...”

SINDICOM

 “...O que nós percebemos é que em termos de preços médios o Rio 

Grande do Sul  tem uma situação,  eu diria,  normal  em relação a  outros 

Estados. Olhando aqui as análises que a ANP faz, nós percebemos aqui, 

comparando com mercados,  como o  Estado vizinho,  Santa  Catarina,  os 

preços médios no Rio Grande do Sul estão compatíveis com o Estado de 

Santa  Catarina.  Comparando  com  uma  região  mais  distante,  Brasília, 

Distrito Federal, os preços aqui também estão compatíveis e existe, de fato, 

no Rio Grande do Sul, uma carga tributária um pouco mais elevada que faz 

com que essas comparações não possam ser feitas imediatamente...”

“...Em termos de competitividade, e acho que aí é que devemos olhar, 

os preços se dão em função de competição. Os preços nesses mercados, em 

qualquer  mercado  do  País,  os  preços  são  definidos  por  quem  está  no 

mercado.  Os  preços  são  definidos  pela  rede  de  postos  revendedores.  O 

revendedor, dentro daquele mercado, dentro das condições de competição e 

dentro das suas necessidades, ele procura estabelecer um preço que seja o 

razoável.  Então,  essa  situação  é  que  precisa  ser  entendida  em  cada 

mercado, o como está funcionando essa competição. Entendo que, no geral, 

o  Rio Grande do Sul  tem condições  boas  de  competição – eu já  havia 

apresentado aqui que no mercado do Rio Grande do Sul atuam mais de 20 

distribuidoras,  o que, na nossa avaliação seria uma condição já bastante 
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forte  para  assegurar  que  existe  competição  entre  distribuidoras.  Esse 

número de empresas atuando no mercado é bem relevante...”

“...Existem  também,  segundo  dados  da  ANP,  uma  rede  de  postos 

bandeira branca, que são aqueles postos que têm uma liberdade mais ampla 

de  procurar  o  melhor  fornecimento  de  maneira  rápida.  Esse  postos  de 

bandeira branca são quase um quarto do mercado do Rio Grande do Sul. 

Então, tendo distribuidoras em número bastante bom e 24% do mercado 

para atuar de forma, digamos assim, mais ágil, buscando um preço baixo, 

as condições aparentes médias de competição estão bastante asseguradas...”

“...O sindicato não pode organizar entendimento de preços, o sindicato 

não  pode  coordenar,  orientar  quanto  a  preço.  E  essa  é  a  nossa...  nós 

cumprimos  fielmente  esse  papel  e  não  queremos  extrapolá-lo.  Então, 

quanto à  colaboração com os  Senhores  eu imagino que,  eventualmente, 

possa  estar  decepcionando,  mas  eu  chamo a  atenção para  o  meu papel 

perante a lei e perante a sociedade. Eu não posso extrapolar esse papel de 

ser uma associação de classe e querer coordenar movimentos de preço, nós 

não podemos fazer isso...”

SULPETRO

 “...antigamente,  quando  nós  tínhamos  uma  margem  fixada 

nacionalmente  pelo  então Conselho Nacional  do  Petróleo,  o  que havia? 

Havia  necessidade  de  que  os  postos,  para  sobreviverem  com  aquilo, 

tivessem uma eficiência e esta eficiência era trazida até por algumas, ahn, 

ou  incursões  do  Poder  ahn...  Executivo  –  já  que  eram órgão do  Poder 

Executivo – no relacionamento do mercado...”
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“...Quer dizer, éramos, então, proibidos de receber os chamados meios 

eletrônicos de pagamento. Éramos proibidos de receber cartão de crédito, 

por quê? Porque se sabia que os custos dos cartões de crédito teriam que 

ser  repassados  para  o  consumidor  e,  ao  serem  repassados  para  o 

consumidor,  oneraria  o  preço  final.Então,  os  postos  não  podiam...  Os 

postos tinham que funcionar de tal hora a tal hora, os postos eram todos, eu 

diria  assim,  bastante  engessados  no  seu  funcionamento  e  trabalhavam 

eficientemente dentro dos padrões de então...”

“...Ao se optar pelo chamado livre mercado, ou se optar pela liberdade 

de preço, quer dizer, vão haver os eficientes, os ineficientes, os que estão 

diretamente conscientes dos seus próprios custos e os que não estão...”

“...Mas eu gostaria de colocar para os Senhores outra coisa: quer dizer, 

um dos problemas é que o pagamento com cartão de crédito, que tem um 

custo de 13 ou 14 centavos de oneração, ele é o preço à vista, porque a 

nossa legislação prevê que o preço à vista ou o pagamento com cartão de 

crédito é o mesmo. Se o Procon for a um posto e este estiver praticando um 

preço a dinheiro e um preço com cartão, o Procon vai multar o posto por 

estar fazendo isso. E estará correto, legalmente a lei é essa. Agora, quem é 

que pode mudar a lei? Quem pode mudar a lei  é  efetivamente o Poder 

Legislativo, não é?, quem pode criar...”

“...Então, eu sugeriria, como uma sugestão que como tudo que vai para 

o mercado, os resultados eu não...pode ser que tem gente que gosta muito. 

Sempre  se  diz  que  analista  de  mercado é  um sujeito  que faz um lindo 

raciocínio, muito concreto, muito bonito, etc., para fazer uma previsão e 

depois de algum tempo dá uma linda explicação, com um lindo raciocínio 

para dizer por que não funcionou a previsão feita...”
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“...O.K., tudo que vai para o mercado vai ocorrer e vai funcionar dentro 

do que o mercado tiver que dar como resultado. Agora, eu acho que – e isso 

aí, digamos, a sugestão não é minha, é uma sugestão antiga –, que se a 

legislação permitisse a separação entre o preço com cartão de crédito, que 

tem um ônus maior, do preço do pagamento à vista pelo consumidor, isso 

aí  permitiria  eventuais,  digamos,  ofertas,  promoções ao consumidor que 

pagasse à vista e isso poderia, eventualmente, resultar numa diminuição do 

preço a ser ofertado ao consumidor. É uma idéia que nós colocamos no 

intuito de colaborar com a comissão...”

“...Eu  tenho  estado  muito  satisfeito.  Quer  dizer,  os  resultados  que 

foram  conseguidos  por  esta  comissão  até  agora  me  deixam  muito 

satisfeitos, porque eu tinha uma grande dificuldade de explicar coisas que 

pareciam inexplicáveis para todos que, a convivência com o mercado já 

mostrou que elas existem, elas são...hoje é mais confortável um diálogo 

com a secretaria  da  Fazenda,  hoje  é  mais  confortável  um diálogo...não, 

porque isso aí é feito assim...Não, o mercado responde de acordo com o 

mercado...”

“...todo mundo optou por uma liberdade de mercado. E por liberdade 

de mercado nós temos que ver o seguinte: o mercado vai reagir com todos 

os  benefícios  e  os  malefícios  que  ele  pode fazer.  E volto  a  dizer,  para 

cuidar de malefícios, e aí ocorre, quer dizer, hoje, no Rio Grande do Sul, 

nós temos uma preocupação. A carga impositiva absolta no álcool entre 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul é de 36 centavos, ou pelo menos era há 

uma semana atrás. Se eu estiver enganado, Dr. Nallen, depois me diga, mas 

não pode estar muito diferente. Em Santa Catarina é 32 e aqui é 68. Quer 

dizer, isso, se todo mundo pagar, como diz (ininteligível) não tem problema 

nenhum,  mas  tem 36  centavos  de  vantagem que,  eu  diria,  que  podem 

encorajar  alguma  pessoa  mais  ambiciosa,  ou  mais  astuciosa,  ou  mais 
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empreendedora (ininteligível), né?, a dar uma maneira de comprar e pagar 

o  imposto  em  e  vender  no  Rio  Grande  do  Sul,  onde  o  preço  é  mais 

convidativo...”

“...Então, o que eu sempre peço – e isso aí tem sido uma postura do 

nosso  sindicato  desde o  início  –:  fiscalização,  fiscalização,  fiscalização. 

Quer dizer, é a única maneira. Se nós queremos ter um mercado que vai 

agir e a situação de livre concorrência vai dar resultado, nós temos que 

impedir toda e qualquer possibilidade de margens extras conseguidas pela 

via  da  adulteração,  pela  via  da  sonegação  fiscal,  pela  via  do  produto 

roubado presente, pela via de uma série de... ahã, atalhos não éticos, que 

permitam a alguns ganhar mais do que os outros...”

“...Tem gente que busca álcool, tem gente que molha álcool...”

ANP

Jefferson Paranhos Dos Santos 

 “...Em primeiro lugar, quero reforçar o relatório que nós repassamos à 

CPI em 9 de janeiro, com relação ao estudo que fizemos no mercado, dos 

meses de agosto a novembro do ano passado, onde foi constatado, pelo 

estudo das notas fiscais e dos livros de movimentação dos combustíveis de 

toda Porto Alegre, que não existe nenhum indício de prática de cartelização 

no Município de Porto Alegre...”

“...Por isso, repassamos esse relatório para o CADE e para a Secretaria 

de  Defesa  Econômica  que  têm  expertise  de  pesquisar  e  verificar  a 

existência  ou  não  de  práticas  de  cartelização  ou  predatória  dentro  do 

mercado de Porto Alegre...”
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“...Queria lembrar as Senhoras e os Senhores que o resultado final da 

CPI dos Combustíveis do Congresso Nacional em 2003 diz no seu relatório 

final,  exatamente,  que  a  causa  mater  de  todo  o  tipo  de  problema  de 

combustíveis no País é a questão tributária. Por isso mesmo, desde o final 

do ano de 2003,  a  Agência Nacional  de Petróleo tem intensivado,  feito 

esforços de todos os níveis para que tenhamos parcerias e convênios com 

todas as Secretarias Estaduais de Fazenda das unidades da Federação...”

“...Outra  informação  que  possa  servir  exatamente  para  a  sua 

fiscalização  na  órbita  tributária  e  quero  aqui,  em  nome  da  Agência 

Nacional do Petróleo não apenas reforçar o convite para que a Secretaria 

Estadual  da  Fazenda  possa  fazer  convênio,  até  para  ser  o  Estado  de 

vanguarda na Região Sul do País, porque não conseguimos ainda nem com 

o  Estado  do  Paraná,  nem  com  o  Estado  de  Santa  Catarina,  mas  que 

enquanto  não  tivermos  esse  convênio  oficial,  Sr.  Secretário,  estamos 

completamente  à  disposição  para  parcerias  naquilo  que  a  Secretaria 

Estadual  da  Fazenda  precisar  para  que  nós  possamos  atacar  o  inimigo 

comum...”

“...Sabemos que as prática de adulteração passam necessariamente por 

uma questão tributária, porque ninguém adultera um produto apenas porque 

é um mal comerciante ou porque quer ganhar no volume daquilo que ele 

está  adicionando  ao  combustíveis,  mas  ele  adultera  porque  é  muito 

vantajoso  tributariamente  falando,  então  achamos  que  temos  que 

estreitar...”

“...no monitoramento de qualidade da Agência Nacional do Petróleo, 

nós  verificamos que  o  Estado do Rio Grande do Sul  encontra-se  numa 

situação  privilegiada  com  relação  a  outros  estados  da  Federação,  por 

exemplo,  enquanto  no  mês  de  janeiro  nós  tivemos  o  índice  de  não 

conformidades no Brasil na gasolina...”
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“...No Estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos zero por cento de 

não-conformidade, e o Estado de São Paulo, que é o nosso campeão, 9,2% 

de não-conformidade, isso em todos os produtos. No álcool, enquanto, no 

Brasil, nós tivemos 4,8 de não-conformidade, no Estado do Rio Grande, 2,1 

e, no diesel, a não-conformidade média no Brasil, no mês de janeiro, 5,2% 

e, aqui no Rio Grande do Sul, 1,2%, o que demonstra mais ou menos, na 

fala  do  secretário,  que  a  questão  de  adulteração...  –  e  batendo  com as 

informações que o secretário de Fazendo nos trouxe aqui –, estamos mais 

ou  menos em sintonia  tanto  o  monitoramento  de  qualidade  de  Agência 

Nacional de Petróleo demonstra que o Estado do Rio Grande do Sul não é 

um dos piores Estados da federação com relação à qualidade quanto os 

estudos e as ações desenvolvidas pela Secretaria de Fazenda...”

“...De  certa  forma,  estamos  casando  as  informações  e  verificando 

verdadeiramente que o Estado, com relação à qualidade dos produtos, está 

num nível aceitável até no nível internacional, que eu diria que níveis de 

não-conformidade  no  mundo são  de  4  a  6%.  Então,  no  Estado  do Rio 

Grande do Sul estamos aí dentro desses níveis aceitáveis...”

“...Aqui já posso dizer que tanto o Sindicato dos Postos Revendedores 

– Sulpetro – quanto o Sindicato das Distribuidoras – o Sindicom –, são 

organismos  que  têm  nos  orientado  bastante  com  informações,  têm  nos 

colocado a situação do Estado do Rio Grande do Sul e temos tentado atacar 

essas fraudes que existem pontualmente aqui no Estado do Rio Grande do 

Sul, mas estamos longe ainda do ideal...”

“...O que nós estamos buscando é uma das prioridades do nosso diretor: 

que este ano nós tenhamos aqui uma representação da Agência Nacional do 

Petróleo  para  que  possamos  com  mais  celeridade  respondermos  às 

demandas que nos chegam com relação ao Estado...”
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“...Mas é importante ressaltar, e aqui faço minhas as palavras do Dr. 

Goidanich, que talvez tenhamos que ter alguns especialistas e tenho tentado 

me socorrer com especialistas técnicos do CADE e da Secretaria de Defesa 

Econômica do Ministério da Justiça porque, infelizmente, algumas práticas 

do mercado têm camuflado a questão do preço...”

“...Antigamente, presidente, todas as vezes que eu chegava num posto 

revendedor e que ele estava vendendo um produto com preço abaixo do 

mercado, 99% das vezes nós detectávamos que ele estava adulterando o 

produto, por isso ele podia vender...  É mais uma questão tributária.Hoje 

para meu espanto, a grande maioria dos casos não é assim. verificamos que 

preços  que  ele  compra...  que  esses  revendedores  compram  dos 

distribuidores  existe  alguma  prática  de  mercado  que  estamos  tentando 

ainda entender e precisamos de ajuda de outros órgãos para que assim nos 

ajudem porque verificamos uma prática meio cartelizada ao inverso que 

não entendemos bem, mas que tem nos causado espécie...”

MINISTÉRIO PÚBLICO

Eduardo De Lima Veiga 

“...O Estado do Rio Grande do Sul  é hoje,  no País,  efetivamente, o 

Estado  com os  menores  índices  de  não-conformidade;  para  o  leigo,  de 

combustível  adulterado.  Isso  porque  a  Promotoria  de  Defesa  do 

Consumidor, junto com outros órgãos de fiscalização, realiza ao redor de 

800 testagens/mês.  Se  eu estiver  equivocado nos  números,  peço que os 

colegas me corrijam. O Rio Grande do Sul tem aproximadamente 3 mil 

postos, e todos os 3 mil postos são fiscalizados pelo menos uma vez por 

ano, sem prejuízo de outras fiscalizações acidentais. Mas todos os postos 
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do Rio Grande do Sul são fiscalizados pelo Ministério Público ao menos 

uma vez por ano...”

“...Entretanto, a Constituição Federal dá mecanismos para que se tente 

contornar ou coibir a abusividade de preços, e os colegas instauraram, da 

promotoria especializada, 161 inquéritos civis acerca de preços, inclusive 

para aqueles aumentos na véspera de feriados. Esses inquéritos civis, vários 

deles terminaram em termos de ajustamento de conduta, e outros receberam 

o ajuizamento, porque essa conceituação de preço abusivo, que algumas 

chegavam, para os Senhores terem uma idéia,  vai  de 12 a 14% o lucro 

líquido dos postos. Em média. E alguns postos chegavam a cobrar 28% de 

lucro médio...”

“...Ora, o Ministério Público não pretende isso e nem pretende se tornar 

regulador de mercado,  até  porque não é nossa função.  Age-se assim na 

defesa do consumidor...”

SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA

 “...O preço de álcool molhado não afeta o preço da gasolina, essa é 

uma questão. O preço da substituição tributária, eu tiro o preço, é evidente 

que  a  refinaria,  o  substituto  tem  seu  débito  próprio.  Qual  é  o  débito 

próprio? Ele pega o seu valor de venda e o seu ICM, agora, o preço de 

referência,  ele  calcula  pela  média.  O  restante  da  cadeia,  varejista  e 

distribuidor, não é definido, não é identificado ali...”

“...Da mesma forma, não me parece certo dizer que quem vende a três 

reais não esteja adulterando, não esteja sonegando, não esteja isso, porque 

senão  não  precisaríamos  estar  sentados.  Nós  chegaríamos  ao  seguinte: 

menor preço, sonega e adultera; maior preço, é o certinho, é o anjinho, é o 
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joãozinho-do-passo-certo. Está errado, não é assim. E os preços – agora 

não queria entrar, mas vou entrar –, os preços, na chegada ao varejista, eles 

têm a  CIDE,  que  é  valor  constante,  eles  têm o  ICM,  que  é  um valor 

constante. Agora, vai dizer, se uns pagam e outros não pagam. A sonegação 

não é assim, Goidanich, dizer: todo mundo sonega. Não, ela está reduzida. 

Nós já partimos da premissa que há sonegação, mas ela não é tão grande 

quanto possa haver...”

“...Então, se tem uma CIDE igual, ICM igual, o que tem diferenciado? 

O transporte é diferenciado, a distância, pode ser, sei lá. Agora, o preço da 

refinaria  para  a  distribuidora,  uma  pequena  diferença  pode  haver.  Da 

distribuidora  para  o  revendedor  tem  preço  diferenciado?  Tem  preço 

diferenciado. Se tem preço diferenciado...se os preços fossem iguais, não 

haveria  sentido.  Se  a  refinaria  vende  para  a  distribuidora  pelo  mesmo 

preço,  se  a  distribuidora  vende  para  todos  os  revendedores  ao  mesmo 

preço, o ICM é igual para todos, a CIDE é igual para todos e o frete fosse 

como no passado era, que não levava em conta a base de distribuição – era 

uniforme o frete, em todo o Estado, em todo o País –, tudo seria igual, aí 

não teria sentido ter preço diferente na ponta, salvo outros componentes 

intrínsecos, específicos, exclusivos do revendedor...”

“...Dr. Paulo, eu entendi perfeitamente e, por favor, ninguém aqui está 

querendo amordaçar a Secretaria da Fazenda ou deixar em má situação. 

Absolutamente, até porque vocês foram, os Senhores foram os primeiros a 

participar  dessas  reuniões  e  os  primeiros  a  nos  ajudar  realmente  e 

efetivamente. Ficou só apenas aqui a sugestão do presidente e, eu tenho 

certeza, de todos os parlamentares, que se possa, os Senhores, depois com 

mais calma ainda, ver da possibilidade... Porque senão... A possibilidade 

que  eu  digo  de  fazer  alguma coisa,  de  nos  ajudar  alguma coisa  nesses 

preços  que estão  muito  altos  em algumas cidades  ou  várias  cidades  do 
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Estado do Rio Grande do Sul, porque senão nós não vamos ter , mas senão 

nós não vamos ter quem nos ajude a combater esses altos preços. Não tem 

como chegar, nós não temos como chegar. Nós podemos... A relatora pode 

chegar depois, no final, e colocar isso como uma sugestão no seu relatório. 

Mas se imediatamente a secretaria fosse, por exemplo, lá em Rio Grande... 

Eu vou trazer o de Rio Grande de novo. Como é que nós vamos explicar – 

as pessoas me perguntam – que tem uma refinaria, a distribuidora Ipiranga, 

vamos falar bem claro, a refinaria Ipiranga, a distribuidora Ipiranga, que 

não é da refinaria – a gente sabe disso –, e tem os postos Ipiranga que estão 

sendo praticados preços de 3 reais...”

SULPETRO

 “...Efetivamente, se nós quisermos falar só em conceito, não, mas se 

queremos  falar  em  realidade,  existem  postos  onde  a  venda  de  álcool 

participa em 40% do perfil da venda dele. Ele vende 40 mil litros de álcool, 

50 mil litros de gasolina e 10 mil litros de diesel, por exemplo. E nesses 

produtos, onde ele pudesse comprar o álcool de forma a não pagar a carga 

tributária, ele teria uma margem que poderia até ele vender a gasolina por 

um preço menor e, digamos assim, modificar o mercado em função disso. 

O mercado é geral...”

SECRETARIA DA FAZENDA

“...Bom, a outra questão, do convênio, evidente que tudo o que veio 

para construir...nós nunca nos negamos, nos furtamos em fazer a atividade. 

A formalização...nós  temos  n  atividades  que  são  conjuntas  com Polícia 

Civil, com Brigada Militar, com órgãos de várias...nós não temos problema 
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de  formalização.  O  nosso  problema...a  ANP  ela  sempre  foi  deficiente. 

Agora, tem cem...vai ter cem fiscais no País inteiro. Trabalhava com 40 

fiscais no País inteiro...”

“...Conversamos há pouco e evidente que se for nessa linha celebrar um 

convênio  para  que  a  gente  possa  trabalhar  sob  o  ponto  de  vista  de 

inteligência,  fornecendo  de  base  de  dados,  cruzando  base  de  dados  e 

identificando,  diríamos  assim,  em  conjunto  pelas  informações  e  tomar 

atitudes, isso não tem problema nenhum...” 

SINDICOM

 “...Então,  quando se  compara  o  mercado,  como também a  ANP a 

ponto Rio Grande do Sul, que está num momento com zero de adulteração 

com  um  mercado  como  São  Paulo,  que  tem  10%  de  adulteração, 

obviamente,  se  está  comparando um mercado doente  com um mercado 

sadio.Então, dizer que o bom é o doente, é o que eu chamo de inversão de 

valores. Então, essa comparação entre mercados onde existe fraude, onde 

existe sonegação, é uma comparação que deve ser feita com muita cautela 

para que não se cometa injustiça...”

“...A lei 9.478, de fato foi a lei, o marco do setor de petróleo e aborda a 

questão dos combustíveis. Mas é só para dizer que a lei não é omissa. Ao 

prever  o  mercado  de  competição,  está  explícito  ,  mas  a  lei  diz 

explicitamente  que  a  ANP  poderá,  identificando  indícios  de  práticas 

comerciais,  de  cartel,  de  alguma  coisa  do  tipo,  deverá  ser  acionada  a 

Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça e o CADE. Então 

está  previsto  que  neste  ambiente  a  liberdade  não  é  total.  Existem dois 

órgãos poderosos, especializados na questão de competição, que é a SDE e 

o CADE, que estão acompanhando esse mercado de maneira permanente. 
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Então,  o  mercado  não  está  –  digamos  assim,  com  uma  expressão  – 

completamente ao deus-dará. Não. Existe, eu conheço o secretário Daniel 

Goldberg, têm diversas iniciativas no mercado de combustíveis de todo o 

Brasil. Não é uma novidade as dúvidas. As dúvidas surgem em todos os 

Estados  e  a  SDE já  foi  acionada  centenas  de  vezes  para  esclarecer  os 

problemas...”

SULPETRO

 “...A lei, essa, ela instou, queiram ou não, um sistema perverso, com 

todas as garantias pretensas que tem. A verdade é que a gasolina custava no 

Brasil, durante mais de 30 anos, entre 55 e 60 centavos de dólar, quando 

nós  tínhamos  o  produto  todo  importado.  A Petrobras  produzia  250  mil 

barris por dia e nós consumíamos 1 milhão e 200, 1 milhão e 300.  Quando, 

em 1996, se permitiu isso, o que aconteceu? Uma coisa. Primeiro, num 

primeiro momento colocaram o ICMS que a gasolina não tinha e naquela 

época o benefício de uma Petrobrás mais eficiente que tinha conseguido já 

uma posição intermediária muito boa, como compradora e como produtora, 

ela não foi para a sociedade tragada pela carga tributária, que na época foi 

ICMS e IVVC, depois foi criada mais a PPE, que era uma famosa parcial 

de  preço  específico,  depois  foi  transformada  em  CID.  Bom.  hoje,  nós 

pagamos um dólar e dez, deixamos de barato aí, número arredondado, nós, 

brasileiros,  pagamos um dólar  e  dez  pela  gasolina  e  uma coisa  que  eu 

reputo, quer dizer, os governos quando deixaram de ser responsáveis pelo 

preço da gasolina, se transformou num dos maiores ônus do mercado...”

“...Antigamente a Petrobrás era um ônus, ela tinha os trabalhos que ela 

fazia,  a  distribuição,  a  revenda,  fretes,  etc.,  etc.  De  repente  a  carga 

impositiva,  não  estou  aqui  criticando  ninguém  nem  nada,  a  carga 
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impositiva dos Estados e do governo Federal, elas Hoje abocanham 50% do 

preço final  do combustível  quando foi  num determinado momento algo 

como 5 ou 6%. Então, esse critério criado no Brasil a partir de 1996 é um 

critério perverso sim, e vai ser perverso e vai resultar perverso seja qual for 

a boa vontade de agentes, porque o problema é que ele tende a se mostrar 

pelo lado perverso...”

“...Quando nós tentamos, através de leis, de leis, pedir que a taxa do... o 

preço  –  que  eu  propus  aqui  hoje  de  novo  –  que  o  preço  a  vista  seja 

diferenciado do preço com cartão de crédito, porque é um ônus. Por que 

não pode isso ser discutido no Legislativo? Quer dizer, outra vez entraram 

no CADE ou em algumas das coisas e nós fomos acusados de estarmos 

tentando fazer  cartel  para  impedir  que  as  companhias  possam cobrar  o 

absurdo que cobram...”

“...Na  Argentina,  a  taxa  de  cartão  de  crédito  é  75% do  valor,  e  o 

dinheiro  devolvido  ao  comerciante  em  48  horas.  Aqui  nós  temos  que 

esperar 30 dias e pagamos 3%, quer dizer, mas eu ir ao Legislativo pedir 

que o Legislativo mude essa lei é...”

SECRETARIA DA FAZENDA

“...Em primeiro lugar a competência legal de impor o tributo não é feita 

pelo secretário da fazenda nem pelos seus servidores.A alíquota do imposto 

é um, a base de cálculo do imposto é a mesma, o contribuinte é identificado 

em lei, temos o critério da substituição tributária, já reiterei isso aqui, se a 

palavra do secretário não vale...A sonegação nesse estado não influencia 

numa diferença  de quarenta  centavos  no preço do produto.  Essa  é  uma 

questão relevante a ser considerada...”
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“...Eu venho quantas vezes forem necessárias, não há problema algum, 

agora, já vamos sair daqui acertando um convênio exeqüível junto com a 

ANP, pronto, essa é uma questão importante...”

3.17 Décima Sétima audiêcnia – 14/02/2006

Reunião  para  ouvir  os  depoimentos  das  seguintes  entidades  e 

distribuidoras:

- Sindicato das Empresas de Transportes de Carga do Estado do Rio 
Grande Do Sul – Setcergs – Leandro Bortoncello e Luiz Carlos 
Cadore

- Latina Distribuidora de Petróleo Ltda – Luiz Fernando Souza de 
Alencastro

- Chevron Brasil Ltda – Ronaldo Pasti 
- Centro  Automotivo  Medianeira  –  Allan  Schoenardie  Luz  (posto 

com o preço mais baixo de Porto Alegre)

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SETCERGS.

Leandro Bortoncello 

“...Há 300 empresas associadas na Setcergs. Existem outros sindicatos 

no interior, exemplo: Fetransul – Federação dos Transportes...” 

“...As maiores empresas de cargas líquidas são a Roglio, Stefani, outra 

distribuidora é a Imex,  é uma empresa relativamente nova aí, mas que a 

gente conhece também...”(pág.fls. 6)

“... A Tropical faz o transporte de carga líquida de combustível para a 

Ipiranga...”

“...  Podem contribuir  com outros  assuntos,  por  exemplo,  por  que  a 

maior parte das empresas do Rio Grande do Sul abastecem fora do Rio 

Grande do Sul?...” (pág.fls.8)
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“... Presidente pergunta: Carga líquida?...”

“... Não. Em geral, qualquer tipo de carga, porque o combustível no 

Rio Grande do Sul é mais caro do que em Santa Catarina, do que no Paraná 

e do que em São Paulo...”

“...O frete  não  impacta  no  preço  do  combustível,  ou  seja,  você  vai 

pegar uma linha de 400 quilômetros, você vai ter sete centavos de custo de 

frete. Uma das coisas mais baratas que existem é o frete...”

“...O Presidente salientou que se ouve muito que o frete é mais caro. A 

gente sabe que não é, na realidade, mas é bom ouvir de vocês, porque fará 

parte do relatório depois,  da deputada Leila Fetter,  para também termos 

noção disso, para que todos saibam  que o frete não é impactante. É algo 

muito importante o que estamos ouvindo de vocês...” (pág.fls.9)

“...Conforme Bortoncello, em nenhum momento, o sindicato interfere 

em preço. Preço é livre negociação. O transportador está, depreciando os 

seus ativos, porque a concorrência é grande, e nós estamos cobrando um 

frete muito barato hoje..” (pág.fls.10) 

“...Se o caminhão, que leva 40 mil litros, uma capacidade alta, esse tipo 

bi-trem, claro que o custo dele vai ser maior do que um truck, que leva 15, 

12 mil litros...”

“...Quatrocentos quilômetros de distância da base deve custar em torno 

de 7 centavos o litros...” (pág.fls.13)

“... Com essas bases que as distribuidoras têm, não pode chegar a 400, 

por isso que fazemos essa observação...” (pág.fls.14) 

“...Falam que a Refap tem o maior preço do Brasil,  pelo menos da 

Região Sul. São três centavos. Existe um frete mínimo, também. Não existe 

frete de um centavo...” 

“...Tem um outro fator que pesa aqui no Estado, que é a Refap, ela 

vende o seu produto mais alto...”

“...Os revendedores e as redes de postos falam que a Refap tem o maior 
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preço do Brasil, pelo menos da Região Sul. Nós abastecemos muito, muito, 

70% do nosso consumo fica no Paraná, quem faz uma linha de São Paulo, 

porque um dos motivos é o custo do combustível e o outro motivo é a 

pauta, que é mais baixa a pauta do que nosso Estado...”

“...Carregar  combustível  é  um  negócio  que  tem  riscos  maiores,  o 

problema do meio ambiente, o salário do motorista, ele tem um encargo 

mais alto...” (pág.fls. 20)

“...Sim, têm redes de postos que têm o seu próprio bitrem, ai o custo do 

frete vai a três, quatro centavos para fazer, vai a quatro centavos para fazer 

quatrocentos quilômetros...” (pág.fls. 21)

“...Um  caminhão  tem  uma  autonomia  média  de  1.300,  1.400 

quilômetros com tanque original, 1.200 a 1.400 quilômetros. Um caminhão 

roda. Ele abastece no Paraná, Santa Catarina, vem aqui, volta, abastece de 

novo e vai seguir viagem. Perdemos muito imposto com isso...” (pág.fls. 

24)

“...Por exemplo, se o caminhão vai fazer uma linha internacional,  sai 

de São Paulo, abastece em Curitiba e vai abastecer na Argentina. Ele passa 

batido  aqui,  né.  Eu  acho  que  a  gente  perde,  olha,  muito  dinheiro  de 

arrecadação nessa parte de venda aí,  porque poderia vender muito mais 

aqui.  Leandro  Bortoncello  não  acredita  que  o  Sr.  Luiz  Roglio  esteja 

envolvido em falcatruas, entende que ele é uma pessoa idônea...” (pág.fls. 

24)

 “...Lamentavelmente,  pode  ser  que  ele  tenha  contratado 

administradores ou outras pessoas que estejam envolvidas...” (pág.fls. 32)

“...O Deputado Edson Portilho solicitou a lista de transportadoras de 

cargas líquidas associadas no Setcergs...”

“...Leandro Bortoncello mais uma vez ratifica que o frete não é o vilão 

no preço do combustível...”

“...O Deputado Kanan Buz mais uma vez ratifica com o Sr. Leandro 
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que a Refap pratica um dos preços mais altos...”

DISTRIBUIDORA CHEVRON

Ronaldo Pastl 

“...Inicialmente, explicou que a Chevron atende os postos Texaco, de 

bandeira  Texaco  e  a  empresa  chama-se  Chevron  Brasil  Ltda.  Existe 

diferenciações em razão de frete, e de prazo de pagamento. Na sua opinião, 

não existe alinhamento de preço. Ele ainda diz que é o mercado que define 

o preço de bomba, praticado pelo revendedor. Existem volumes de venda 

que conseguem baixar.  O licenciamento ambiental,  licença de operação, 

também,  definem o  preço  final.  Mas  o  Deputado  contesta  e  diz  que  a 

SMAM  pode  ser  exigente,  sem  dúvida,  mas  os  preços  são  iguais,  os 

impostos são iguais: o ICMS é igual, a CIDE é igual, enfim, tudo é igual, 

no que se refere a impostos ou ao pagamento de taxas, enfim, pela Fepam, 

esses órgãos todos que controlam os revendedores. O Deputado Kanan Buz 

questionou o porquê de alguns  postos da Texaco,  que vendem 200 mil 

litros por mês, que não é uma quantidade pequena, de o preço estar em 2 e 

90–, 2 e 90; 2 e 92. O Sr. Ronaldo insiste em que não são eles que impõem 

o preço de bomba. O revendedor fixa um preço de bomba na cidade em que 

ele opera, diferentemente. O Deputado Kanan pergunta pela lucratividade 

que possuem num litro de gasolina saída refinaria e o Sr. Pastl explica que 

a gasolina c que vendem é composta pela gasolina a, pelo álcool anidro. 

Ainda há a taxa de manuseio, as taxas de bombeio; o frete. Existem perdas 

que são incluídas no preço da refinaria, mais a margem da refinaria. O Sr. 

Ronaldo ainda explica que não há acordo entre as distribuidoras para fazer 

competitividade entre uma e outra distribuidora. Não operam nenhum tipo 

de posto. Todos os postos da Texaco são operados por empresários que 

constituem  empresa  e  operam  o  seu  negócio.  A  Transportadora  Nossa 

Senhora  do  Caravagio  faz  o  frete  para  Texaco.  A Chevron vende para 
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bandeira  branca  também.  Podem operar  menos  nos  postos  de  bandeira 

branca, porque não possuem investimentos feitos naquele posto de volume, 

tanque, bomba, capital, empregados. Há mercados onde  a expectativa de 

retorno é melhor, ou de volume. O mercado da Chevron é maior na região 

da Serra e nas grandes cidades da região Sul. Não tem conhecimento de 

postos que adulteram combustível. Com o tabelamento, antigamente, e as 

altas constantes de petróleo que haviam, os postos dificilmente passavam 

por dificuldades. Não soube avaliar se há abusividade no mercado. Reitera 

que é notório que se observa uma transferência de volume principalmente 

no diesel. Os caminhões estão abastecendo, têm autonomia para ir a São 

Paulo,  ao  Paraná  e  voltar,  e  o  nosso  volume  do  estado,  nós  estamos 

deixando de vender no Estado, e esse volume está sendo transferido para 

outras unidades da federação. Também cita o custo da refinaria, da refinaria 

Refap Alberto Pasqualini, em relação às outras refinarias do Brasil, uma 

diferença de tributação e uma diferença de pauta, que encarece muito o 

combustível no Rio Grande do Sul. Confirmou que ouviu falar de ofertas 

de álcool  vindas de outros Estados,  em função do tributo aqui  ser  bem 

maior e que entra no Estado de forma irregular. A Chevron possui duas 

bases de distribuição: uma em Esteio, outra em Rio Grande. Não são bases 

próprias da Chevron, da Texaco. Em Esteio, distribuem a partir da base da 

Shell, e em Rio Grande a partir da refinaria Ipiranga. No Brasil, só se pode 

comprar  da  o  petróleo  da  Petrobras,  que  possui  o  monopólio  hoje.  Há 

informação que  quem vende para a distribuidora é a Refinaria Ipiranga, 

parece que a Petrobras manda o petróleo. A Chevron também possui uma 

base em Passo Fundo...” (pág.fls. 42) 

“...Existe  uma  variação.  Vou  dar  um exemplo:  em Porto  Alegre,  o 

preço das diversas distribuidoras, aqui não vou lhe dar o preço da sua, nem 

da Ipiranga, nem da BR, mas varia de 2,29, 2,30, 2,28, 2,33, é o preço em 

Porto Alegre. Em Rio Grande, onde tem refinaria, onde tem a base, tem 
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distribuidora com 2,46, 2,44, 2,35, 2,38, mas vê que estão acima, tendo as 

mesmas condições basicamente de Porto Alegre e tem a proximidade da 

distribuidora. Aqui o preço da refinaria é mais elevado...” [pág.fls. 72)

DISTRIBUIDORA LATINA

Luiz Fernando Souza De Alencastro 

“...Ela atua em todo o estado do Rio Grande do Sul, também Estado do 

Paraná...” (pág.fls. 81)

“...A bandeira possui mais de 100 postos. Toda a distribuidora tem cota 

de compra de produtos, e às vezes, quando ela se vê apertada ela tem que 

fazer um negócio menos favorável e o posto bandeira branca sempre está 

na espreita, mas em geral posso dizer que o posto bandeira branca compra 

um pouco mais barato. A exemplo do que falou o colega da Chevron, não 

há investimentos  nesta  rede,  nestes  postos,  o  que permite  que haja,  um 

preço  mais  favorável.  O  posto  bandeira  branca  também  serve  para  as 

distribuidoras para cumprir a cota Um posto tem que vender mais barato 

porque  ele  não  está  muito  bem localizado.  A  localização  do  posto  vai 

influir no preço que ele vai vender

“...O preço de venda é um somatório, uma combinação do investimento 

que a empresa efetua naquele posto, mais o preço normal de mercado, quer 

dizer, cada um tem um preço diferente. A nossa empresa não pertence ao 

SINDICOM,  e  sim  ao  BRASILCOM,  é  a  única  empresa  gaúcha  que 

pertence ao BRASILCOM. A Latina não possui posto em Caxias, nós não e 

até os bandeiras brancas são bem competitivos...”(pág.fls. 85) 

“...Para vender lá é um preço bem apertado. A frota  para o transporte é 

contratada, mas a logomarca é Latina...” (pág.fls. 91)

“...Tem  de  se  entender  que  há  postos  que  têm  frota  própria.  Eles 

mesmos  buscam  e  não  são  logotipados.  (92)  A  Refap,  não  carrega 

caminhão. Ela só tem três bases aqui no Estado que é a Ipiranga, Shell e 
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BR. E vai produto ou via para essas bases. A Latina abastece na Repar e na 

Refap e salienta que a Refap não é tão cara e mostra a diferença que opera 

uma  da  outra.  Apesar  do  imposto  do  ICMS,  acho  que  a  Refap  vende 

barato...”

“...O grande vilão é o governo do Estado...” (pág.fls. 99)

“...O  valor  do  frete  rodoviário  para  Ijuí  é  cinco  centavos  por  litro; 

ferroviário é dois e pouco e a Latina procura fazer o ferroviário para torná-

lo mais barato...” (pág.fls. 102)

“...O  Sr.  Luiz  Fernando  Souza  de  Alencastro  tem conhecimento  da 

vinda  de  álcool  do  Paraná  e  diz  que  é  muito  fácil  saberem  acerca  da 

empresa. É só uma equipe de fiscais sair, entrar num posto e exigir que 

mostrem as  notas de álcool e perguntar de quem compram. O desleixo da 

Secretaria da Fazenda em fiscalizar esse problema é grande, e que não é só 

ele que fala, outros já falaram também. Ela não fiscaliza. Por isso, entra 

esse álcool. É muito fácil vocês saberem disso. A Latina vende 18 milhões 

de litros por mês de gasolina e 300 e poucos mil de álcool, e ressalta que é 

um absurdo...” (pág.fls. 102)

“...As empresas pagam os seus impostos, não conseguem competir com 

o álcool. Não conseguem vender álcool, porque essas atravessadoras, que 

não pagam ICMS – e o governo perde o dinheiro e, parece, que não dá bola 

para isso, e ele não sei por que a razão. Vocês vão ficar abismados ao ver a 

quantidade  de  álcool  que  é  vendido  por  todas  as  distribuidoras,  vamos 

dizer, que estão instituídas no Rio Grande do Sul, está? Vocês vão ficar 

abismados com o tamanho do Estado e depois vocês comecem a procurar 

onde vão encontrar quem e de onde comprar o álcool, porque o posto terá 

de informar para vocês. Você vai ver que muitos postos da Rede Latina não 

compram álcool da Latina, porque eles têm de concorrer um com o outro e 

compram álcool sonegado. Se vocês querem começar a ajeitar o problema 

da gasolina, esse é um fator muito importante e grave. Dou o nome de uma 
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só, ele sabe de uma empresa  apenas. Não é necessário sair de Porto Alegre, 

é  só pedir nota do álcool.  Quando se fala na Secretaria da Fazenda, na 

substituição tributária, não dão bola. Parece que estamos falando grego. Ele 

se prontificou a dar o nome da empresa em sigilo...” (pág.fls. 104)

“...Os pedidos são feitos por telefone, por e-mail ou por fax e nós temos 

até 24 horas para entregar para ele...” (pág.fls. 112)

“...O pedido é entregue no setor de crédito, é verificado se o cliente está 

com tudo em ordem com seus pagamentos, aí é emitida uma ordem para o 

setor de faturamento. A principal transportadora da Latina é a Henrique 

Steffani.  O  Sr.  Alencastro  acertou  em  dar  algumas  informações  sobre 

preços praticados e desejou sucesso à CPI...” (pág.fls. 113)

CENTRO AUTOMOTIVO MEDIANEIRA.

Allan Schoenardie Luz 

“...O Centro Automotivo Medianeira pratica, por ora, um dos preços 

mais baixos em Porto Alegre. É bandeira branca...”

“...Compra de várias distribuidoras, mas principalmente da Polipetro, 

também da  Latina,  da  Saara,  de  várias  distribuidoras,  de  acordo com a 

oferta do produto...” (pág.fls. 131)

“...Há uma liminar do Ministério Público, que obriga a ter uma margem 

bruta de 14,1% e que acarreta numa dificuldade muito grande. Está tendo 

prejuízo no seu negócio, teria que estar conseguindo obter um retorno do 

investimento que eu fez, e com esta margem é impossível. Não se consegue 

ter um retorno com uma margem dessas. Vende em torno de 130 mil litros 

por mês. Também vende álcool, em torno de 20 mil litros...” (pág.fls. 132)

“...Compra da Saara,  da Aspe.  Da Latina,   raramente,  por causa do 

preço...” (pág.fls. 135)

“...Nunca sofreu pressão de seus concorrentes.  Cobra esse valor  por 

necessidade de cumprimento da liminar imposta pelo próprio Ministério 
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Público, em função de um aumento de preço que aconteceu no ano anterior 

de vários postos do mercado de Porto Alegre, mas a justificativa colocada 

na ação é uma grande diferença de preço em ação, praticada na época. 

 “...Apesar da liminar, a nossa margem de preço está, em função de 

mercado, ainda inferior ao que a liminar estabelece...” (pág.fls. 137)

 “...Não é  justo que o preço de pauta,  para  todo mundo,  seja  igual 

baseado num preço praticado e não num volume vendido...” (pág.fls. 138)

 “...Não se lembra do preço de frete, porque já vem embutido no preço, 

não paga separadamente...”

“...A necessidade de cumprir volumes com companhias acaba fazendo 

com que muitas empresas trabalhem com preços menores do que deveriam 

pra sair de sua empresa. E isso, com certeza, é um dos fatores que mais 

causam a redução dos preços na região...” (pág.fls. 148)

3.18 Décima Oitava audiência – 20/02/2006 – SANTA MARIA

Reunião realizada em Santa Maria reunindo proprietários de postos e 

distribuidoras da região. 

Convocados:
- Dismabe  e  Comércio  de  Combustíveis  Weber  –  Paulo  Renato 

Brum
- Comercial de Combustíveis Santo Amaro Ltda – Marco Antonio 

Basso Barichelo
- Miotti e Lima Ltda – Jorge Humberto Vasques Miotti
- Volmar Peixoto e Cia Ltda – Volmar Rosa Peixoto
- Fogiato e Fogiato Ltda – Volmar de Jesus Fogiato
- Santa Maria Pneus e Assessórios Ltda – Celi Specht 
- Santa  Lúcia  Comércio e  Pavimentações  Ltda – Ivo Santa  Lucia 

Ltda
- Comércio de Combustíveis Padoin – Lairton Pedro Padoin Ltda
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- Alto Posto Camobi Ltda –João Batista da Silva Rosa
- Padre Réus Comércio de Combustíveis Ltda – João Cleonir Moraes 

Saldanha
- Mauro Villani Ruy Cia Ltda – Mauro Villani Ruy 
- Alto Posto Bittencourt Ltda – Adão Ciro Bittencourt
- Weissheimer & Viegas Ltda – Reinaldo Weissheimer Neto
- Dutra Alto Posto Ltda – Valnir José Dutra da Silva 
- Posto Faixa Nova Ltda – Roberto Ângelo Pivetta

AUTO POSTO CAMOBI LTDA

João Batista Da Silva Rosa

“...Conforme o Sr. João Batista da Silva Rosa a relação do revendedor 

com a distribuidora Texaco sempre foi boa...” (pág.fls. 15) 

“...A  margem  que  se  estabelece  entre  a  compra  da  distribuidora  e 

depois a venda do posto altera de cidade para cidade atribui a dois fatores: 

postos bandeira branca ou então bandeira própria; e o segundo posto ter 

problema financeiro ou problema de caixa,  esse posto reduz o preço de 

bomba para se capitalizar e, com isso, toda cadeia vai atrás...” (pág.fls. 16)

“...Nunca  foi  procurado  por  alguém  oferecendo  facilidades  para 

comprar álcool.  Acredita  que  ainda não chegou este  mercado em Santa 

Maria...” (pág.fls. 17)

“...Vende a gasolina a 2,60 em torno de 60 mil litros...”

“...A média em Santa Maria, hoje, está entre dois e sessenta e dois e 

setenta e cinco...” (pág.fls. 18) 

“...Vender mais barato é uma maneira de capitalizar e fazer girar...” 

(pág.fls. 20)

“...  Não sei avaliar se um posto que trabalha com dois e noventa e que 

vende 200 mil  litros  ganha muito dinheiro,  porque eu não sei  dos  seus 

custos, teria que fazer uma análise mais profunda desse revendedor. Em 

Rio  Grande   há  uma  distribuidora  ,  refinaria  e  revendedores, 
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conseqüentemente o custo da distribuição,  o  transporte,  seria  um pouco 

menor...” (pág.fls. 21)

“... Não tem conhecimento da oferta de álcool mais barato do que nas 

próprias refinarias, distribuidoras por pessoas do Paraná e de São Paulo. 

Conforme relato de João Batista a sua distribuidora cobra cinco centavos e 

meio por litro e vem de Canoas, e o álcool também.

SANTA MARIA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.

Celi Specht 

“... Conforme Celi Specht, ela atua no ramo há 20 anos. A sua bandeira 

é  Ipiranga.  O  preço  dos  combustíveis  em  Santa  Maria,  estão  muito 

defasados...”

“... Se tem algum posto que consegue sobreviver, praticando um preço 

de 2 e 50, 2 e 60, 2 e 58. Gostaria de saber qual é o milagre que esse posto 

faz. Deviam de investigar quem cobra barato, para saber se estão em dia 

com  o  pagamento  de  seus  encargos.  Quanto  mais  se  vende,  mais 

funcionários  tem de haver para atender, e mais aumenta o teu custo. Os 

impostos que pagam, está levando a uma quebradeira total...” (pág.fls. 28)

“... No preço a prazo colocam uma margem um pouco maior, porque há 

um tempo muito maior para receber..” (pág.fls. 29)

“... O cartão de crédito varia de 2 e meio por cento até 4%...”

“...Trabalha com todos os cartões de crédito e vende à vista, senão será 

descredenciada, vendem para receber em 30 dias.  O combustível  para a 

distribuidora pagam no máximo em 11 dias – a carga. Vendem à vista e 

recebem em 30 dias e ainda pagam toda aquela taxa, mas o cartão garante e 

o cheque, às vezes, é devolvido e perdem o capital. Vende em torno de 170 

mil litros...” (pág.fls. 30)

“...Não soube dizer nada acerca de descontos para disputar mercado 

que a distribuidora fazia para os revendedores e para compensar colocava 
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aquele plus que faltava em para Rio Grande...” (pág.fls. 31)

“...Várias vezes ligaram, oferecendo álcool por um preço bem abaixo 

do que a distribuidora vende, entregue aqui em Santa Maria, sem frete e 

sem nada. Não sabe dizer o nome, porque não se identificam. Não tem 

informações de caminhões que abastecem no Paraná ou Santa Catarina...” 

(pág.fls.33)

“... Ela acredita que a carga tributária estimula a sonegação...” (pág.fls., 

36)

“... Recebeu as ligações do Paraná, mais ou menos, em abril e maio de 

2005, e o nome parece ser João Giacomini...” (pág.fls. 38)

“...  Ficou surpresa pelo que saiu no jornal,  deu a impressão de que 

todos éramos bandidos...” (pág.fls. 39)

VOLMAR PEIXOTO & CIA LTDA.

Volmar Peixoto 

“...Conforme o Sr. Volmar seu posto é bandeira branca., faz 10 anos 

que trabalha nesse ramo e nunca o preço esteve tão defasado. E alega que é 

pela concorrência. Os preços não são mais baratos, ele compra da Saara...” 

“...O  frete  que  incide   é  de  5  centavos.  A  Saara  adquire  a  seu 

combustível em Canoas, na Refap...” (pág.fls. 45)

“...Vende a média de 170 a 180 litros por mês, gasolina, diesel e álcool. 

Já ouviu falar no álcool do Paraná. Trabalha com uma margem de revenda 

entre 12 e 13, sobre o valor cobrado pelo distribuidor...” (pág.fls. 46)

MIOTTI & LIMA, LTDA.

Jorge Humberto Vasques Miotti 

“...Conforme  o  Sr.  Jorge  Miotti  seu  posto  é  bandeira  Ipiranga  e 

comercializa o litro da gasolina a 2,69. A margem hoje está em torno de 

14%, muito aquém do que se precisa trabalhar para poder pagar as contas e 
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sobrar dinheiro pra gente...” (pág.fls.52)

“...Desconhece  a  formação  do  cartel.  Também  recebeu  ligações, 

oferecendo álcool do Paraná, porém só compra da Ipiranga. Nunca ouviu 

falar de um setor alcooleiro de Porto Xavier...” (pág.fls.53)

“...Baixou  o  preço  na  última  semana  em  Santa  Maria,  porque  a 

Distribuidora baixou três centavos...” (pág.fls.56)

“...Sacrificou  a  sua  margem  para  acompanhar  os  concorrentes...” 

(pág.fls.59)

“...Baixou o preço não por livre e espontânea vontade, mas porque a 

Ipiranga  deu essas  condições.  Ninguém pressionou para  que  baixasse  o 

preço...” (pág.fls.63)

“...Vendia em dezembro 80 mil litros e hoje caiu 50%...” (pág.fls.64)

DISMABE  DISTRIBUIDORA  SANTAMARIENSE  DE  BEBIDAS 

LTDA. E COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS WEBER LTDA 

Paulo Renato Herzer Brum  (Representa Renato Franceski Brum)

“...O Sr. Paulo concorda com o que disse a Celi Specht. Pratica o preço 

de 2,69 o litro, compra a 2,36 e paga mais5 centavos de frete...” (pág.fls.73)

“...A menor margem hoje de revenda é a do revendedor, é a do posto de 

gasolina, sem dúvida nenhuma. A União tem uma margem maior; o Estado 

tem uma margem maior; e a distribuidora tem uma margem muito maior...” 

(pág.fls.75)

“...O lucro da Petrobras deve ser um indicativo de que a margem não é 

ruim. Não tem acesso ao cálculo do custo...” (pág.fls.75)

“...Vende em média nos dois postos 170 mil litros, álcool. Gasolina e 

diesel. Num 60 e no outro 110. Tem uma margem de lucro de 12%...”

“...Baixou o preço, porque o cliente sumiu. Também ofereceram álcool 

do Paraná, mas foi para o seu filho, preço barato e sem nota...” (pág.fls.83)

“...Também abastece  caminhão  fora  do  Estado por  ser  mais  barato. 
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Num tanque cabem 1200 litros...” (pág.fls.85)

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTO AMARO 

Marco Antônio Basso Barichello 

 “...O Sr. Marco Antônio  disse que na verdade, eles são o elo mais 

fraco  dentro  desse  setor.  As companhias  são  um verdadeiro  cartel.  Um 

verdadeiro cartel, elas interferem no mercado de forma muito sábia, não é à 

toa que a Petrobras está com 23 bilhões de lucro declarado. Refere-se às 

Distribuidoras...”

“...Diz ainda que são os gerentes mais baratos que essas companhias 

têm, porque nós botamos o nosso capital, para correr risco...” (pág.fls.95)

“...Nós  somos  hoje  bandeira  branca  não por  opção,  porque  o  posto 

bandeira  branca,  que  se  fizerem  uma  enquête,  dificilmente  alguém vai 

querer ser bandeira branca, porque bandeira branca é um troço pejorativo, é 

um troço que soa mal. Compra-se com determinadas vantagens. Ele pede 

que prestem atenção e olhem as distribuidoras, porque eles, os postos são 

os mariscos...” (pág.fls.96)

 “...Temos uma das maiores margens das distribuidoras, a oitava maior 

do Brasil, só perde para a Região Norte. São dados da Agência  Nacional 

do Petróleo...” (pág.fls.97)

“...  Os  bandeiras  brancas  surgiram por  inadimplemento  com as 

companhias  e  por  desinteresse  delas  em  atender  postos  de  pequena 

galonagem. Por exemplo: a pessoa tem um posto em Vila Block, tinha 30 

anos de revenda e um belo dia a companhia venceu o contrato e não se 

interessou em renovar; virou bandeira branca...” (pág.fls.98)

“...  A  margem que  estamos  praticando  é  financeira  somente.  Santa 

Maria é uma das cidades que mais beneficia o consumidor, não porque de 

repente  é  bonzinho:  é  porque  tem  concorrência  mesmo.  Não  tem 

conhecimento do álcool oferecido por uma firma do Paraná, compra só da 
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Latina e Repsol.  Vendem 140, 150 mil litros, de gasolina em torno de 110, 

120 e o restante é álcool e diesel. O diesel deve ser no máximo 10 mil 

litros...” (pág.fls.99)

SANTA LÚCIA COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÕES LTDA.

Ivo Santa Lúcia 

“...O  Sr.  Ivo  Santa  Lúcia  também  acredita  que  há  distorções  nas 

distribuidoras...”

“... Praticam, nos postos 2,68, me parece que até 2,76. Dentro dessa 

faixa  entre à vista, cartão de crédito e operações feitas a prazo também. 

Estão  instituindo  a  própria  bandeira,  Santa  Lúcia.  Trabalham com uma 

margem de  14  a  16% bruto.  Vendem em torno  de  1  milhão  e  800,  2 

milhões de litros...” (pág.fls.107) 

“...A empresa há uns quatro, cinco anos, comprava álcool de Paraná e 

São Paulo. No Paraná era a distribuidora Saara e em São Paulo não me 

lembro,  mas  carregavam  em  Paulínia.  Mas  em  determinado  momento 

receberam algumas informações dos motoristas e cortaram os negócios. No 

Estado do Paraná, realmente há alguns caminhões que são trucados, que 

puxam aqui de Porto Xavier, que tem uma pequena usina de álcool. Existe 

uma diferença do Estado do Paraná para o Rio Grande do Sul na pauta. A 

distribuidoras praticam um preço menor com os postos lá... (pág.fls.108)

“...A refinaria é praticamente uma só dentro do País. Há três refinarias, 

duas muito pequenas o percentual é ínfimo, todo o petróleo, o óleo diesel 

sai da Petrobras...” (pág.fls.111)

“...Afirma  que  claramente  mudaram  os  preços,  houve  a  redução, 

porque a distribuidora comunicou que haveria um reajuste de seis a dez 

centavos  devido  a  majoração  de  preço  na  gasolina  em  detrimento  ao 

aumento do álcool, mas depois houve a redução de ICMS. Em Santa Maria 

houve a redução devido ao ICMS...”
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“... Ainda considerou que na fronteira há capacidade de instalar usinas 

de álcool, há estudos feitos pela Universidade de Santa Maria e tornar-se 

auto-suficiente no setor do álcool. Acredita que o ICMS justo deve ficar 

abaixo de 2,65,  porque não se pode igualar um Município que vende lá 

200  mil  litros  e   outro  Município  que  vende  lá  sete,  oito  milhões  de 

litros...” (pág.fls.113)

“... Se o ICMS fosse um pouco inferior, assim mesmo, o Estado sairia 

ganhando muito, porque haveria mais giro de dinheiro...” (pág.fls.116)

“...O Estado está perdendo, a política do Estado do Rio Grande do Sul 

é  muito  pouco  inteligente.  Em  São  Paulo,  a  diminuição  dos  impostos 

melhorou a arrecadação porque deixaram de sonegar. O frete em 1997 era 

de 4 centavos, quando o diesel era 28 centavos. Hoje, são 5 centavos e o 

diesel está em 1,80, 1,90 até dois reais. O custo do frete feito por trem fica 

em torno um terço do valor do transporte rodoviário...”

AUTO POSTO BITTENCOURT LTDA.  

Adão Ciro Bittencourt

“....O Sr. Adão Ciro Bittencourt ratifica o que já foi dito pelos colegas 

que  as  dificuldades  operacionais  são  grandes.  A  bandeira  é  Ipiranga. 

Condiciona toda a operação do posto com relação a custos funcional e até 

financeiros devido a essas inseguranças do mercado quanto à segurança 

própria do nosso negócio...”

“...Também foi ofertado álcool do Paraná, mas há anos. Sua margem de 

lucro também é em torno de 12 a 13%....” (pág.fls.124)

COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS PADOIN LTDA.  

Lairton Pedro Padoin 

“...A  bandeira  é  BR.  De  acordo  com  o  Sr.  Lairton  Padoin  a 
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concorrência entre os postos é muito grande. Muitas vezes, a Distribuidora 

repassa aumentos que não sabem se são justos os preços que cobram. E isso 

vai achatando o negócio...”

“...Todos os riscos do negócio hoje, inadimplência, pagar as taxas de 

cartão, os encargos financeiros ficam a cargo do posto. Todo o risco do 

negócio é do vendedor...” (pág.fls.135)

“...Também ofereceram álcool do Paraná por um preço menor. Mas há 

dois anos...” (pág.fls.138)

DUTRA AUTO POSTO

Valnir José Dutra Da Silva 

“...Segundo o Sr. Valnir ele não tem queixa da sua Distribuidora. Cobra 

pela  gasolina  C 2,69.  A Distribuidora  cobra  em torno  de  2,30.  a  2,40. 

Vende em torno de 230 mil litros de gasolina e o total de 450 mil litros, 

mais ou menos. Considera também que tendo uma estrutura maior o gasto 

também é maior. A sua margem de lucro é de 12 a 13%.  Nunca lhe foi 

oferecido álcool do Paraná...”

POSTO FAIXA NOVA LTDA

Roberto Angelo Pivetta 

“...Conforme o Sr. Roberto Pivetta  é o mais novo no ramo, está há um 

ano e sete meses na are sua Bandeira é Charrua. A margem de lucro é 11,29 

e  vergonhosamente  o álcool  é  de  8,14%. Dessa  margem retira-se  1.7  a 

3,5% dos cartões, mais o custo financeiro, comprar até em 20 dias, senão 

haveria o custo financeiro, diminuiria mais ainda as margens. Depois há 

ainda  o  aluguel  da  máquina  que  fica  em  torno  de  80  reais,  além  do 

percentual. E recebem das operadores dos cartões em 30 dias. Essa margem 

que falam é a margem bruta. Também ofereceram álcool de fora do Estado, 

mais precisamente de São Paulo. Isso ocorreu recentemente, em torno de 
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um mês e o preço era ao redor de 1,79, posto em Santa Maria. A Charrua 

vende o álcool a 2.1639...”

WEISSHEIMER&VIEGAS LTDA.

Reinaldo Weissheimer Neto   

“...Conforme o Sr. Reinaldo a bandeira é Texaco. A diminuição dos 

preços  aqui  em  Santa  Maria  deve-se  à  livre  concorrência  de  mercado. 

Também salienta que a margem do lucro está muito ruim. Vende, 150 mil 

litros de gasolina por mês...” (pág.fls.163)

“... A margem de lucro é de 13 a 14%. Já teve oferta de álcool de Santa 

Catarina e Paraná, mas porque não atende telefone quando se trata desse 

assunto...” (pág.fls.165)

PADRE REUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA.

João Cleonir Moraes Saldanha  

“...Conforme relato do Sr. João Cleonir o seu posto é bandeira branca. 

Desconhece o assunto do álcool que vem de fora do Estado e nunca foi 

procurado  por  nenhum  distribuidor  de  álcool.  Sabe  do  assunto  pela 

imprensa.  A queda do preço deve-se também à inadimplência.  (  Mostra 

uma  caixa  com  cheques  devolvidos  e  diz  que  a  participação  deles  no 

mercado é essa.) Os bancos ficam com lucros; nós, com o prejuízo. Não 

interessa para eles a quem dão talão de cheque e não vê nenhum tipo de 

ação de políticos ou de qualquer entidade para solucionar essa situação...” 

(pág.fls.178)

“...  Desabafou  que  só  havia  mídia  em  cima  de  postos,  em  outras 

atividades como farmácias etc. não...” (pág.fls.179)

“... O valor dos cheques devolvidos e de 400 mil reais. É difícil dar 
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qualquer  tipo  de  opinião,  porque  não  sabemos  os  custos  de  uma 

distribuidora...” (pág.fls.180)

“...  Ainda ressalta que a queda do preço não teve nada a ver com a 

atuação  do  Ministério  Público.  Foi  uma  questão  de  mercado...” 

(pág.fls.185)

MAURO VILLANI RUY&LTDA.

Mauro Villani Ruy 

“...O Sr. Mauro Villani relata que a sua relação com a Esso é, mais ou 

menos,  de  30  anos  de  atividade,  sendo  que  22  anos  o  negócio  era 

gerenciado pelo pai e há 8 anos está com ele. Opera a dois reais e sessenta e 

nove centavos o litro de gasolina. A margem de lucro na gasolina é de mais 

ou  menos12%  e  no  álcool  é  de  11%.  Diz  que  há  alguns  postos  que 

comercializam o álcool a um preço muito baixo...”(pág.fls. 186)

“...  Já  ofereceram álcool,  mas  não sabe dizer  de onde,  pois  foi  por 

telefone o oferecimento. Mantemos fidelidade com a nossa distribuidora. 

Oferecem  anualmente,  mensalmente,  há  pouco  tempo  ainda...” 

(pág.fls.188)

POSTO FOGIATO E FOGIATO LTDA.

Vilmar De Jesus Fogiato    

“...Conforme o Sr. Vilmar Fogiato a bandeira é Petrobras faz 11 anos, e 

a explicação para a redução do preço é a concorrência. Mantém um bom 

relacionamento com a Distribuidora, mas quando menos esperam, recebem 

uma nota com o preço mais alto, dois ou três centavos mais alto, que não 

conseguem repassar. A margem de lucro coincide com os outros postos...” 

(pág.fls.192)

“...  Também já  lhe  ofereceram álcool  ,  já  há  algum tempo,  porém 

ninguém  sabe  o  nome  da  distribuidora.  Comprometeu-se  em  procurar 
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saber, daqui pra frente, qual é a firma que telefona fazendo as ofertas de 

álcool...” (pág.fls.193)

VEREADOR E REPRESENTANTE DA OAB DE SANTA MARIA

Jorge Cladistone Pozzobom 

“...Foi convocado pelo presidente da OAB de Santa Maria, Dr. Jorge 

Maciel, para representar a OAB desta cidade. Ressaltou a importância que 

tem  o  trabalho  da  CPI,  mas  também  não  podia  deixar  de  ressaltar  a 

importância dos empresários da cidade. Criticou a forma como a imprensa 

tratou o assunto, colocando manchetes sob pena de os empresários serem 

tratados como marginais...” (pág.fls.199)

“...Registrou que também é advogado e Vereador desta cidade e tendo 

uma dupla representação...” (pág.fls.200)  

3.19 Décima Nona audiência – 22/02/2006

Audiência para ouvir os depoimentos das seguintes distribuidoras:

- Garagem Jockey Ltda – Paulo Aurélio Lemanski (posto)
- Schell Brasil – Antônio Ferreira Martins (distribuidora)
- Distribuidora Charrua – Paulo Francisco Gama Merck
- Megapetro – Juarez Francisco Nonemacher
- Abastecedora de Petróleo Scharlau – Jader Tortelli
- Comercial de Combustíveis Sonang – Cleodete Vicentina Oliveira 

Toledo
- Carrefour Comércio e Industria – Eustáquio Silva Agizzi

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Eustáquio Silva Agrizzi

“...O  grupo  Carrefour  possuí  53  postos  de  combustíveis  no  Brasil, 

sendo que 5 postos no Rio Grande do Sul...” (pág.fls.49)
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“...Nós possuímos dois postos na cidade de Porto Alegre, um posto em 

Novo Hamburgo, um posto em Caxias do Sul e o quinto posto na cidade de 

Canoas.  São  todos  na  área,  dentro  dos  hipermercados,  no  parque  de 

estacionamento...” (pág.fls.50)

“...Os postos operam sob as licenças dos órgãos. Nós somos regulados 

pela ANP – Agência Nacional do Petróleo –, além dos órgãos ambientais 

de  cada  Estado.  E  o  Carrefour  sempre  prima  por  estar  com  os  postos 

operando  dentro  dos  padrões  de  legalidade  junto  a  esses  órgãos...” 

(pág.fls.50/51)

“...Por premissa de mercado,  o lema de sempre proporcionar preços 

baixos aos consumidores e o nosso cálculo em torno dos nossos custos 

operacionais e o nosso retorno sobre investimentos...” (pág.fls.52)

“...Nossa  margem de  lucro  eu  gostaria  de  fazer  isso  de  uma forma 

sigilosa, mas não há nenhum problema em a gente informar a V. Exa. esses 

percentuais.

Não trabalhamos com prejuízo...” (pág.fls.53)

“...Nós possuímos cinco postos, sendo quatro bandeira Ipiranga e um 

bandeira Shell...” (pág.fls.53/54)

“...O  Rio  Grande  do  Sul  tem  um  mercado  que  consideramos 

competitivo, com postos de altíssimo nível de serviço. Então, isso é um 

desafio para a gente. As diferenças, como o próprio colega da Shell citou, 

existem em relação a taxações de impostos. Mas o Grupo Carrefour vê o 

mercado de combustíveis do Rio Grande do Sul com muito bons olhos e 

um  desafio,  principalmente,  em  termos  de  níveis  de  serviço  e  grande 

competitividade. Grande número de postos a gente tem aqui no mercado do 

Rio Grande do Sul...” (pág.fls.54/55)

“...Temos a central de pedidos de compras, efetivamente, é feita por 

cada posto, mas as negociações de preços com a distribuidora são feitas na 

matriz em São Paulo...” (pág.fls.56)
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“...Acredito, somos um cliente importante para as distribuidoras e isso, 

obviamente, dá um poder de barganha maior...” (pág.fls.57)

“...É claro que um posto estando dentro de um pátio de hipermercado 

ele  pode  trazer  o  cliente  para  a  nossa  loja.  Mas  todo  o  nosso 

direcionamento estratégico é para rentabilizar o posto e trazer o cliente para 

o posto...” (pág.fls.58)

“...O Carrefour vê com muito bons olhos a CPI. Acho que a CPI já tem 

mostrado resultados efetivamente, principalmente no que diz respeito ao 

cidadão, ao consumidor...” (pág.fls.59)

“...O  Grupo  Carrefour  não  utiliza  dessa  prática  no  Estado  do  Rio 

Grande do Sul, que seria a compensação de substituição tributária. Nós não 

utilizamos dessa prática e nós fazemos todas as nossas análises financeiras 

do negócio em cima realmente de custos operacionais e margem de lucro, 

sem utilização de qualquer tipo de crédito de ICMS...” (pág.fls.60)

DISTRIBUIDORA CHARRUA

Paulo Francisco Gama Merck

 “...A Charrua tem oito anos de mercado. Nós estamos com sede em 

Esteio, temos também filiais em Lajeado, Ijuí e Rio Grande. Atuamos no 

Rio Grande do Sul  e  no oeste  catarinense.  Hoje a  rede conta  com 237 

postos, o número percentual de participação no mercado não saberia lhe 

dizer. Compramos gasolina da Refap e da Copesul...” (pág.fls.67)

“...Todos  os  postos  são  conveniados  na  Charrua.  A Charrua  é  uma 

distribuidora.  Temos  uma  rede  de  postos  onde  somos  igual  a  uma 

Petrobrás, uma Shell, uma Esso. Temos na ANP um registro, onde a gente 

pode  pegar  e  comprar  da  Refap,  da  Copesul  –  da  Ipiranga  também 

compramos, eu me esqueci, me desculpem –, e da Refinaria Ipiranga, em 

Rio  Grande,  a  gente  compra,  e  revende  para  os  nossos  postos...” 

(pág.fls.68)
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“...Margem que as distribuidoras operam aqui no Estado do Rio Grande 

do Sul: Esse número que o senhor deu antes para o rapaz da Shell, não é o 

número nosso. E eu até, depois, posso apresentar para o senhor, não tenho 

no momento. Eu posso lhe provar depois que esse número da Charrua é 

bem abaixo do que o senhor dá, que o senhor está dando. Quer dizer, da 

Charrua, não é essa margem. Gostaria que fosse, seria ótimo, mas, não...” 

(pág.fls.68/69)

“...Entre as que fazem parte do Sindicom e nós, do Rio Grande do Sul, 

não vejo maiores problemas de concorrência entre nós. O que eu vejo é 

quanto as que vêm de fora, Santa Catarina, Paraná, essas sim, vêm com o 

preço bem aquém, prejudicando todo um trabalho que é feito, aqui. Acho 

que a carga tributária deles é menor, então, conseguem, com isso, entrar 

com um preço. A Charrua sofre muito é na região da divisa do estado com 

Santa Catarina, porque os postos nossos ali tem uma concorrência muito 

grande com Santa Cataria, ficando prejudicados...” (pág.fls.70)

“...Como  nós  temos  quatro  bases,  temos  preços  diferenciados  nas 

bases, a partir dali tem o frete para cada município. O único componente é 

o frete...” (pág.fls.72/73)

“...A Charrua é contra essa concorrência predatória. A nossa margem 

não é essa que o senhor disse que tem aí, não temos essa margem, se eu 

tivesse, claro que participaria muito mais do mercado. A oferta que está 

entrando de álcool no mercado é grande e isso faz com que a gente não 

venda álcool. Nós vendemos menos álcool agora do que quando, vamos 

dizer, uns três anos atrás...” (pág.fls.74)

“...A Charrua tem frota própria de caminhões de distribuição e também 

agregadas. Dá quase que meio a meio. O transporte é feito por caminhões. . 

A transportadora que tem bitrem, deve ter umas 13 carretas de bitrem – ou 

doze, uma coisa assim. Então, ele vai buscar álcool no Paraná, São Paulo e 

no Mato Grosso. Daí, na subida, ele leva, então, para a base de Ijuí. Por 
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isso que a gente leva de bitrem e não de trem...” (pág.fls.76/77)

“...E eu, no caso do álcool, eu não saberia dizer para o senhor assim: 

quem traz o álcool...” (pág.fls.78)

“...Temos pouca venda álcool porque a concorrência dos outros postos 

é  grande.  Os  postos  de  bandeira  branca,  então,  compram  de  diversos 

postos, vem de companhias que às vezes pode ser até que venha sem nota, 

como  o  senhor  mesmo  se  referiu.  Então,  claro,  não  há  tributação...” 

(pág.fls.79)

“...A gente sabe que há a prática de venda ilegal, eu só não sei quem é 

que traz o álcool. A gente sente, porque os nossos postos vendem menos...” 

(pág.fls.80)

“...O pessoal prefere abastecer no Paraná, por causa da tributação, do 

que aqui no Rio Grande do Sul. Nós perdemos venda com isso. Acredito 

que esta prática existe e que possa alcançar até de 1 milhão de litros por 

mês...” (pág.fls.82)

“...  Temos  hoje  237  postos  na  rede.  Em  Santa  Maria  temos  dois, 

Pelotas  um, Caxias um. Os preços  são diferenciados  provavelmente em 

função do frete. O transporte faz parte do custo. Então, cada Município tem 

o seu valor agregado ao custo da gasolina...” (pág.fls.86/87/88/89)

“...A  Charrua  tem  seis  ou  sete  postos  de  sua  propriedade.  Estão 

localizados em Estrela, Lajeado, Portão e Morro Reuter...”  (pág.fls.96/97)

MEGAPETRO

Juarez Francisco Nonemacher 

“...A Megapetro é uma distribuidora de combustível, temos 75 postos 

contratados no Estado, temos capital 100% gaúcho. Só vendemos para a 

nossa rede e temos cinco anos e oito meses de mercado. (pág.fls.110)

“...Eu,  em cada  litro  de  álcool,  do Rio  Grande do  Sul,  eu pago 71 

centavos por litro, e as distribuidoras que vem de fora do Estado, pagam 
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41. A nota entra, a pauta, que eles dizes que pagam um frete de São Paulo 

de quatro centavos – não existe frete de quatro centavos aqui –, eles não 

pagam IPI ou algum outro imposto, eu só sei que, ahn... Entram a Ipiranga 

– eu também estou com nota da Ipiranga –, que também paga 70 centavos o 

litro de ICM, eu estou falando só de ICM...” (pág.fls.111)

“...E as outras distribuidoras, que entram fora do Estado, pagam 40, 35. 

E tem, parece, uma refinaria de álcool, aqui no Estado, que funciona só à 

noite, inclusive, né. É lá da região lá de cima, parece que á noite tem uma 

movimentação  forte  de  caminhões  durante  a  noite.  Acho  que  é  essa 

refinaria, de Porto Xavier...” (pág.fls.112)

“...Isso é fácil  verificar,  é  só verificar na região,  eu tenho setenta e 

poucos postos, e a maioria não comprava. Compra mil litros de álcool por 

mês, três meses sem comprar um litro de álcool. De algum lugar esse álcool 

está entrando no Estado, e não sou quem vende. O ICMS tem o nome de 

todas as distribuidoras que têm inscrição estadual e que vendem aqui dentro 

do  Estado,  que  representam aproximadamente  22% do álcool  que  entra 

oficialmente de distribuidoras de outros estados...” (pág.fls.113)

“...A última vez que me passaram essa informação, era 22% de todo o 

álcool oficial que entrava no Estado, vinha de distribuidora que não tinha 

nem  um  posto  dentro  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  nenhum 

investimento em bandeira,  em bomba, equipamento dentro da cadeia da 

indústria de combustíveis...” (pág.fls.114)

“...O  álcool  é  basicamente  leiloado  todos  os  dias  em  bolsas  de 

mercadorias, por exemplo, de ontem para hoje subiu 10 centavos o litro de 

álcool  em São Paulo.  Se vai  ter  compra  ou não,  mas as  ofertas,  o  que 

acontece? Todos os dias tu liga para comprar álcool, toda a semana quando 

a gente compra existe oferta. Uma usina quer vender a quantidade, outra 

usina quer vender outra quantidade e dentro dessa oferta tu compra ou não, 
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de acordo..., mas a variação de uma usina para outra não chega a dar um 

centavo, muitas vezes, de uma usina para outra...” (pág.fls.114/115)

“...Distribuidora que vende no Rio Grande do Sul comparado com o 

preço que eu vendo. Ou seja, eles vendem um litro, pagam 47 centavos. Eu 

vendo um litro, pago 71 centavos...” (pág.fls.116)

“...As distribuidoras que mais vendem álcool no Estado de Rio Grande 

do Sul é São Paulo e Paraná...” (pág.fls.117)

“...São  Paulo  eu  sei  que  tem  muitas  distribuidoras,  o  sindicato  do 

revendedores  tem  a  relação  de  todas  as  distribuidoras  que  vendem  no 

Estado e o ICMS tem o conhecimento. É muito fácil você pegar uma nota 

de qualquer companhia que está instalada no Rio Grande do Sul, vê quanto 

que ela contribui, com cada litro vendido, de ICMS e comparar com as 

distribuidoras essas, com todas. Quando vocês fizerem uma comparação de 

quanto cada distribuidora contribui por litro com ICMS, vai ser muito fácil 

você saber que uma distribuidora contribui com X e a outra com dois, para 

o  mesmo  com  um  litro.  Não  existe  milagre  em  preço  de  commodity. 

Commodity é preço meio que tabelado...” (pág.fls.118)

“...Disparidade  do  preço  do  diesel  entre  RS  e  Paraná,  frota  de 

caminhões já vem abastecida:Temos um posto que sofre diretamente com 

isso, que é um posto em Vacaria, próximo da divisa de Santa Catarina. O 

proprietário deste posto reclama muito que o cara chega, abastece 50 reais, 

só o tempo de cruzar e abastecer. Agora, eu não atuo no Estado do Paraná. 

Então, não sei quanto que seria a diferenciação. Falam que é cinco a sete 

centavos mais barato no Estado do Paraná do que no Rio Grande do Sul, o 

diesel...”  (pág.fls.118/119)

“...O  Rio  Grande  do  Sul  é  o  Estado  que  tem  o  menor  índice  de 

adulteração, se não me engano, nacional – não tenho dados precisos –, de 

adulteração de gasolina e de diesel do Brasil. Mas é um dos mais altos em 

adulteração de álcool...” (pág.fls.121)
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“...O álcool  anidro que você está falando, ele vem com substituição 

tributária, ele é cobrado o ICMS do álcool anidro por dentro do litro da 

gasolina  A,  quando  se  compra.  Então,  tu  compra  o  álcool  anidro,  na 

verdade, isento de imposto e tu compra o álcool hidratado, sim, com 12% 

de ICMS na origem e então se credita e se debita na hora da venda...” 

(pág.fls.123)

“...O que existe e o que se falava muito, até o Ministério Público ou a 

CPI dos Combustíveis, eu não lembro, fechou em Canoas uma empresa que 

estava trazendo álcool para fins de misturar com combustível e botavam 

água ou algo parecido. O que se comenta é isso: que eles compram álcool 

sem imposto, por isso que entra esse álcool tão barato, e ele é o tal  de 

álcool molhado. Alguém comentou, no início desses trabalhos, que se sabia 

de história de álcool molhado no Estado. O que se comenta é que entra...” 

(pág.fls.123)

“...Comenta-se que existe contrabando do álcool do Estado do Paraná 

para o Rio Grande do Sul. Agora, o que existe – isso é fácil de provar – é 

distribuidoras que pagam muito menos imposto por litro de álcool vendido 

no Estado...” (pág.fls.127)

“...Ouvi as pessoas falando que o preço, no Estado, é muito alto. Como 

todo e qualquer segmento, ele obedece a leis de mercado. Se existe mais 

competição, entendeu?; se existe mais inadimplência. Por exemplo, há mas 

tu vendes para todos os postos com o mesmo preço? É lógico que não. Um 

cara que tem um problema de crédito grave, que compra com 10 dias de 

prazo, que me atrasa título todos os meses, que eu tenho um investimento 

muito grande para fazer num posto, é óbvio que eu sou obrigado a vender 

mais caro...” (pág.fls.128)

“...Escuto  falar,  por  exemplo,  na  região  de  Vacaria,  é  que  os  caras 

carregam produto para o Paraná e fazem duas viagens com a mesma nota. 

Porque,  quando  tu  compras  para  o  Estado  do  Paraná,  tu  compras  com 
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tributação menor, tu compras por um preço menor. Só que tu descarregas 

dentro do Estado do Rio Grande do Sul, volta e compra um outro produto. 

Ou  seja,  tu  não  compraste  sem  nota,  a  distribuidora  vendeu,  são 

distribuidoras  do  Sindicom,  não  são  as  pequenas,  elas  vendem  para  o 

Paraná,  com a  certeza  de  que  o  cara  vai  levar  para  o  Paraná.  Mas ele 

entrega em lavouras em Santa Catarina, dentro do Rio Grande do Sul e isso 

acaba prejudicando a concorrência, porque é um produto mais barato o que 

está  comprando  e  está  vendendo  pelo  mesmo  preço  ao  consumidor...” 

(pág.fls.129)

“...Como todas as CPIs ela tem um objetivo e nem sempre se atinge a 

100% dos objetivos esperados, mas tenho certeza de que, para o Estado, 

será bom, porque vai demonstrar para a sociedade que o nosso segmento 

não é o único culpado do preço alto no Estado, que o nosso segmento não é 

o causador das distorções de ter um dos preços mais altos do Brasil. Vai 

abrir uma oportunidade de se criar, dentro da Assembléia Legislativa, uma 

formulação tributária diferente para  controlar  a entrada desses produtos. 

Uma legislação tributária que compreenda que estamos num Estado livre e 

democrático,  que  ele  tem  um  vizinho  competindo  com  você...” 

(pág.fls.130)

“...Se temos dois mil e setecentos postos no estado, estamos falando de 

270 a 300 postos Bandeira Branca. Como pode um estado que tem 10% de 

postos  Bandeira  Branca  vender  22%  do  álcool  consumido  dentro  do 

estado? ...” (pág.fls.132)

“...Não tem lógica, até porque os postos de grandes companhias são os 

que mais vendem combustível, gasolina e diesel. Portanto, não teria como 

haver uma distorção tão grande em cima da venda do álcool. Por exemplo, 

eu tenho como pesquisar isso, mas o estado não vai abrir os nomes de todas 

as distribuidoras que vendem. Mas a gente sabe de algumas que vendem, 

tem a Fachi, que traz de São Paulo, tem CIACS que traz de São Paulo, tem 
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a Aspen, enfim, não sei dizer todos os nomes, são muitas distribuidoras, 

mas essas eu lembro de cabeça...” (pág.fls.132)

“...Mas se o senhor quiser eu ligo para dez ou vinte revendedores e 

descubro os nomes...” (pág.fls.133)

“...Existe um custo muito maior no interior, eu sou do interior. Então, 

existe  uma  margem maior  no  interior...  Por  quê?  Por  exemplo,  tu  tem 

Municípios que dá 10 centavos mais caro o custo de compra dele. Ele tem 

que diluir o custo dele, ele tem que ganhar mais por litro, porque ele vende 

menos. Tem Municípios que têm cinco postos,  ele poderia ter um, pelo 

tamanho dele. Abriu muitos postos dentro do Estado...” (pág.fls.135/136)

“...Se tu vende 50 mil litros o teu custo fixa mais ou menos igual do 

que um posto que vende 100 mil litros. Então, a diluição do teu custo... Tu 

tem que ter um valor/litro maior para poder compensar o teu investimento e 

pagar as tuas despesas...” (pág.fls.137)

“...Na minha ótica  os postos  de Porto Alegre que não tiverem uma 

grande galonagem, se continuarem com os preços que estão vão quebrar. 

Eu não estou especialista em operação de posto, mas a minha opinião é 

essa. Em Porto Alegre o valor deveria ser mais alto...” (pág.fls.137/138)

“...A legislação é frágil,  porque se tu tenta, de uma legislação, tu tá 

desconforme a Fazenda estadual pagando 47 centavos por litro, e uma outra 

distribuidora  –  47  ou  41,  não  sei  precisar  –  e  uma outra  distribuidora, 

obedecendo a mesma legislação, ela é obrigada a pagar 71 centavos por 

litro, tem alguma coisa errada na formulação de preço ou na aceitação de 

uma planilha de formação de preço. Alguma coisa tá de errado, eu não sei 

se na lei ou na interpretação dessa lei...” (pág.fls.143/144)

“...Sobre o acordo para ter um valor-referência do preço da gasolina:

Nós poderíamos sentar sem problema nenhum. Eu não teria como te dizer 

se assino ou não, porque eu não vi o teor desse acordo. Agora, com certeza 

nós não podemos tabelar o preço, eu dizer para o meu revendedor a que 
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preço ele deve vender, porque esse é um direito dele. Agora, para nós, o 

bom mesmo é se tivesse um tabelamento. Para nós, seria um espetáculo 

para pequenas distribuidoras. Mas isso não existe. No mercado livre, não 

existe. No período de tabelamento todo mundo ganhava mais dinheiro...” 

(pág.fls.145/146)

3.20 Vigésima audiência – 06/03/2006 – CAXIAS DO SUL

Audiência  realizada  em  Caxias  do  Sul  reunindo  proprietários  de 

postos e distribuidoras que atendem a região serrana.

Convocados:
- Auto Posto Petrolino Ltda – Gelson Menegon
- Posto de Serviços Olibal Ltda – Cassiano Baldissera
- Squizzato Comércio de Combustíveis Ltda – Ricardo Squizziato
- Auto Posto Tonolli – Paulo Ricardo Tonolli 
- Posto Chopão Ltda – Luiz Antonio Schmitz
- Bonetto e Capelletti ltda – Paulo Luiz Bonetto
- Posto de Serviços Caxias Ltda – Iran Baldissera
- Catz Postos Auto Posto Zignani Ltda -  Catiana Nicole Zignani
- Auto Posto Rodeio Ltda – Roberto Tonietto
- Andebraz Mega Postos Ltda – Evaristo Antonio Andreazza
- Posto Demari Ltda – Gilberto Leonardo Damari
- Posto Deltha Ltda – Lori Luiz Furlan
- Posto Capuani Ltda – Cláudio Alfredo Rech
- Ditrento, Di Ferrara, Di Firenzi, Di Bergamo, Di Milano Postos de 

Serviços- Deunir Luis Argenta 
- Posto Imigrantes Comércio e Representações e Posto Tirol Ltda – 

Paulo José Pezzi
- Sociedade Caxiense de Automóveis S A Industria e Comércio e 

Posto Scasa – André Cotelletti
- Posto  Abastecedora  Cavaleri  –  Nelso  Luiz  Cavalleri 

(espontaneamente)
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Convidados:
- Sindipetro Caxias do Sul – Delmar Luiz Perizzolo

POSTO  SCASA  E  SOCIEDADE  CAXIENSE  DE  AUTOMÓVEIS 

SOCIEDADE ANÔNIMA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

André Cortelletti

“... afirmou que o transporte dos combustíveis influencia o preço final 

da  gasolina  em  três  centavos  por  litro  “...  Influencia.”  (pág.fls. 20)  . 

Atribuiu  o  preço  alto  da  gasolina  às  distribuidoras  “...  uma  das  razões 

sim.”(pág.fls. 24)

POSTO  IMIGRANTE  COMÉRCIO  E  REPRESENTAÇÕES  E 

POSTO TIROL LTDA

Paulo José Pezzi 

“... duvido que tenha um outro comércio neste Brasil mais dispendiosos 

de um administrador do que um posto de gasolina ...”(pág.fls. 51) “A venda 

dos postos em geral chegaram a baixar à casa de quase 50%. Por quê? 

Foram instalados 30 a 40% de novos postos na cidade de Caxias do Sul. 

Surgiu o gás que beneficiou alguns postos: três dos cem quase postos da 

cidade. A BR também se transferiu o movimento da BR 116 pra uma 

estrada secundária ...” “... E duvido que aqueles tanques aéreos tenham uma 

estrutura para poder acompanhar um posto de gasolina, porque o posto de 

gasolina tem Fepam, tem Ibama, tem não sei o que, tem mil regras e para 

eles parece que não tem nenhuma. “ “... vou passar pra vocês também uma 

cópia do meu projeto de lei que poderá baixar 10 centavos em litro o 

combustível. “ (pág.fls. 52) “Quando  o preço era tabelado, eu tinha de 

estar controlando lá se o cara lavou, se o cara lubrificou, se o cara Que fé 

que fez lá, porque tinha que cobrar até as vírgulas que têm no preço.” 

(pág.fls.66) “... Eu gostaria que constasse nesse relatório de vocês que o 
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posto de bandeira branca, quando fosse comprar combustível de um a 

companhia e ele se negasse a entregar o combustível, a Texa... a Petrobrás, 

que é do governo, a grande percentual da sociedade é do governo, 

fornecesse o preço da distribuidora o produto para ele, que aí ele tinha ... E 

ai as companhias iriam, isso sim, as companhias iam ter que se orientar 

para ... com relação aos postos, que eles fazem o que querem com a 

gente...” (pág.fls. 67)

POSTOS  DE  TRENTO,  DE  FERRARA,  DE  FIRENZE,  DE 

BÉRGAMO E DE MILANO

Deunir Luís Argenta 

“... eu gostaria que vocês, da CPI, que provavelmente têm esses dados, 

analisassem quantos postos em Porto Alegre trocam de proprietário durante 

um ano? Essa é a grande que eu coloco para vocês...” (pág.fls. 117)

“... em tanques aéreos totalmente irregulares...”(pág.fls. 123)

POSTO CAPOANI

Cláudio  Alberto  Rech  –  representando  Sr.  Irani  Biondi  e  também 

diretor da empresa  

“... porque no nosso posto 85% do movimento é venda de óleo diesel e 

a concorrência está muito desleal. Apurei alguns dados antes de vir para cá, 

há  uma semana vendia-se  combustível  a  vista  em outros  estados  como 

Santa Catarina e Paraná a 1,68 e eu, aqui, pagando 1,7332... ”(pág.fls. 139)

Lori Luiz Furlan

“... E o álcool, há um ano  pouco atrás, insistentemente me procuraram 

para vender álcool do Paraná ...”( pág.fls. 142)

“... O que me deixou espantado é eu perguntando para eles: Mas vem 

cá, como vocês fazem o imposto, quando me põem aqui, se o preço era 
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aqui, aqui no meu tanque? E disse: Não, eu ponho aí. E a nota fiscal: Não, 

não te preocupa com a nota fiscal, que a nota fiscal vem do Estado do Rio 

Grande do Sul. Como é que teu combustível vem do Paraná, me põe no 

meu tanque e a nota sai do Rio Grande do Sul? Disse: Há! Isso aí é um 

problema nosso...”(pág.fls. 143)

 Então,  há  uma  urgência  em verificar  como  pode  uma  mercadoria  ser 

transportada entre Estados e a nota fiscal final sair para mim do Rio Grande 

do Sul? Então, existe, não é de agora é muito tempo...”(pág.fls. 144)

 “...eu sei que é uma empresa distribuidora de Curitiba...” (pág.fls.144)

  “... trinta centavos a menos...”(pág.fls. 149)

Nelson Luiz Cavalleri 

“...É dono de posto varejista...”( pág.fls.2)

“...Denuncia que existe Transportadora que não possui caminhão mas 

tem tanque,  tirando a  transportadora,  a  nota  para  a venda para terceiro, 

tendo o Governo, um prejuízo de 12 % ...” (pág.fls.2)

“...O  denuncia  que  o  TRR  –  Transportador  Revendedor  Retalhista, 

possui um tanque em cima do lago, e vende combustível para todos. Ele 

emite a nota em nome da transportadora. Os TRR tem subsídio, porque 

vendem para os agricultores...” ( pág.fls.2)

“...Informa que existe  uma transportadora em Bento Gonçalves,  que 

adquire  cerca  de  60  a  70  mil  litros  de  óleo  diesel,  com que  pretendeu 

negociar, a qual exigiu para a efetivação do negócio, que o depoente desse 

o dobro de nota fiscal...” ( pág.fls.2/3)

“...Segundo informações da Ipiranga, da qual o depoente é filiado, o 

estado do RS, no ano de 2005, deixou de vender cerca de 90 milhões de 

litros para o estado do Paraná e Santa Catarina...” ( pág.fls.3)

“...Informa  que  este  mês,  o  óleo  diesel  aumentou  cerca  de  0085 

milésimos  de  centavo.  Eles  aumentam  porque  aumenta  o  salário  dos 
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funcionários,  porque  aumentou  qualquer  outra  coisa.  Não  somos  nós 

(revendedores) que aumentamos...” (pág.fls.4/5)

“...A mesma distribuidora (Ipiranga) cobrou do depoente, R$ 0,10 e 

para a Prefeitura de Bento Gonçalves cobrou menos...” (pág.fls.5)

 

3.21 3ª Reunião de Trabalho – 08/03/2006

Reunião de Trabalho com Secretaria da Fazenda, Ministério Público 

e Sulpetro. Houve também a apresentação da Fecombustíveis.

Convidados:
- Fecombustíveis  - Aldo da Guarda (expontâneamente)
- Secretaria da Fazenda - Luiz Antônio Bins
- Secretaria da Fazenda  - Ênio Nallen
- Ministério Público - Valério Dal Pai Moraes
- Sulpetro - Adão Oliveira

“...Depois de três horas de reunião, a CPI dos Combustíveis buscou 

uma alternativa para reduzir os preços numa possível negociação com os 

segmentos do setor. Para isso, os membros do órgão técnico decidiram por 

novos depoimentos e um estudo sobre os preços praticados no comércio de 

álcool e diesel, a ser realizado em conjunto com a Secretaria Estadual da 

Fazenda...” 

“...Com a definição da agenda da reta final da CPI, a reunião retomou a 

discussão  sobre  a  formação  dos  preços  dos  combustíveis  e  a  carga 

tributária, com a presença do secretário adjunto da Secretária Estadual da 

Fazenda,  Luiz  Antônio  Bins,  do  representante  do  Ministério  Público 

Estadual,  Paulo Valério Dal Pai Moraes,  e do dirigente do Sindicato do 

Comércio Varejista  de Combustíveis  de Lubrificantes do RS (Sulpetro), 

Adão  Oliveira.  O  dirigente  da  Federação  Nacional  do  Comércio  de 
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Combustíveis  e  de  Lubrificantes  (Fecombustíveis),  Aldo  Guarda, 

apresentou  uma  planilha  detalhada  dos  custos  dos  postos  de  serviços. 

Tomando como referência uma revenda que comercialize 100 mil litros por 

mês,  ele  explicou a sistemática de apuração da margem de lucro bruto, 

variável de acordo com o perfil da empresa e formas de pagamento – como 

cartão de crédito, por exemplo – que incidem sobre o preço final praticado 

na bomba...” 

SECRETARIA DA FAZENDA

Luiz Antônio Bins

“ ... Esclareceu que a alíquota de ICMS e a base de cálculo é aplicada de 

acordo com as legislações estadual e federal e normas determinadas pelo 

Conselho Nacional de Secretário da Fazenda (Confaz). Questionado sobre 

o ingresso no RS de diesel dos estados da região Sul, Bins ressaltou que a 

carga tributária é a mesma e o que diferencia é a base de cálculo a partir 

dos  preços  praticados  no  mercado.  Os  preços  e  as  alíquotas  do  álcool 

também foram pautados e definida a proposta de um estudo específico com 

a participação da Secretária da Fazenda e os segmentos envolvidos...”

MINISTÉRIO PÚBLICO

Coordenador  do  Centro  de  Apoio  Operacional  de  Defesa  do 
Consumidor do MP Estadual, Paulo Valério Dal Pai Moraes 

“ ...Salientou a atribuição de investigação do órgão sobre a adulteração 

e  os preços  dos combustíveis.  Moraes informou que o MP encaminhou 

inúmeros processos ao Judiciário, que julga os casos apurados...” 

SULPETRO

Adão Oliveira, presidente em exercício

“... reafirmou que a entidade tem todo o interesse na transparência e nas 

investigações,  "até  mesmo  para  proteger  os  comerciantes  honestos".  O 
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dirigente relatou que investigações do Procon e da ANP concluíram pela 

não existência de preços abusivos e cartel no setor. Oliveira analisou que 

com a desregulamentação no comércio de combustíveis e as implicações de 

custo  da  legislação  ambiental  o  setor  enfrenta  uma  crise,  descrevendo: 

"muitos  comerciantes  honestos  ficam  sem  alternativa  e  quebram:  se 

mantém  a  margem  de  lucro  adequada  não  vende  e  quebra,  se  baixa 

inviabiliza a margem do negócio e quebra também..."

Convidados para a audiência, os representantes da Agência Nacional de 

Petróleo(ANP), do Sindipetro-Caxias do Sul e do Sindicato Nacional das 

Empresas  Distribuidoras  de  Combustíveis  e  Lubrificantes  (Sindicom) 

enviaram à CPI justificativa para a ausência à reunião.

3.22 Vigésima Segunda audiência – 13/03/2006

Não houve  acareações  porque  os  deputados  presentes  ouviram as 

escutas  entregues  pelo  Ministério  Público  durante  40  minutos  e 

encaminharam as acareações marcadas para este dia para o dia 15/03.

3.23 Vigésima Terceira audiência – 15/03/2006

Foi  feita  uma  acareação  apenas  com  a  presença  do  Ministério 

Público,  os  Srs.  Deputados,  a  Procuradoria  da  Casa  e  as  testemunhas 

convocadas com seus respectivos advogados.

Convocados:
- Álvaro Faviero Mesquita
- Luis Honorato Giani (com liminar em parte deferida)
- Humberto Della Pasqua
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- Luis Roglio

Obs.:  Liminar  lida  do  Tribunal  de  Justiça,  Poder  Judiciário 

garantindo a Luiz Giani  - Desembargador Marcelo Bandeira Pereira – “... 

Ante ao exposto, defiro em parte a liminar, o que decido aos efeitos de 

assegurar ao paciente o direito ao silêncio quando de indagações de fatos 

criminosos que possam recair sobre sua pessoa,  bem como o acesso do 

advogado aos autos da CPI, podendo tomar apontamentos ou fazer cópias, 

a quem se assegura também a participação nos atos formais de produção de 

prova  na  dita  CPI.  Comunique-se  para  cumprimento,  solicitando 

informações  às  dignas  autoridades  apontadas  como  coatoras.  Intime-se. 

Porto Alegre, 15 de março de 2006...”

Luis Roglio

Diante do questionamento do dep. Fabiano Pereira, que afirmou que 

o Sr. Luiz Roglio, em seu depoimento, dia 28-12-2005, disse que demitiu o 

Sr. Luiz Honorato Giani pelo fato de a polícia ter investigado a empresa 

Sercom,  na  sede  da  Transportes  Roglio,  conforme depoimento da  folha 

150. Diversamente, o Sr. Luiz Honorato Giani afirma, na mesma data, que 

a  sua  demissão  da  Transportes  Roglio  Ltda.  teve  como  fundamento 

desvincular  a  sua  participação  em  formação  de  quadrilha  na  empresa, 

conforme a folha 19, Roglio disse que Giani foi demitido, porque, naqueles 

dias  em que  entrou  polícia,  Ministério  Público,  em  que  a  empresa  foi 

invadida por uma investigação, ele tomou “ pé de uma situação, de algumas 

coisas” ,  e  deu justa causa para ele,  porque realmente ele merecia justa 

causa. 

“... E, quando eu dei justa causa, estavam eu, minha filha, eu tinha os 

advogados, mas a decisão foi minha, ninguém disse: Olha, tu vais fazer, 

não fazer. Não houve nada. Ele aceitou a demissão, assinou e acabou. Não 
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teve outra coisa para fazer...”

“... Ele foi demitido pela má conduta que ele teve dentro da empresa, 

que não pôde...”

“...  mas  se  entrou  lá  dentro  uma imensidade  de  gente,  fiscalizando 

documentos, vendo coisas lá dentro erradas, por parte Sercom, que ele fazia 

parte, ele e o Mesquita, e eu fiquei surpreso, porque eu não tenho nada que 

ver  com Sercom, com Mesquita,  com nada.  Ele  estava envolvido nessa 

parte aí. Eu nunca fui envolvido nisso aí...” 

“...Então, o que eu tinha que fazer com a pessoa? Eu tinha que mandar 

embora.  Eu,  ainda  com  tudo  isso,  hoje,...eu  estou  fazendo  uma...eu 

contratei  uma consultoria,  não  está  concluída.  Tem uma imensidade  de 

coisas que aconteceram lá dentro que não eram do meu conhecimento, que 

eu  jamais  permitiria  alguma coisa,  se  eu  soubesse.  Eu  não  sabia  dessa 

falcatrua que tinha lá dentro, porque, aí, estavam na escala o Luiz Giani, o 

Mesquita e Sercom...”

“ .... jamais eu ia permitia que houvesse umas coisas dessas lá dentro. 

Na hora em que tiver  a comissão,  essa,  concluída com meu auditor,  eu 

posso  mostrar  para  qualquer  pessoa  que  esteja  aqui  para  ver  o  que 

aconteceu.  Eu  constatei  falta  de  valores,  falta  de  dinheiro,  repasses  de 

dinheiro que eu nunca autorizei a fazer. Eu fiquei indignado e estou até 

hoje, porque eu jamais iria permitir uma coisa dessa. E ninguém nunca me 

falou isso aí...”

“... Então, o que quer que eu faça? Não tem o que fazer. É eliminar, e, 

agora, eu estou investigando tudo. E alguém vai ter que dar explicação do 

que aconteceu lá dentro, porque é o próprio Luiz Giani que vai ter que dar 

explicação para mim, porque ele era a pessoa que tinha procuração. Eu 

dava cheques assinados, em branco, para ele. Eu dei plenos poderes para 

ele. Sempre foi meu amigo do peito. Na hora dessa, me aparece uma coisa 

dessa. Eu descubro todas barbaridades que foram feitas, sem eu saber. Eu 

291



jamais iria concordar com uma coisa contra o meu negócio. Eu trabalho 

com empresa de transporte. A empresa tem mais de 50 anos. Vou botar em 

jogo uma empresa que eu trabalho a vida inteira, que iniciou pro meu irmão 

por causa de uma porcaria de uma distribuidora que eu não tenho nada que 

ver? Isso aí eu fiz, eu fiz não, eu dei essa autorização e, e alugamos um 

canto lá pra eles, porque o trato foi eles me darem retorno de álcool. E 

quem fez isso aí, o contrato quem assinou foi o Luiz Giani, tudo foi ele que 

assinou. Eu não assinei nada. Entendeu?...”

“ ... Então, em vista dessas coisas aí, o que é que eu vou fazer? Vou 

botar  em  jogo  uma  Esso  que  trabalho  há  46  anos,  Shell,  empresas 

multinacionais  que  nós  temos  de  nome?  Eu,  acontece,  às  vezes,  essas 

coisas aí porque eu sou um cara que não tive curso nenhum, eu não tenho 

instrução nenhuma e a vida inteira eu tive que pagar pessoas pra fazer parte 

burocrática  porque  eu  não  sei  fazer,  nunca  estudei,  nem  meu  irmão 

estudou...”

“... Então, o que eu fiz? Eu sempre pago as pessoas, e ele era uma das 

pessoas da minha confiança.  E me apunhalou. Porque ele não podia ter 

feito o que ele fez sem o meu consentimento. As coisas que, muita coisa eu 

descobri  depois que ele  saiu fora,  15,  20 dias,  um mês que um auditor 

começou a me mostrar números e documentos, que eu estou escandalizado 

até hoje. Está faltando dinheiro, já não tinha, mas tá faltando dinheiro. Não 

é pouco. O valor que deve estar faltando lá está acima de 500 mil reais...”

“... É. Pode chegar a 600, 700, 800 que não concluí ainda. E a empresa 

com dificuldade. E assim mesmo não sei aonde é que foi o dinheiro, não sei 

aonde é que foi feito, mas eu provo para quem quer que seja que o dinheiro 

sumiu...”

“... Então, eu acho que eu fui traído na confiança. Fui traído. E outras 

coisas que não preciso mencionar aqui que aconteceram que eu não sabia. 

Houve um caso que ele comprou um carro para um funcionário nosso lá em 
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Araucária,  que  ele  quis  trocar,  que  o  carro  dele  já  tinha um certo  uso, 

comprou em nome do funcionário e eu fiquei sabendo, acho que faz um 

mês atrás, que o carro tava em nome do meu gerente da, da filial lá do 

Paraná...”

Luiz Honorato Giani 

“... Essa Comissão da CPI dos Combustíveis, realmente o que o Sr. 

Luiz Roglio está falando são fatos, acusações gravíssimas, na qual ele está 

dizendo que não sabe, não participava, não...na verdade, lá no fundo, no 

fundo não era nada disso. O que houve foi que quando, iniciando pela justa 

causa...”

“... Foi marcada uma reunião no dia 25 de novembro, que isso é o que 

eu relatei lá em todos os meus depoimentos, que foi feita uma reunião, que 

não estava agendada essa reunião, ao menos eu não sabia. E quando eu fui 

convocado para participar dessa reunião, na qual participou o escritório do 

Dr. Ney Faiet e outro advogado da empresa, que é Fahrion Advocacia, e 

que  na  qual  eles  fortemente  concluíram,  nessa  reunião,  dizendo que  só 

havia uma maneira para poder amenizar essa situação.  Essa situação só 

poderia  ser  amenizada  mediante  o  meu  afastamento  imediato.  E  esse 

afastamento  imediato  se  deu  que  eu  deveria  concordar,  que  eu  deveria 

assinar  um  aviso  por  justa  causa,  que  senão  isso  aí  iria  fortalecer  a 

acusação...”

“....Nesta,  neste,  nesta etapa,  vamos dizer  assim, dessa reunião,  ah!, 

depois  de  um  certo  tempo  dessa...que  tratamos  essa  reunião,  digamos 

assim, u...eu e o Sr. Luiz saímos da sala de reuniões e fomos até a sala dele, 

e  aí  conversamos. Nós dois somente.  E na qual ele colocou que eu me 

afastasse durante 90 dia da empresa, que eu iria continuar recebendo meu 

salário e que depois desses 90 dias, depois de todas as, as investigações 

concluídas eu voltaria para a minha função. E que eu continuasse tratando 
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os assuntos que eu precisasse tratar junto com, com, com o escritório de 

advocacia do, do, do Dr. Roberto Fahrion...”

“... Na semana seguinte, eu estive no escritório no Dr. Roberto Fahrion 

e ouvi dele, do Dr. Roberto Fahrion, para que o combinado naquela sexta-

feira  isso  não  valeria  mais  e  eu  procurasse  os  meus  direitos.  Isso  foi 

colocado. E eu disse a ele que eu iria procurar os meus direitos. E a partir 

daí as acusações começaram por um lado, por outro, acusa aqui, um levanta 

isso,  outro  levanta  aquilo,  um  incrimina  outro,  outro  incrimina  outra 

pessoa. E, na verdade, o seu Luiz ele tá, ele tá, ele tá equivocado em várias 

respostas. Eu posso falar olhando para o senhor isso...”

“... E o senhor, quando disse que não sabia da Sercom, eu posso olhar 

para o senhor, escancaradamente, e dizer,  o senhor que disse que nunca 

mentia,  eu hoje  eu posso olhar  para  o  senhor e  dizer:  o  senhor mentiu 

agora. Há dez minutos atrás o senhor acabou de mentir. Dizer que não sabia 

da Sercom? Isso que o senhor me chamava na sua sala e dizia assim oh!: 

Eu jamais na minha vida menti. Pois, então, depois de 16 ou 18 anos que eu 

trabalhei  com o senhor eu posso olhar  para  o  senhor e  dizer:  o  senhor 

acabou de mentir agora aqui para vários deputados, várias autoridades aqui 

presentes...”

“...Quanto à situação, outros assuntos,  quais são os outros assuntos? 

Que a Roglio disponibilizou no mesmo dia em que eu fui demitido por 

justa causa, que na qual eu concordei e que eu assinei documentos que, eu 

assinei confiando, assim como o senhor disse que eu lhe traí, o senhor é 

que me traiu. O senhor sim me traiu. Se é que a gente possa chamar traição, 

então vamo lá. O senhor me traiu e não foi pouco também, que eu assinei 

papéis...hã!nem vou citar muito...”

“...  É...que naquele mesmo instante que se deu a reunião,  o senhor, 

junto com o Dr. Ney Faiet, junto com o Dr. Roberto Fahrion, o senhor disse 

que iriam colocar um advogado para me defender até o fim do processo, 
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para que não houvesse a caracterização do que houve. E esse advogado é o 

Dr.  Pedro Krebs,  que ele esteve na minha residência três,  quatro vezes, 

pago pela Roglio, para me defender no processo até o fim. Sendo que, na 

última  conversa  que  eu  estive  com ele,  eu  gravei  essa  conversa.  E  ele 

afirmou  que  ele  estava  lá  pago  pela  Roglio  e  caso  eu,  eu  não,  não 

concordasse em seguir dizendo que eu teria feito e não a Roglio teria feito, 

ele  se  retirava  imediatamente.  E  ele  não  continuaria  cuidando  mais  da 

minha pessoa...”

Luiz Roglio 

 “...Eu acho que tu entendeu mal o negócio da Sercom, que disse que eu 

não conhecia a Sercom. Eu não conheço os donos da Sercom. A Sercom 

entrou lá dentro, tá? Nunca disse que não conhecia. Eu só disse pra ti que 

eu não participei da Sercom, que quem contratava o negócio ou fazia o 

negócio era tu, tu e o Mesquita. Quem trouxe ela lá pra dentro foi tu e o 

Mesquita. Eu disse: Tudo bem. Quem assinou o contrato foi tu ou não foi? 

O contrato de locação lá? Eu não assinei. Quem cuidou foi ti...”

Diante  do  questionamento  do  dep.  Fabiano  se  A  Sercom,  para 

finalizar a sua inscrição ela tinha que ter um certo... uma caução ou áreas a 

serem destinadas. E no processo, foi destinada área do senhor, apartamento 

ou coisa assim, Roglio afirmou que foi separada uma área “...Não, não. Ali 

foi... Nós separamos uma área, alugamos...”

“... E alugamos e alugamos para a Sercom...”

“... Não, não. Ele tinha arrumado um cara que ia dar um terreno, uma 

área  para  garantir  o  pagamento,  se  saísse  a  inscrição,  o  pagamento  do 

ICMS...”

“...  Tanto  é  que  eu  falei,  na  época,  uma  vez  com  o  Alceu  se  ele 

conhecesse alguém que pudesse acompanhar pra ver se sai, ou o que tinha a 

inscrição. Mas o meu interesse era o transporte que vem de São Paulo pra 
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cá, que eu frisei muitas vezes. O nosso negócio tem ida pra São Paulo e não 

tem volta. E me falaram, com a Sercom lá dentro, ia trazer produto de São 

Paulo e nós ganharíamos o frete. E eu vivo de frete. Isso que foi o que 

aconteceu...”

Alvaro Faviero De Mesquita

“... voltando à Sercom e Roglio, o seu Luiz Roglio diz que eu e o Luiz 

Giani estávamos fazendo falcatrua. Eu vou indagar uma pergunta, ou vou 

indagar  ao  Sr.  Luiz  Roglio  uma  coisa...Ele,  como diretor-presidente  da 

Roglio, dizendo de que eu e o Luiz Giani estávamos fazendo falcatrua ou 

coisa parecida, e ele não era conhecedor dessa situação? Eu acho que, Sr. 

Luiz Giani, Sr. Luiz Roglio, desculpe, Sr. Luiz Roglio, hã, o senhor não é 

criança. O senhor mesmo disse que tem 50 anos, 60 anos. O senhor sabe 

muito  bem  da  situação  da  Sercom junto  ao  Luiz  Giani.  Eu  não  estou 

defendendo o Luiz Giani. Se o Sr. Luiz Honorato Giani vai ser acusado ou 

não vai ser, isso é problema dele. Se o senhor vai ser ou não vai ser, isso é 

problema seu. Eu estou apenas querendo fazer justiça, já que nós estamos 

nessa lama. O senhor está também, porque o maior mentor dessa situação é 

o senhor, Sr. Luiz Roglio. E o senhor sabe muito bem. Por quê? Porque o 

seguinte: o senhor entrou com o dinheiro, o senhor entrou com a espécie. 

Nós entramos com a nossa experiência. Então, automaticamente, o senhor 

está nessa lama...”

Luiz Honorato Giani 

“...  para  quem foi  o  dinheiro,  eu  vou me reservar  o  direito  de  não 

responder. Mas o que eu vou lhe assegurar é o seguinte: a empresa tem, 

tinha, até dia 25 de novembro, valores que ela pagava por fora. Isso era 

feito um relatório interno que as duas pessoas que assinavam esse relatório 

interno para ser baixado na contabilidade eram, no lado esquerdo, o Sr. 
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Luiz Roglio e, no lado direito, o Sr. Luiz Giani, que sou eu. Então, não tem 

como ele  dizer  que  não sabia  que  tinham valores  que  eram pagos  sem 

comprovantes. Isso não existe...”

“...Eu,  não  gostaria  de  hoje  entrar  nesse  mérito  aqui  diretamente, 

especificamente para quem iriam esses valores...”

Luiz Roglio 

“...Bom,  em  primeiro  lugar,  o  Mesquita  diz  que  não  fez  falcatrua, 

agora, entregar de noite, sábado, domingo, que eu fiquei sabendo depois 

que  o  Luiz  Giani  saiu.  Nota  sem álcool,  entregando  para  todo  mundo, 

caminhões viajando de madrugada, de noite, Isso aí não é falcatrua. Isso aí 

é coisa certa. É a coisa mais brilhante que tem...”

“... Em primeiro lugar, o Mesquita é vendedor de álcool. Acabou de 

dizer:  trabalha em vendas.  Então, uma parte era do Mesquita,  e  a outra 

parte  era  do  Luiz  Giani  que  o  Mesquita  é  que  vendia.  Os  dois:  um 

comprava um, outro, outro – que fiquei sabendo –, e o Mesquita vendia os 

dois. Agora que o álcool ia para a Roglio, ia. Lá vou eu saber de quem é 

esse álcool aí. Para mim, se é A, ou B, ou C, eu não quero nem saber. A 

Sercom é que cuidou dessa parte aí. Depois veio – nem conheci ninguém 

da  Sercom  –  veio  o  Marcelo  de  São  Paulo,  e  eles  que  compravam, 

vendiam, faziam os negócios...”

“...E de dizer, Mesquita, que o dinheiro saiu da Roglio, pode ter saído, 

mas não com a minha autorização. Por isso que me falta dinheiro lá na 

empresa. Usaram o dinheiro para fazer os negócios de vocês...”

LUIZ  ROGLIO  afirmou  que  não  recebeu  nenhum  dinheiro  nas 

negociações “... Não. Não. Tanto é que achei um contrato da Sercom, e 

40% da participação é do Luiz Giani...”
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Luiz Honorato Giani 

“ ... O Sr. Luiz Roglio recebia sim, senhores. Ele recebia toda a sexta-

feira, ele recebia o valor de dois, três, quatro, cinco mil reais. A partir de 

agosto de 2005, ele recebeu toda a sexta-feira, ele recebeu sobre a divisão 

do álcool que vinha para outros fins. E realmente, eu reafirmo de novo, as 

quatro  pessoas  envolvidas  nessa  operação,  era  eu,  o  Luiz  Giani,  era  o 

Álvaro Mesquita, era o Luiz Roglio, e era o Leandro da LDR, que era feita 

essa divisão desse álcool... Essa negativa dele, mais uma vez, é mais uma 

mentira. Ele está sabendo. Toda sexta-feira ele pegava uns três, quatro mil, 

botava no bolso e ia embora. Como é que não sabe? Só posso dizer isso...”

Alvaro Faviero De Mesquita 

“... O Luiz Giani, o Luiz Roglio e Álvaro Mesquita, eu recebia sim, 

mas recebia sim pela comissão do que eu vendia. Não pela sociedade que 

havia  com  o  Sr.  Luiz  Roglio,  em  espécie,  em  dinheiro.  Mas  sim,  em 

comissão. Eu recebia assim...”

“... Agora, senhor deputado, ninguém é santinho aqui, não é, deputado. 

O Sr. Luiz Roglio vem dizer que ele não sabia do álcool que entrava na 

empresa  dele...Mas  então,  faz  o  favor!  Se  o  guarda,  na  portaria,  sabe, 

porque  tem um livro  de  entrada  e  saída  de  veículos  ou  de  pessoas  na 

portaria da Roglio, Se o guarda sabe, o Sr. Luiz Roglio não sabe? Pô, seu 

Luiz!  Vamos ser  coerentes.  Vamos respeitar  as  calças  compridas  que  a 

gente tem...”

Luiz Roglio 

“... Eu não estou dizendo que não sabia. Estou dizendo que o álcool que 

o álcool que entrava lá, quem comandava, vendia, fazia, eram tu e o Luiz. 

Eu nunca disse que não sabia. 

Afirmou que não sabia que o álcool era contrabandeado “... Quem 
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sabe são eles...”

Diante do questionamento sobre o testemunho do Luiz Honorato 

Giani, na página 123 e 118, que disse que houve um acordo da Transporte 

Roglio  Ltda  e  do  Sr.  Luiz  Roglio  com  o  Sr.  Humberto  Della  Pasqua, 

segundo o qual haveria um pagamento de 250 mil – dos quais foram pagos 

150 mil  até outubro de 2005 – cujos recursos sairiam do caixa dois  da 

empresa  pela  inscrição  estadual  da  Sercom,  estando  o  Sr.  Luiz  Roglio 

presente na ocasião de dois pagamentos feitos no Bourbon Canoas, ou em 

outro espaço, ao Sr. Humberto Della Pasqua, o Sr. Roglio negou: “...Em 

primeiro lugar, a empresa não tem dinheiro para dar para ninguém e jamais 

iria dar dinheiro de um negócio que não é dela. Jamais. Como é que eu vou 

dar dinheiro para uma empresa que não é da Roglio? Não tem explicação 

isso aí. Se alguém deu ou tirou da minha empresa ou tirou do bolso dele, da 

minha empresa pode ter saído, mas não com o meu consentimento. Não sou 

nenhum louco de dar dinheiro para gente que eu não tenho nada que ver. 

Não tenho nem para mim...”

O  Sr.  Álvaro  Mesquita  afirmou  que  viu  o  Sr.  Humberto  Della 

Pasqua receber dinheiro, o que ocorreu em 2005. E que o Sr. Luiz Roglio e 

o Sr. Luiz Giani deram dinheiro ao Sr. Humberto Della Pasqua, na mão 

dele, conforme cita aqui os testemunhos: “... Eu afirmo. Eu vi, dentro do 

gabinete do escritório do Sr. Luiz Roglio O seu Giani e o seu Luiz Roglio 

dando espécie para o Seu Humberto...”

O Sr. Humberto negou ter recebido qualquer valor para patrocinar 

os interesses da Sercom na Secretaria da Fazenda, e afirma ainda que não 

recebeu  nenhum  recurso  da  empresa,  e  que  eles  não  ofereceram 

absolutamente nada e que nunca haviam falado de dinheiro: “... Como era 

esperado,  estamos  aqui  faz  15/20  minutos  vindo  de  uma  briga  interna 

dentro de uma empresa que eu não tenho nada a ver com esta empresa, não 

tenho nada a ver com isso. Eu só posso afirmar para os senhores que nunca 
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recebi dinheiro nenhum, nem da empresa Roglio e nem de qualquer outra 

empresa de qualquer outra pessoa...”

“...Eu gostaria de saber aqui, que eu acho que o seu...não me lembro o 

nome, acho que o Sr. Álvaro Mesquita está afirmando que viu receber esse 

dinheiro dentro da sala do dono da empresa e junto com o gerente Luiz 

Giani. Então eu gostaria que ele me provasse isso. Simplesmente jogar no 

ar, que viu que deram dinheiro, eu vi dar o dinheiro...ele saberia dizer que 

quantidade  de  dinheiro  é  essa?  Como é  que  ele  viu  esse  dinheiro  se  o 

próprio dono do dinheiro, que é o dono da empresa, está dizendo que não 

deu o dinheiro...”

“...Eu sei, pela imprensa, e pelo próprio Ministério Público que tanto o 

seu Álvaro Mesquita como o seu Luiz Giani estão com delação premiada, 

aonde tudo pode ser feito, tudo pode ser falado, eu só tenho uma coisa para 

dizer aqui:  eu não recebi esse dinheiro e se tem tanta segurança que eu 

recebi esse dinheiro eu gostaria que me provassem isso...”

Alvaro Faviero De Mesquita 

“...Seu Humberto, o senhor sabe muito bem que não tem como provar. 

É a minha palavra contra a de qualquer outra pessoa...”

Humberto Della Pasqua 

“...Mas o Luiz Giani também afirmou que pagou. O Luiz Giani também 

afirmou que pagou. Faço o mesmo desafio. Prove que pagou. O que está 

acontecendo,  deputado Fabiano,  se  me permite,  não sei  se  estou com a 

palavra ou não...”

“... Eu estranho muito isso, agora eu estou consigo entender um pouquinho 

mais o porquê tem esse pagamento famoso, que no início era 400 mil para 

o seu Humberto e depois virou 6 parcelas de 175 mil, um milhão e lá não 

sei  quanto e  agora é 175 mil  e  depois  ouvi  falar  em 250. E eu vejo o 
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próprio dono do dinheiro da empresa dizendo que não pagou...”

“...e que se pagaram, roubaram dele. Então eu pergunto que credibilidade 

têm essas pessoas que foram acusadas pelo dono da empresa de roubo de 

virem me acusar que eu recebi dinheiro de alguém. Eu não tenho nada a ver 

com essa parte de combustível. Eu estava simplesmente acompanhando um 

processo administrativo dentro da Secretaria da Fazenda. Só. Eu não tenho 

nada a ver com combustível. Eu estou, inclusive, aprendendo aqui alguma 

coisa, dentro dessa CPI...”

“... Eu não aceito isso e continuo afirmando que eu não recebi dinheiro, 

não tenho nada a ver com esse problema interno de gestão interna dentro da 

empresa. Agora, pelo que eu estou vendo aqui, são pessoas que estão me 

acusando que eu recebi e dei e que não têm idoneidade para falar isso...”

“... Não...simplesmente desde o momento que eu conheci o seu Luiz 

Roglio e conheci o seu Luiz Giani, foram as pessoas que eu tratei, forma as 

pessoas  que  eu  conversei,  foram  as  pessoas  que  solicitaram  esse 

acompanhamento dentro dessa secretaria para ver como estava o processo 

de uma inscrição estadual...”

“...Algumas  vezes  que  eu  fui  na  empresa  sempre  tinha  muito 

movimento  de  gente,  tempo  perdido,  esperava  na  ante-sala,  sendo  que 

numa dessas vezes, me lembro como se fosse hoje, eu estava entrando na 

ante-sala quando me foi apresentado o Mesquita, que inclusive estava com 

uma roupa de motoqueiro, com o capacete...esse aqui é o Mesquita,  um 

amigo nosso...está muito prazer..muito prazer, tudo bem e a próxima...e foi 

só isso. Nada...de ir na empresa. Eu moro em Novo Hamburgo, eu tinha 

aquele trânsito direto dentro da BR, que todos vocês sabem como é que 

é...”

“...Não, nunca tive encontro no shopping com o Mesquita, deputado...”

“... Não, não, não. Está mal colocado. Eu estava no Shopping Praia de 

Belas,  como de costume,  ao lado do Centro Administrativo,  almoçando 
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com  o  Pitta  quando  apareceu  o  Mesquita,  certo?  Num  horário  bem 

adiantado...”

“...  Eu  encontrei,  eu  fui  apresentado  duas  vezes.  Isso  está  no  meu 

depoimento  anterior  à  CPI,  na  empresa  e  no  Shopping  Praia  de  Belas. 

Foram as duas vezes que eu conheci esse cidadão Mesquita...”

“... Esse foi um pedido que tivemos na casa do Sr. Luiz Roglio, não 

consigo me lembrar, no verão. Estava eu e o secretário Alceu Moreira e foi 

pedido para a gente dar uma olhada e ver como estava um processo de 

pedido de uma inscrição estadual. E depois... teve uma audiência onde eu e 

o  secretário  estivemos  conversando  com o  secretário  Paulo  Michelucci 

tendo informações de como estava esse processo, em que pé estava esse 

processo...”

“ ...Estava eu, secretário Alceu Moreira, secretário Paulo Michelucci, 

depois foi chamado o diretor Bins e estava também, se não me engano, o 

fiscal Ênio Nalen...”

“... Mas o meu contato mais direto era com o Luiz Giani...” 

“...  Uma  coisa  que  eu  gostaria  –  para  mim,  é  importante,  e  não  é 

defendendo ninguém – que nessa audiência com o secretário e quero que 

isso  fique  bem claro,  Paulo  Michelucci,  e  foram palavras  do  secretário 

Alceu Moreira, que disse o seguinte: Nós estamos aqui para ver o processo 

como  está.  Se  não  estiver  nada  ilegal,  gostaríamos  de  acompanhar  o 

processo. Só isso...”

“... Tanto é, deputado, que, dentro do processo, tem uma declaração do 

fiscal  Ênio Nalen,  bem aberta,  onde diz  que eu nunca solicitei  nada de 

ilegal na secretaria da Fazenda.  Simplesmente eu solicitava informações 

sobre o processo que estava acompanhando...”

“... Sabe que o secretário não tem essa função muito de cobrar as coisas 

direto.  Eu  estava  até  dando,  vamos  dizer,  recebi  uma  missão  de 

acompanhamento desse processo. Como cargo totalmente de confiança do 
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secretário, nos meus 25 anos de função pública, sempre tentei resolver as 

coisas da melhor forma possível. Era isso que estava tentando fazer...”

“... quando fui exonerado imaginei, a idéia  era minha, da contratação 

de um tributarista, de uma pessoa que pudesse lidar junto inclusive com a 

companhia, junto com as pessoas que estavam pedindo essa inscrição...”

Luiz Roglio 

“ ... eu tenho o seguinte: tem a Brasil Química, que é a empresa do... da 

esposa do Luiz e da filha. Ele que comanda ela. Ele tem senha de banco, 

ele  passa  até  de  tudo,  que  eu  não tenho senha,  eu  não sei.  Ahn...  tem 

valores de vales de 102 mil, que ele tirou, que está lá no caixa, que está 

comprovado – se precisar mostrar, está aqui...”

“... Ah, ele usou, foi fazendo vales, vales, vales... não sei o que tem, 

tirou 102 mil. Então, o...o... esta de bancário ele fazia da... da...  da...  da 

Roglio,  ele  passava  para  a  Brasil  Química,  que  é  a  empresa  que  ele 

administra, que é da filha dele e da mulher...”

“ ... Respondendo à sua pergunta, Sr. Deputado, quem fazia as TEDs na 

Roglio não era eu. Eu era o gerente financeiro, mas não era eu que... que 

fazia a prática disso. Em todos os valores – aliás, imagino eu que seja até 

hoje  assim –,  até  25  de novembro de  2005,  todos  os  valores,  todos  os 

contratos de bancos, todas as... enfim, todos os compromissos relevantes e 

também os menos relevantes, não existem documentos que não sejam... que 

não estejam assinados pelo Sr. Luiz Roglio...”

Alvaro Faviero De Mesquita

“...  Nós...  nós,  quando  recebemos  o  dinheiro  ou  cheque,  nós 

repassávamos na mão do Luiz Giani, que... que... acredito que dava para 

o... para a Roglio, ou não sei para quem. Nós passávamos. O dinheiro nós 

passávamos  na  mão  do  Luiz  Giani,  o  dinheiro  ou  cheque.  Nós 
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passávamos...”

Luiz Honorato Giani 

“... Inicialmente, todos... todas as receitas, elas iam para uma conta que 

tinha da Soliver, que era uma... uma outra empresa para o álcool lá, que era 

o álcool que era comprado com todos os impostos recolhidos...”

“Especificamente sobre o álcool que vinha faturado para a LDR...”

“... Mas todo álcool, nessa situação, que vinha faturado para a LDR, 

estava autorizado a ser feito dessa maneira. Não tinha outra maneira de 

fazer.  Era...  os valores saíam do fluxo de caixa da Roglio – o Sr.  Luiz 

inclusive vendeu caminhões para colocar nesses... nesse... nesse negócio –, 

e a forma de poder isso chegar ao... ao destino para efetuar a compra, ou 

era via Brasil Química, e a Brasil Química pagava a usina, ou via LDR, que 

a LDR era... quem era faturado esse álcool, e a LDR pagava a usina. Não... 

não tinha outra maneira. Mas o investidor era Transportes Roglio Ltda. A 

Roglio era o investidor do negócio...”

“... Com certeza. Inclusive, o primeiro empréstimo do Sr. Luiz Roglio, 

ele fez o primeiro empréstimo pessoal para o dono da LDR, que é o seu 

Leandro Castro. Numa certa oportunidade, ele pediu um... um valor de 20 

mil  reais  adiantado,  e  o  Sr.  Luiz  Roglio  liberou e...  para  que a  Roglio 

emprestasse e antecipasse esse dinheiro para ele...”

“... Por várias vezes, o Leandro, da LDR, esteve na sala dele, tomando 

café com ele,  trocando idéia sobre o próprio negócio. Então,  eu só vou 

dizer que o que ele está falando não tem fundamento...”

Alvaro Faviero De Mesquita

“ ...  O Sr. Luiz Roglio diz que é transportador, como é que ele não 

conhece a... a LDR, que é cliente deles?...”
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Luiz Roglio 

“...É cliente é de vocês, porque vocês contratavam ele, e o... e o... os 

fretes que ele... que fez, vocês cobraram da LDR? Como não cobraram nem 

da Sercom. Nenhum dos dois...E essa história de dizer que eu assinava as... 

que tu não... não tinha as TED, que não era tu que fazia... Claro! Podia ser 

o Carlos, ou o caixa, mas quem autorizava era tu. Eles não davam um passo 

sem o teu consentimento. Não ele, todos os funcionários eram dominados e 

guiados por ti. Era ou não era? Tu comandavas tudo...”

“... É só ver o documento que está lá, que vão ver que não é de minha 

propriedade. Eu não tenho área de terra no valor de 600, 700 (ininteligível) 

mil. Era de um, um funcionário, não, um contratado nosso que trabalha lá, 

que tem caminhões, que ofereceu para o Luiz Giani a área de terra para 

garantia,  que foi  feita avaliação e estudo, para garantir  o pagamento do 

ICMS. Esse foi o caso nessa parte aí. Independente desse tipo de coisa, eu 

quero frisar uma coisa aqui que desde o início saiu coisas em jornal que eu 

não sei quem que falou para divulgar isso aí. A Roglio nunca na vida falou 

em fazer sociedade com a Sercom. E as empresas que nós temos, que nós 

trabalhamos,  jamais  permitiriam,  nem que  eu  quisesse  fazer  uma  coisa 

dessa, eu ia perder todos os contratos que eu tenho dentro das empresas, 

que são contratos muito grandes. Então, eu quero frisar que o interesse para 

trazer, para montar a Sercom lá dentro era retorno de álcool de São Paulo 

para cá, que nós precisamos e nada mais...”

Alvaro Faviero De Mesquita

“... Questão Sercom trazer produto, ou trazer álcool do Paraná ou São 

Paulo. Nós não tínhamos autorização e não fazíamos isso, não usávamos o 

nome da Sercom para trazer produto de São Paulo ou do Paraná, ou seja, 

álcool  hidratado,  certo? Nós,  eu estou falando de mim, eu trazia álcool 

hidratado, que eu era representante de outras distribuidoras, que é a LM, 
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entendeu,  essa era,  essa é meu carro-chefe,  a  minha distribuidora carro-

chefe, a LM, e não fazíamos nada que desabonasse a Sercom em nível de 

Estado do Rio Grande do Sul. Eu estou falando por mim...”

“...Questão de trazer a Sercom para o Estado do Rio Grande do Sul, 

sim, eu trouxe a Sercom para o Estado do Rio Grande do Sul, tentei trazer 

para o Estado do Rio Grande do Sul a Sercom. Aí foi onde começou toda 

essa ladainha, entendeu? Foi que havia interesse. Quem, alô, quem não, se 

não houvesse interesse das pessoas, do Sr. Luiz Roglio, do Sr. Luiz Giani, 

nós não permaneceríamos ali dentro, ele não arrendaria para nós, certo? Se 

era  contratação  de  frete  ou  não,  isso  são  outros  quinhentos.  Mas  nós 

tínhamos autorização, ou seja, eu não posso falar em nome, eu não tenho 

procuração para falar em nome da Sercom, estou falando por mim. Então, 

nós tínhamos autorização para permanecer ali dentro daquela área que foi 

nos concedida, ou que nós alugávamos ou coisa parecida, junto à Roglio...”

Luiz Honorato Giani 

“...Quanto  a,...  a  vinda  da  Sercom  para  dentro  das  instalações  da 

Transportes  Roglio,  o  que  ele  colocou  que  era...,  o  item  frete  tem 

fundamento, mas não foi só item frete. Houve mais interesse por parte da 

Roglio que... que tem fundamento inclusive, mas eu acho que ele devia ter 

colocado isso, não eu, porque a Roglio sempre teve, ela ficou muitos anos 

tendo dificuldades nas receitas de contratos das companhias na qual  ela 

tinha, acho que tem ainda, que ela prestava serviço de transporte...”

“...  Ela  estava  querendo  criar  um  novo  negócio.  Então,  optou-se, 

colocou-se em reunião ou para o Sr. Luiz Roglio e na qual ele concordou 

para que abríssemos uma distribuidora dentro da Roglio para criar um novo 

negócio para gerar mais receita...”

“... Esse foi o fundamento óbvio do negócio. Agora, ele dizer que a 

Sercom estava lá dentro só para o transporte não é verdade. Foi por mais 
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motivos que ela entrou lá dentro...”

Luiz Honorato Giani 

“...Não.  O senhor  não  falou  a  verdade,  o  senhor  acabou  de  mentir 

novamente. Vai ficar a minha palavra contra a sua, mas lá na frente nós 

vamos,  nós  vamos  chegar  num  denominador.  Ou,  ou  então  tem  uma 

distribuidora dentro da sua empresa e o senhor não tem conhecimento que 

era só pra transporte...”

“...Vinha  álcool  de  São  Paulo  que  era  pra  outros  fins  e  o  senhor 

também  não  sabia,  quer  dizer,  nada,  entrava,  garanto,  constantemente 

caminhões e o senhor não sabia para que esses caminhões vinham pra cá...”

Luiz Roglio 

“...Não, eu sabia, mas vocês é que faziam o negócio de distribuição e 

coisa, eu nunca fiz nada. Quando é que eu mandei álcool e vendi álcool 

alguma vez na vida? Eu não conheço ninguém desses caras e nem quero 

conhecer...”

Luiz Honorato Giani 

“...Quem fez o...,  quem autorizou o primeiro empréstimo de 20 mil 

reais pra ele,  lá na minha sala que o senhor estava do lado, que eu lhe 

chamei: seu Luiz emprestamo dinheiro pra ele ou não emprestamo?...”

Alvaro Faviero De Mesquita 

“... Sim foi que eu, que eu me lembre, sim, que o Luiz Roglio ou Luiz 

Giani chamaria a imprensa para fazer algumas declarações, agora não, que 

tavam brabo, agora que declaração seria, deputado, eu não sei. Isso eu vi 

nos bastidores, deputado...”
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Luiz Roglio 

“... Os dois estão mentido, porque se até agora eu falei que não dei 

dinheiro, não dei nada, como é que eles falam uma bobagem dessas?...”

Humberto Della Pasqua 

“...Depoimento  meu  anterior,  tanto  ao  Ministério  Público  como  à 

própria Comissão aqui, anteriormente, eu já expliquei, está gravado aqui 

dentro da Casa que essa palavra Deus, que eu vejo todo mundo insistir, isso 

é uma forma de expressão que eu sempre usei, uma gíria que nem eu, eu 

sempre  usei  isto.  Quem é  Deus...  Deus  é  o  bispo,  responde,  é  o  papa, 

responde. Deus, Deus é quem tem o poder. Deus. Quem é Deus? Deus é 

uma pessoa, é uma instituição. Não me referi a pessoa nenhuma específica 

de Deus...”

“...E outra coisa, eu estava acompanhando esse processo administrativo 

e eu recebia contatos diariamente, às vezes 10, às vezes 15, às vezes final 

de semana, às vezes às 10 da noite, às 11 da noite. E isso deve estar nas 

gravações,  não  sei,  deputado.  E  eu  não  estava  conseguindo  mais  fazer 

minha função de diretor-geral dentro da Secretaria da Habitação...”

“...Então, isso, isso aí foi exatamente uma forma que eu encontrei para 

mim poder  respirar  e  poder  trabalhar  e  fazer  minhas  funções,  porque a 

pressão sempre em cima de mim: como é que tá o processo, como é que 

não tá o processo. Até que chegou o ponto que eu digo: Olha aqui, vocês 

têm o procurador de vocês, entrem em contato direto com a Secretaria da 

Fazenda para ver como é que está isso. Simplesmente foi isso...”

“... Se perguntar para mim, foi uma forma que eu encontrei de poder ter 

paz  e  condições  de  desenvolver  a  minha  função  de  diretor-geral  da 

Secretaria de Habitação do Estado, porque eu não conseguia mais trabalhar. 

Inclusive ligações para minha casa sábado, domingo e horários 10 da noite, 
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11 da noite, 3 da tarde. Foi essa a intenção, deputado...”

 “...  Transferências  injustificadas  do  caixa  do  Roglio  para  conta  da 

empresa  Brasil  Química.  Pagamentos  de  dívidas  da  empresa  Brasil 

Química com recursos da Roglio. Contrato encontrado nos e-mails do Sr. 

Luiz Giani,  dando conta  de que ele  e  o Sr.  Mesquita  participariam dos 

lucros da empresa Sercom, Tique-Petro, material apreendido judicialmente 

que se encontra em poder do Ministério Público. Procurações com poderes 

outorgados  ao  Sr.  Luiz  Giani  para  plena  e  irrestrita  administração  da 

Roglio. Contrato de locação entre Roglio e Sercom, assinado pelo Sr. Luiz 

Giani. Extrato referente a mesma locação. Vales feitos no caixa da Roglio 

com saída injustificada de mais de cem mil reais em nome do Sr. Luiz 

Giani.  Ação  de  consignação  de  pagamento  das  verbas  rescisórias  da 

demissão por justa causa do Sr. Luiz Giani. Frete feito pela Transportes 

Roglio cujo pagamento foi desviado para a conta particular do Sr. Luiz 

Giani.  Operação de factoring feita pela Roglio em que valores captados 

foram indevidamente depositados na conta da empresa Brasil Química...”

Luiz Honorato Giani

 “... Eu acho que o maior responsável é ele mesmo. Acho, não, tenho 

certeza absoluta de que o maior responsável é ele mesmo. Que eu posso 

responder é isso.  Ele é  o dono. Ele foi  o articulador,  o financiador das 

operações. O mais responsável se chama Luiz Roglio, Diretor da Roglio. 

Ele é o maior responsável. O.K.?...”

Humberto Della Pasqua 

“... Ahn, logo no início, deputado, quando já na primeira, como é que 

vou lhe dizer, na primeira..., a audiência lá que a gente foi com o secretário 

da Fazenda, foi aonde o secretário Alceu Moreira disse isso: se realmente a 

empresa tem algum problema, alguma coisa ilegal..., mas se a empresa não 

tiver nada ilegal, nada que impeça é uma empresa que está vindo para o 
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Estado do Rio Grande do Sul para trazer mais emprego e mais imposto..”

“... Não, não. Eu acho que tem alguma coisa aí. A única coisa que foi 

combinado é que, para pegar aqueles documentos que serviriam, aquelas 

matrículas  daquele  loteamento,  do  Município,  se  não  me  engano,  de 

Rolante, que seriam pegos para dar em garantia na Secretaria da Fazenda, 

para poder ter...”

“... Não, não; era o advogado da empresa. Este caso, eu peguei esse 

documento tá – esse eu posso lhe afirmar –, esse documento levei pra mim, 

levei o documento este da empresa, das matrículas e pedi pra entregar lá na 

secretária, que eu não me lembro se é a Maria, não consigo me lembrar o 

nome dela, que seria entregue ao fiscal Ênio Nallen, e o comitê lá que de 

direito da Fazenda analisa isso...”

“... Não, não era, era documentos de matrícula, era documentos de, de, 

de, de matrículas de lotes, né, de lotes, de um loteamento – eu não tenho 

certeza – acho que é o Município de Rolante, que cobriria exatamente os 

600 mil reais que seria o que o comitê da Secretaria da Fazenda – vamos 

dizer – exigiu pra ter a garantia desse retorno de ICMS...”

“...Foi, foi pedida inicialmente uma garantia, desculpe se eu tô falando 

alguma coisa que eu não entendo dessa parte tributária, foi solicitada uma 

garantia  de uma carta  fiança,  uma coisa  assim,  bancária,  no valor  de 1 

milhão e meio, tá?...A empresa não teve condições de cumprir com isso e 

foi voltado ao próprio comitê da Secretaria Estadual da Fazenda, onde foi 

feito um novo cálculo, tá, eu não sei lhe dizer, uma projeção por três ou 

seis meses, é um cálculo lá que eu não saberia lhe dizer, e isso baixou para 

800  ou  900  mil  reais,  eu  não,  não  me  lembro...E  a  empresa  não,  não 

conseguia cumprir esse problema bancário, onde esse próprio comitê da 

Secretaria  da Fazenda decidiu aceitar  essas  garantias  patrimoniais,  onde 

foram apresentados esses lotes nesse valor que cobriria os 600 mil reais...”

“...  Não,  existia,  existia  um  acordo  entre  o  governo  do  Estado,  o 
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Município de Porto Alegre e a própria Infraero para ter o prorrogamento da 

pista do aeroporto Salgado Filho pra poder descer os aviões cargueiros, que 

é a grande dificuldade nossa hoje aqui. Só que ali tem a Vila Dique Nazaré, 

né, que são os pessoais que estão assentados ali, então existiu uma reunião 

entre  o  governo  federal,  através  da  Infraero,  o  governo  do  Estado  e  o 

Município de Porto Alegre para fazer aquisição de uma outra área para 

poder tirar aquela população dali para levar pra uma outra área, que não 

adiantava tirar dali e não ter onde botar, né, deputado...”

“... Então, foi, foi, teve várias reuniões, teve um comitê formado pra 

isso de várias reuniões entre o governo federal, o Município e Estado, só 

que teve... quando saiu isso na imprensa, que aconteceu? Imaginavam que a 

Secretaria  da  Habitação,  que era  –  vamos dizer  –  a  área pertinente  pro 

assunto, então imagina, deputado, surgiu que o governo do Estado, que o 

governo Federal e que o próprio Município de Porto Alegre comprariam 

uma outra área. Bom, existia filas e filas de corretores, né, oferecendo tudo 

e qualquer tipo de área pra gente...”

Dep. Fabiano - “... a deputada Leila Fetter, nossa relatora, lhe fez 

a  seguinte  pergunta,  ela  fez  a  seguinte  pergunta:  Sim,  mas  um auxílio 

político.  ponto.  Daí  ela  fala:  Houve  algum outro  fato,  além do  auxílio 

político?  Houve  alguma  proposta  da  Roglio  para  o  Sr.  Humberto  para 

agilizar esse processo? Pergunta da relatora, deputada Leila Fetter.

O senhor responde textualmente o seguinte: O.k. Agora a pergunta, 

agora ela foi mais objetiva: lhe agradeço, deputado, houve um acordo, um 

acordo  financeiro,  vamos  dizer  assim,  com  o  Sr.  Humberto  que, 

viabilizando, conseguindo a inscrição estadual, que era o único documento 

que faltava para a Sercom poder exercer as suas atividades, no valor de 250 

mil reais. Esse é o valor correto que foi acertado. Até então, até o mês de 

outubro,  até  o  mês  de  outubro  –  o  senhor  repetiu  –  já  haviam  sido 

repassados 174 mil reais para o Sr. Humberto, os outros 75 mil ficou de ser 
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repassado, mediante a viabilidade da inscrição estadual. 

Sra. Relatora Leila Fetter pergunta: Esse dinheiro foi entregue em 

espécie, aonde? O senhor responde: Sra. Deputada, esse dinheiro sempre 

foi  entregue  em espécie,  ou  seja,  em reais,  nunca  em outro,  nunca  em 

cheques  ou  em  outra  moeda,  algumas  vezes  foi  entregue  isso  lá  na 

Transportes Roglio mesmo, ou tivemos um, ou não mais que um, uns dois 

encontros  no  Bourbon,  de  Canoas,  aonde  foi  repassado  esses  valores, 

inclusive,  aí  no  Bourbon,  de  Canoas,  o  Sr.  Roglio,  o  Sr.  Luiz  Roglio 

também estava junto. Estava junto eu, ele e o Humberto...”

Humberto Della Pasqua 

“... não fui eu que determinei o local do encontro...”

“... Sr. Luiz Giani...”

“... Eu fui receber as matrículas do imóvel daquele loteamento lá de 

Rolante, que era a garantia dos 600 mil reais que estaria sendo solicitado 

pela Secretaria Estadual da Fazenda...”

PARTE III  -  Análise Final

4 - Os cartéis no comércio de combustíveis
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Os cartéis são definidos como um acordo horizontal, formal ou não, 

entre concorrentes que atuam no mesmo mercado de relevância geográfica 

e  material,  que  tenha  por  objetivo  uniformizar  as  variáveis  econômicas 

inerentes  às  suas  atividades,  como  preço,  quantidades,  condições  de 

pagamento  etc,  de  maneira  a  regular  ou  neutralizar  a  concorrência, 

conforme a Lei nº 8.884/94, em seu artigos 20, incisos I e II, e 21, incisos I 

e XXIV, que prevê a seguinte tipificação para os crimes de formação de 

cartéis: 

Art.20  –  Constituem  infração  da  ordem  econômica, 

independente  de  culpa,  os  atos,  sob  qualquer  forma, 

manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os 

seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

I –  limitar, falsear ou, de qualquer forma, prejudicar a livre 

concorrência ou a livre iniciativa;

III – aumentar arbitrariamente os lucros.

Art.21 – As seguintes condutas, além de outras, na medida em 

que  configurem hipótese  prevista  no  art.  20 e  seus  incisos, 

caracterizam infração da ordem econômica:

I – fixar ou praticar, em acordo com concorrente, sob qualquer 

forma, preços e condições de venda de bens ou de prestação de 

serviços;
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XXIV  –  impor  preços  excessivos,  ou  aumentar  sem  justa 

causa o preço de bem ou serviço.

De acordo com a legislação acima exposta, depreende-se que são dois 

os elementos necessários para a caracterização de um cartel a saber:

•a existência de acordo entre concorrentes.

•a aptidão destes acordo para limitar, falsear ou, de qualquer 

forma,      prejudicar a livre concorrência. 

Ainda,  conforme  o  trabalho  elaborado  pela  Agência  Nacional  do 

Petróleo  –  ANP,  denominado  A  Defesa  da  Concorrência  é  atualmente 

levada a cabo por três instituições da Administração Pública Federal, direta 

e indireta, a saber: 

•Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça – 

SDE/MJ.

•Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério 

da  Fazenda – SEAE/MF.

•Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, 

autarquia   vinculada ao Ministério da Justiça.

Essas instituições têm, como atribuições, prevista na Lei nº 8.884/94, 

agir,  com  fulcro  no  art.  54,  previamente,  controlando  a  excessiva 

concentração de mercado, decorrente, dentre outros, de fusões e aquisições 
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entre empresas; e repressivamente, identificando e punindo infrações contra 

a ordem econômica, como os cartéis.

Avaliando-se a questão da formação das denúncias de existência  de 

cartéis na área dos combustíveis, deve-se considerar que, no  nosso país, 

apesar da abertura do mercado para produção e importação de derivados 

por outros agentes que não a PETROBRÁS, continuamos dependendo em 

mais de 90% dos produtos fornecidos pelo mesmo agente econômico, ou 

seja, estamos dentro de um  sólido monopólio.

4.1. Duas formas de cartel

Concluindo,  a  tática  de  cartel  é  a  colisão  de  interesses  entre  os 

concorrentes, que pode ser apenas um reflexo das condições estruturais e 

dinâmicas de determinados mercados,  mas que resulta em perda de bem-

estar para os consumidores.

O  segundo  tipo,  ou  seja,  os  acordos  expressos  se  dão  a  partir  da 

concordância entre os concorrentes, tendo por objetivo a uniformização de 

preços, ou outros subterfúgios,  influenciando, artificialmente,  o mercado 

dos combustíveis .

Nesses casos, os concorrentes estabelecem um contato efetivo através 

de  reuniões,  telefonemas,  meios  eletrônicos  ou  qualquer  outra  forma, 

visando  combinar  entre  eles  essa   ou  aquela  variável  relativa  as  suas 

315



atividades, ou seja, os preços, as quantidades produzias, os clientes e as 

condições de  fornecimento.

Em geral, os acordos realizados, entre concorrentes são seguidos por 

algum  esquema  de  fiscalização,  por  meio  do  qual  o  cartel  identifica, 

ameaça e pune aqueles membros que não obedecem às determinações do 

conluio. Sendo assim, verifica-se que os acordos expressos partem de uma 

prática  deliberada dos concorrentes em eliminar a competição entre eles, 

combinando  diretamente  qual  deverá  ser  o  comportamento  do  grupo  a 

partir da cartelização. É justamente esse tipo de acordo que a legislação 

concorrencial brasileira procura coibir. 

5 - Recomendações

O  conjunto  probatório  carreado  pela  CPI,  reforçado  pela  valiosa 

contribuição  do  Ministério  Público,  principalmente  pelas  gravações 

telefônicas  devidamente  autorizadas  pelo  Poder  Judiciário,  espanca 

qualquer dúvida quanto à prática de variada gama de ilícitos penais, bem 

como civis,  administrativos,  fiscais  e  tributários,  por  diversos  cidadãos, 

agindo em conjunto ou isoladamente, como pessoas físicas ou jurídicas. 

Não é, por consagrado, um relatório o traduzir de todos os elementos 

obtidos  durante  o  processo  investigatório,  mas,  o  que  de  fato  aqui  se 

pretende, é uma síntese conclusiva, embasada em provas, que permitam, 
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uma vez aprovado, seja o mesmo encaminhado aos poderes competentes 

para  exercer  o  persecutio estatal  na  busca  da  responsabilização  dos 

culpados  e,  se  for  o  caso,  na  reparação  dos  danos  causados  ao  erário 

público e, por muitas vezes, ao consumidor que se viu forçado, por fraude, 

a consumir produto adulterado. 

Os documentos comprobatórios de todo o aqui afirmado encontram-se, 

na forma de lei, e poderão ser examinados por aqueles que demonstrarem 

interesse e legitimidade. Não há, importante frisar, nenhum afirmativa que 

não  se  encontre  respaldada  em  prova.  Inexiste  qualquer  manifestação 

valorativa  casuística  ou  acidental  da  Relatora  ou  de  qualquer  outro 

integrante  da  Comissão.  Os  depoimentos,  gravações,  grades,  gráficos  e 

demais  documentos  estão,  como dito,  devidamente protegidos,  inclusive 

pelo sigilo que a lei exige.

Assim,  passa-se  à  análise  dos  ilícitos,  sem prejuízos  de  que  outros 

venham a ser detectados, como afirmado, pelas autoridades encarregadas 

do poder punitivo do Estado.

DOS ILÍCITOS PENAIS 
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O  exame  dos  testemunhos  coligidos  ao  longo  dos  trabalhos  desta 

Comissão e a sua confrontação com a legislação penal pátria, evidencia, 

fundados  indícios  da  prática  de  alguns  crimes  (Falso  Testemunho, 

Formação de Quadrilha, Sonegação Fiscal, Desobediência, Desacato entre 

outros),  cuja  investigação  iniciada  nesta  Comissão  Parlamentar  de 

Inquérito,  haverá  de  ser  aprofundada,  pelo  Ministério  Público,  a  quem 

compete, a ação penal punitiva dos infratores.

DO FALSO TESTEMUNHO

O Sr. LUIZ ROGLIO, intimado a prestar esclarecimentos à esta CPI, 

prestou  seu  testemunho  na  reunião  ordinária  do  dia  28/12/2005.   Na 

ocasião, foi devidamente advertido e compromissado na forma dos Arts. 

210,  224 e  203 do Decreto-Lei  N.  3689/41 (Código de Processo  Penal 

Brasileiro). Apesar disso, em seu depoimento, a testemunha afirmou que a 

empresa Transportes Roglio Ltda. (CNPJ N. 88.324.991/0001-09) da qual é 

Diretor-Presidente,  possuía,  autorização da ANP – Agência Nacional  do 

Petróleo, para “COMERCIALIZAR ÁLCOOL COMBUSTÍVEL” (g. n.), 

(fl.  161).  Para  a  comprovação desta  assertiva,  esta  Comissão  requisitou 

informações  a  ANP,  através  do  Of.  No.  046/2005-CPI,  o  qual  foi 

respondido  pelo  Sr.  Roberto  Furian  Ardenghy,  Superintendente  de 

Abastecimento da ANP, o qual informou que dita empresa: 
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“NÃO  POSSUI,  NO  ÂMBITO  DESTA 

SUPERINTENDÊNCIA,  NENHUM  PEDIDO  OU 

QUALQUER  AUTORIZAÇÃO  PARA  O  EXERCÍCIO 

DAS  ATIVIDADES  DE  DISTRIBUIÇÃO,  REVENDA 

VAREJISTA  E  TRANSPORATDOR-REVENDEDOR 

RETALHISTA  DE COMBUSTÍVEIS.” (g. n.).

 

Assim  agindo,  o  Sr.  Luiz  Roglio,  violou  o  juramento  de  dizer  a 

verdade, feito perante esta Comissão, o que denota a prática do crime de 

falso testemunho (Código Penal Brasileiro, Art. 342.

Mais: O Sr. Luiz Roglio, asseverou em seu depoimento, que ele e sua 

empresa,  nunca  se  envolveram  com  a  empresa  SERCOM 

DISTRIBUIDORA  DE  COMBUSTÍVEIS  LTDA.  (fl.  184,  25  e  26  da 

acareação) e mais tarde, CONTRADIZENDO-SE, afirma que ele ofereceu 

para a referida empresa, patrimônio a título de caução, para a liberação da 

inscrição estadual na Secretaria da Fazenda da mesma (fl.271). De outra 

parte,  a  testemunha  Sr.  Álvaro  Favieiro  Mesquita,  devidamente 

compromissada na forma da lei, afirma que convidou o Sr. Luiz Roglio e o 

Sr.  Luiz  Honorato  Giani,  porque  eles  tinham  tudo  para  instalar  uma 

distribuidora de combustíveis no Estado, pois o proprietário da SERCOM, 
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Sr. Marcelo Sposito, queria ter uma Distribuidora (fl.202). Já o Sr. Luiz 

Honorato Giani, ex-gerente financeiro e operacional da Transportes Roglio 

Ltda., devidamente compromissado e advertido na forma da lei, verbera, 

que a Transportes Roglio Ltda.,  tinha  “INTERESSE NA INSCRIÇÃO 

ESTADUAL  DA  SERCOM  POIS  TINHA  INTERESSE  DE  SER 

REPRESENTANTE  DE  UMA  DISTRIBUIDORA  OFICIAL.” (Fl. 

60/61) e que, a SERCOM estava instalada na sede da Transportes Roglio 

Ltda., a qual fora locada pela SERCOM (fl.62), o que, aliás, é confirmado 

pelo Sr. Luiz Roglio em seu depoimento, ainda que não saiba informar o 

valor do aluguel (?....). (fl. 228).  

Mas não é só. O Sr. Luiz Roglio vergasta a verdade, ao afirmar que 

ignorava a empresa LDR INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, localizada em 

Capela  de  Santana  neste  Estado  (fl.155),  a  qual  era  utilizada  como 

empresa-laranja  para  trazer  para  a  Transportes  Roglio  Ltda.,  o  álcool 

industrial para outros fins – com sonegação do ICMS –  qual era transferido 

para caminhões menores no pátio da transportadora e após entregue aos 

postos revendedores, segundo afirma o então gerente-financeiro da Roglio, 

Sr. Luiz Honorato Giani (13/14). Novamente, a prática do delito do Art. 

342 do Código Penal Brasileiro.

De outra parte,  a  testemunha Álvaro Favieiro Mesquita,  intimado, 

prestou testemunho na reunião ordinária do dia 21/12/2005, devidamente 
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advertido e compromissado na forma da lei, afirmando,  inicialmente, à fl. 

199,  que não possui  sociedade com o Sr.  Luiz Roglio,  Humberto Della 

Pasqua  e  Luiz  Honorato  Giani,  para,  a  seguir,  afirmar  que  o  Sr.  Luiz 

Honorato Giani e o Sr. Luiz Roglio, lhe propuseram uma sociedade meio 

nebulosa, para ser o vendedor deles, em razão da quantidade de clientes 

que  possuíam,  TENDO  ACEITO  A  SOCIEDADE...  (fl.199).   A 

sociedade dita “meio nebulosa”, foi confirmada pelo outro sócio Sr. Luiz 

Honorato  Giani,  em seu  depoimento,  quando  refere  a  partilha  do  lucro 

obtido  com  a  sonegação  fiscal  do  álcool  industrial  trazido  para  a 

TRANSPORTADORA  ROGLIO LTDA.  (fl.110).  Assim agindo,  o  Sr. 

Álvaro Favieiro Mesquita obrou no sentido de falsear a verdade para esta 

Comissão,   o  que  evidencia,  por  igual  a  prática  do  crime  de  falso 

testemunho (CP, Art. 342).

DOS INDÍCIOS DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA

Pelos  depoimentos  colhidos  nesta  CPI,  infere-se,   a  existência  de 

indícios veementes sobre a tipificação do crime de formação de quadrilha 

(Código Penal, Art. 288), entre os Srs. Luiz Roglio, Luiz Honorato Giani, 

Álvaro Favieiro Mesquita e o proprietário da empresa LDR – Indústria e 

Comércio Ltda., Sr. Leandro de Souza Castro.
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O esquema,  de caráter  criminoso,  segundo o depoimento do Sr. 

Leandro de Souza Castro, contava com a participação da  empresa-laranja 

LDR INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, administrada pelo mesmo, a quem 

cabia  adquirir  as  cargas  de  álcool  industrial  para  outros  fins,  -  cuja 

tributação é menor que o álcool  combustível  -  solicitadas pelo Sr.  Luiz 

Honorato Giani  (fl.270/271),  para a empresa TRANSPORTES ROGLIO 

LTDA,  cujo  transporte  era  feito  pela  referida  empresa,   usado-se  os 

veículos  da  frota  da  empresa  por  orientação  do  Sr.  Luiz  Roglio.  As 

solicitações  de  compra  do  álcool  industrial  para  outros  fins,  através  da 

empresa  LDR,  eram feitas  por  e-mail  do  Sr.  Luiz  Honorato  Giani  que 

passava a placa do caminhão que transportava o álcool e o Sr. Leandro de 

Souza  Castro,  passava  a  ordem de  compra  (fl.271,  276).  A  compra  do 

álcool pela LDR para a TRANSPORTES ROGLIO LTDA, é confirmada 

pelo ex-gerente financeiro e operacional Sr.  Luiz Honorato Giani (fl.13, 

14). Este álcool industrial adquirido e que deveria ir para a empresa LDR – 

em favor de quem era faturado o produto -, tinha como destino, em verdade 

a Transportes Roglio Ltda., cujo diretor-presidente é o Sr. Luiz Roglio. Ali 

era feita a transferência do álcool industrial para outros fins para caminhões 

menores e entregue em postos varejistas da região, sendo que as vendas 

eram feitas pelo Sr.  Álvaro Favieiro Mesquita segundo informa o então 

gerente  financeiro  e  operacional  da  Roglio,  Sr.  Luiz  Honorato  Giani 
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(fl.38/42). Esta operação do álcool industrial,  é,   igualmente confirmada 

pelo Sr. Álvaro Favieiro Mesquita em seu depoimento (fl200/201). 

O  gerente  operacional  e  financeiro  da  TRANSPORTADORA 

ROGLIO LTDA, Sr. LUIZ HONORATO GIANI, ratifica seu depoimento 

anteriorl, na reunião de 25/11/2005 desta CPI, onde estavam presentes os 

advogados da empresa (Dr. Ney Fayet e outro da Fahion Advocacia), na 

oportunidade  foi  afirmado  que  só  havia  uma  maneira  de  amenizar  a 

situação  –  da  formação  de  quadrilha  -,  na  TRANSPORTADORA 

ROGLIO  LTDA,  que  seria  o  afastamento  imediato  do  Sr.  LUIZ 

HONORATO GIANI (fl.29 da acareação).

Desta  forma,  afigura-se-nos,  a  existência  de  indícios  robustos,  da 

prática do crime de formação de quadrilha, por parte do Sr. Luiz Roglio, 

Luiz Honorato Giani, Álvaro Favieiro Mesquita e Leandro de Souza Castro 

(CP, Art. 288), com relação ao álcool industrial para outros fins. 

DOS INDÍCIOS DE SONEGAÇÃO FISCAL
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O  Sr.  Luiz  Roglio,  devidamente  compromissado  ao  prestar  seu 

depoimento  nesta  Comissão,  negou  peremptoriamente,  a  existência  de 

sonegação fiscal na Transportes Roglio Ltda., assim como, a existência de 

caixa dois na aludida empresa (175/176, 174, 200, 206 e 207), informando, 

ainda, que o Sr. Luiz Honorato Giani era o gerente-geral e financeiro da 

mencionada  empresa  (156)  e  que  não  tinha  o  controle  financeiro  da 

transportadora (198).  

Contradizendo, as assertivas referidas,  o Sr.  Luiz Honorato Giani, 

afirma, que o álcool industrial para outros fins era faturado para a empresa 

LDR, mas tinha como destino a TRANSPORTADORA  ROGLIO LTDA, 

admitindo ocorrer:  “SONEGAÇÃO FISCAL PARA A ROGLIO” (fl. 

20). 

Esclarece,  ainda,  que  era  feito  o  transbordo  das  cargas  de  álcool 

industrial para outros fins, para caminhões menores com capacidade de 5 

mil  litros  para  ser  entregue  aos  postos  revendedores  (fl.41),  os  quais 

circulavam no Estado, SEM NOTA FISCAL, reiterando mais adiante, que: 

“NÃO ERA EMITIDA A NOTA FISCAL” (fl.41/42).  

Ratifica,  ainda,  a  existência  de  “CAIXA  2”  na 

TRANSPORTADORA  ROGLIO LTDA. (fl.78, 101), a qual representaria 
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cerca de 5% do faturamento  real da empresa, (fl.129), sendo que existia 

um controle do mesmo feito através de planilhas e relatórios, todos visados 

pelo gerente-financeiro e pelo Sr. Luiz Roglio (fl.102) e que, o lucro assim 

obtido com a SONEGAÇÃO FISCAL era partilhado na proporção de 1/3 

para o Sr. Luiz Honorato Giani, Luiz Roglio e Álvaro Favieiro Mesquita 

(fl.110).

Os  dados  obtidos  com a  quebra  do  sigilo  telefônico  das  pessoas 

referidas,  reforçam  os  depoimentos  colhidos,  especialmente,  na  ligação 

ocorrida  no  dia  24/10/2005  às  19:27hs,  entre  os  telefones  celulares 

(51)9246-1525 e (51)9122-4360, na qual o Sr. Álvaro Favieiro Mesquita, 

confirma para o Sr. Luiz Honorato Giani, a venda de um milhão de litros de 

álcool anidro, mensalmente no Estado, proveniente do esquema montado 

com “empresa-laranja” 

“MESQUITA – “O, o Mesquita e o Roberto tiveram aí” e 

pá-pá-pá,  pá-pá-pá,  pá-pá-pá.  Ele  perguntô  quanto  de 

ÁLCOOL que eu VENDIA. Eu disse: “UM MILHÃO DE 

LITROS.”

LUIZ GIANI – Hunhum.

MESQUITA  –  Entendeu?  Ele  pediu  pra  mim  comprá 

anidro, preço bom pra ele, et cetera, et cetera. Entendeu?
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LUIZ GIANI – Hunhum.”

Em face deste diálogo, os interlocutores confirmam a comercialização 

de um milhão de litros de álcool, sem o devido recolhimento de ICMS, que 

na  época,  tinha  alíquota  interna  de  29%  (vinte  e  nove  por  cento). 

Considerando, o preço médio do álcool, na época, de R$ 1,90, se chega a 

vultosa quantia de R$ 551.000,00 (quinhentos e cinqüenta e um mil reais) 

mensalmente, o que demonstra  uma sonegação fiscal anual, na ordem de 

R$ 6.612.000,00 (seis milhões, seiscentos e doze mil reais).

Nesta conformidade, existem indícios incontestes, da prática de crime 

contra a ordem tributária (Lei No. 8137/90, Art. 1º ‘caput’ e inciso V c/c 

Art. 2º,II), pelo que, impõe-se o aprofundamento das investigações desta 

Comissão Parlamentar, pelas autoridades competentes, especialmente, pela 

Secretaria  Estadual  da  Fazenda,  no  âmbito  tributário  e  pelo  Ministério 

Público Estadual, na órbita criminal e civil.

DO  DESACATO,  DA  DESOBEDIÊNCIA,  DA  OBSTRUÇÃO  DA 

JUSTIÇA,  DA  INJÚRIA,  DA  DIFAMAÇÃO  E  DA  INFRAÇÃO 

DISCIPLINAR

Deliberada pelos Srs. Deputados membros desta CPI, a realização da 

acareação entre quatro testemunhas (Sr.  Luiz Roglio,  Sr.  Luiz Honorato 
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Giani, Sr. Humberto Della Pasqua e o Sr. Álvaro Favieiro Mesquita) para o 

dia 13/03/2006, não compareceu o Sr. Álvaro Favieiro Mesquita que não 

foi intimado, estando os demais, presentes.

Após a abertura dos trabalhos pelo Sr. Presidente Dep. Est. Kanan 

Buz, o Sr. Vice-Presidente Dep. Est. Fabiano Pereira, fez uso da palavra, 

informando  a  chegada  das  escutas  telefônicas  derivadas  do  pedido  de 

quebra  de  sigilo  telefônico  determinado  por  esta  CPI,  solicitando  a 

suspensão  dos  trabalhos  para  a  oitiva  das  ligações,  que  envolviam  as 

testemunhas a serem acareadas. Posto em votação, foi aprovada a análise 

das escutas telefônicas,  tendo,  o  Sr.  Presidente  suspendido os trabalhos, 

concluída a escuta das gravações. Para tanto, determinou a evacuação do 

Plenarinho, escudado na decisão dos membros da Comissão, permanecendo 

no local apenas os Senhores Deputados e os representantes do Ministério 

Público – que obtiveram judicialmente a quebra do sigilo telefônico, que 

foi repassado a esta CPI .

Durante  a  suspensão  dos  trabalhos,  o  advogado  César  Peres 

(OAB/RS  27.816),  procedeu  requerimento  escrito  desairoso  ao  Sr. 

Presidente desta Comissão, na condição de defensor do Sr. Luiz Honorato 

Giani,  que  assevera  que  o  atraso  no  início  da  acareação  seria  um 

“DESRESPEITO  PELA  TESTEMUNHA  E  POR  SEU 

PROCURADOR.”  (g. n.), o que é falacioso, pois em todas as reuniões 
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desta Comissão, as testemunhas, os convidados e seus eventuais patronos, 

sempre foram tratados de forma cortês e educada, verificando-se, assim, 

DIFAMAÇÃO (CP, Art. 139) e INJÚRIA (CP, Art.140) perpetradas em 

face do Deputado Presidente desta CPI.

 

Aduz,  ainda,  o  referido::  “COMO  ADVOGADO,  NÃO 

CONCORDA com a obrigação imposta por esta Presidência de que 

SEJAM OS PATRONOS DAS PARTES – E SEUS CLIENTES, o que 

omitiu...  –  RETIRADOS  DA  SALA  ONDE  FUNCIONAM  OS 

TRABALHOS  DURANTE  ESSE  PERÍODO  (...), 

PRINCIPALMENTE,  CONSIDERANDO-SE  QUE  AO  ILUSTRE 

REPRESENTANTE  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FOI 

FRANQUEADA  A  ENTRADA  NO  RECINTO.”  Concluindo  o 

parágrafo,  afirma  que  a  evacuação  do  Plenarinho  desta  Casa: 

“DEMONSTRA  UM  SAUDOSISMO  DE  ÉPOCA  QUE  TODOS 

GOSTARÍAMOS DE ESQUECER.” (g. n fl.?.).

Por  orientação do referido  advogado,  ele  e  seu  cliente,   Sr.  Luiz 

Honorato  Giani,  se  evadiram  das  dependências  deste  Poder,  enquanto 

estava  suspensa  a  reunião  ordinária  desta  Comissão,  na  qual   haveria 

acareação com outras testemunhas, o que, de per si, caracteriza o crime de 

DESACATO  (Código  Penal  Brasileiro,  Art.  331)  a  ordem  contida  no 
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Mandado  de  Intimação  para  que  o  mesmo  participasse  da  acareação 

aprazada;  o  ilícito  criminal  de  DESOBEDIÊNCIA  (CP,  Art.  330)  por 

desatender ordem de participar da acareação, contida no referido Mandado 

de Intimação. Contudo, ao se evadirem da sede deste Poder, o causídico e 

seu  cliente,  o  Sr.  Luiz  Honorato  Giani,  impediram  a  realização  da 

acareação, a qual foi adiada para o dia 15/03/2006 às 18 Hs, consoante a 

Ata No. 023, o que contempla o crime de OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA, na 

medida em que, as Comissões Parlamentares de Inquérito possuem poderes 

de investigação próprios das autoridades judiciais  (Constituição Federal, 

Art. 58, § 3º). 

O  mesmo  César  Peres,  advogado  da  testemunha  Luiz  Honorato 

Giani, ao se portar da forma com que se portou perante esta Comissão e seu 

Presidente, obrou no sentido de praticar infrações disciplinares ao Estatuto 

da Advocacia, ao  manter uma conduta profissional incompatível com a 

advocacia (Lei No. 8906/94, Art.  34, XXV  e parágrafo único, “b”);  ao 

praticar crime infamante (Art.  34, XXVIII) em face do Presidente desta 

Comissão Parlamentar de Inquérito, Deputado Kanan Buz, razão pela qual, 

impõe-se a remessa de peças à Ordem dos Advogados do Brasil Secção do 

Rio  Grande  do  Sul,  para  a  instauração  do  competente  procedimento 

disciplinar em face do advogado César Peres (OABRS N. 27816).
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DOS  INDÍCIOS  DA  ADVOCACIA  ADMINISTRATIVA  E 

CORRUPÇÃO ATIVA

Confrontando-se,  os  depoimentos  colhidos ao longo desta  Comissão 

Parlamentar,  se  conclui,  que  o  Sr.  Humberto  Della  Pasqua,  enquanto 

Diretor-Geral  da  Secretaria  Estadual  de  Habitação  e  do  Saneamento, 

valendo-se das prerrogativas do cargo,  teria acompanhado o processo de 

inscrição estadual solicitado pela empresa SERCOM – DISTRIBUIDORA 

DE COMBUSTÍVEIS LTDA, junto à Secretaria Estadual da Fazenda, pois, 

como já  afirmado o  Sr.  Luiz  Roglio  (TRANSPORTADORA  ROGLIO 

LTDA),  o  Sr.  Luiz  Honorato  Giani  e  Álvaro  Favieiro  Mesquita,  para 

comercializar  o  álcool  industrial  para  outros  fins  no  Estado,  a  referida 

empresa como “laramja”.

A finalidade  da  inscrição  estadual  era  para  que  a  TRANSPORTES 

ROGLIO LTDA e as pessoas referidas, pudessem comercializar o referido 

combustível,  no  Estado,  de  forma  regular,  na  medida  em  que  dita 

transportadora não detinha autorização da ANP  -  Agência Nacional  do 

Petróleo, para comercializar combustíveis.

Segundo  afirma  a  testemunha  Sr.  Luiz  Honorato  Giani,  ex-gerente 

operacional e financeiro da TRANSPORTES ROGLIO LTDA., a empresa, 

teria pago cerca de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco  mil reais) de um 
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total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais), pactuados com o 

servidor  Sr.  Humberto  Della  Pasqua,  para  que  o  mesmo  agilizasse  a 

inscrição da empresa SERCOM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, na Secretaria Estadual da Fazenda (fl.69,43,90,33,95 e115). 

O pagamento da “propina”, é confirmado pela testemunha Sr. Álvaro 

Favieiro Mesquita, quando alude que o Sr. Luiz Roglio e o Luiz Honorato 

Giani  davam  dinheiro  ao  Sr.  Humberto  Della  Pasqua  (fl.213),  tendo, 

inclusive,  certa  feita,  presenciando  uma  das  entregas  de  dinheiro  em 

espécie (fl.214) na TRANSPORTADORA  ROGLIO LTDA.

Desta forma, existem fortes indícios da prática de crime FUNCIONAL 

CONTRA A  ORDEM TRIBUTÁRIA (Lei  N.  8137/90,  Art.  3º,  II);  de 

crime de ADVOCACIA ADMINISTRATIVA (Dec-Lei N. 2848/40, Art. 

321) e de crime de CORRUPÇÃO ATIVA (Dec-Lei N. 2848/40, Art. 333) 

perpetrados  Sr. Humberto Della Pasqua, o qual teria solicitado a quantia de 

R$  250.000,00  (Duzentos  e  cinqüenta  mil  reais)  para  acompanhar  o 

processo de inscrição estadual da empresa SERCOM DISTRIBUIDORA 

DE COMBUSTÍVEIS LTDA, na Secretaria Estadual da Fazenda. 

A análise aqui feita é complementada de forma definitiva e aterradora 

pelas degravações efetivadas pelo Ministério Público, rastreando conversas 

telefônicas entre os principais suspeitos. O conteúdo é vasto, representado, 
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por aproximadamente trezentas horas de gravações, efetivadas nas linhas 

(51) 99799900 de Leandro de Souza Castro, proprietário da Empresa LDR; 

(51) 91225360 e (51) 91554391 utilizadas por Luiz Roglio, proprietário da 

Empresa  Roglio  e  por  Luiz  Giani,  Diretor  Técnico-Administrativo  da 

mesma  empresa;  (51)  99121290  utilizado  por  Humberto  Della  Pasqua, 

enquanto sub-secretário estadual da Habitação; (51) 92461525 de Álvaro 

Faviero  de  Mesquita,  sócio  de  Luiz  Roglio  e  Luiz  Giani  na  empresa 

SERCOM; (51) 99920580 de Jorge Felipe Goszcynski,  conhecido como 

“Jorge  da  Fagundes”e  (51)  92174088  de  José  Vitor  Pita  dos  Santos, 

servidor da Secretaria Estadual da Habitação.

As gravações realizadas pelo Ministério Público no período entre 14 de 

setembro de 2005 e 29 de novembro do mesmo ano, permitem completar o 

quadro gizado pelos depoimentos à CPI, com o que evidente um forte e 

criminoso esquema de fraude no tocante à distribuição e fixação de preços 

de combustíveis no Rio Grande do Sul.

Vários são os contatos entre o Sr. Humberto Pasqua, sub-secretário da 

Habitação, e o Sr. Luiz Giani, Diretor da Empresa Roglio. Em todos eles 

fica transparente a prática de ilícitos.

Em 29 de setembro, às 09:54:03 minutos o Sub-Secretário liga para o 

Sr. Giani, dizendo-lhe:

“..pode ser as dez e meia?...o pessoal aquele está aí?..não  

quero me encontrar com ele...tem outro lugar pra gente  
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se encontrar?...ou me manda num envelope isto  aí...eu 

encaminho direto...vê qual é o melhor pra ti...depois eu te  

explico no fim do processo...”

Ao que Giani responde:

“...pode ser no Bourbon...”(Canoas).

Humberto:

“...onde  tu  quiser...ou  tu  deixa  o  envelope  com  o 

guarda...eu busco e guardo...”

Giani:

“...pode ser no Bourbon...”

Humberto:

“...naquele mesmo lugar...”

Giani:

“quinze pras onze então...tá combinado...”

Pouco mais  tarde,  às  11:04:50 h,  do mesmo dia,  Luiz  Giani  recebe 

ligação de Luiz Roglio que pergunta onde Giani está, respondendo-lhe este 

que se encontra no Bourbon fazendo contato com Humberto. 

O sub-secretário, às 11:42:43 h, do dia 04 de outubro, liga para Luiz 

Giani  sobre  a  situação  das  garantias  para  liberar  SERCOM   “...o 

importante é que com DEUS...a coisa ta bem encaminhada”.

Tais contatos sobre a legalização da SERCOM estende-se por outros 

telefonemas gravados pelo MP nos dias 31 de outubro, 04 de novembro, 07 
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de novembro (o próprio Humberto liga para Roglio). Em todos eles, cuja 

transcrição é  longa,  tornar-se evidente  que Humberto é  que comanda,  a 

pedido  de  Roglio  e  Giani,  o  processo  para  liberação  da  licença  da 

SERCON, o que, aliás, não é feito seguindo os trâmites legais.

Destaque merece a ligação feita em 08 de novembro, às 15:44:53 h., 

por Giani para Marcelo Povoa Sposito (SP) tratando do negócio do álcool 

“A” e “B”, quando o primeiro afirma que o ambiente entre o Secretário da 

Habitação e o Luiz Roglio está ruim, houve reunião com o pessoal do alto 

escalão e vai chamar a Zero Hora se o Secretário não resolver o problema 

da SERCOM.

Impossível não registrar a ligação feita por Mesquita para Pita, o qual 

atende no telefone (51) 32884600,  da Secretaria  Estadual  da Habitação, 

tratando sobre o problema da SERCOM, quando narra que houve reunião 

no sábado e que Luiz Roglio afirmou que se em dez dias não obtiver a 

inscrição estadual vai chamar a Zero Hora e contar tudo. 

Antes, em 03 de novembro, às 17:29:56 h, Pita já falara com Mesquita 

sobre o assunto “H” ( Humberto). E o mesmo Pita, em 07 de novembro, às 

21:00:08 h, fala com Mesquita sobre a reunião na praia e a garantia de um 

milhão e duzentos mil reais. 

No  mesmo  diapasão  Mesquita  volta  a  ligar  para  a  Secretaria  de 

Habitação (51) 32884600, quando, tratando da SERCOM, diz a Pita: “...eu 

cheguei  pro  véio  (Luiz  Roglio)  e  pro  Luiz  Giani,...ó,  se  vocês  não 
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conseguirem (inscrição),...eles querem documentação, etc...Vocês têm de ir  

atrás de quem vocês deram dinheiro...”, bota todo mundo na parede...”.

Grave,  gravíssimo,  é  o  dito  em  telefonema  de  Roberto  Farion, 

advogado  da  Empresa  Roglio,  a  Humberto  no  dia  18  de  novembro,  às 

10:27:46h.  Roberto  diz  que  naquele  instante  estavam  numa  situação 

desagradável  (Operação na  Roglio),  Humberto  respondeu:  “...eu  sei...já 

foram na minha casa...”,  Roberto então fala:  “...os  reflexos disso estás 

sabendo o que é né...?”, Humberto responde: “...sei...quer dizer...sei mais  

ou menos né...posso te dar outro número pra ligar pra mim...?”, momento 

em que Humberto fornece o telefone 92095245 para contato reservado com 

o advogado da Roglio.

Importa salientar que no momento em que ocorria o telefonema supra 

referido entre  Roberto e  Humberto a  força tarefa  do Ministério Público 

encontrava-se dentro das instalações da Empresa Roglio.

Como dito, são trezentos horas de gravação e aqui foram transcritos 

apenas alguns trechos para revelar a gravidade dos ilícitos e de forma a não 

comprometer  o  sigilo  que  venha  a  garantir  o  prosseguimento  de 

investigações posteriores e a responsabilização dos culpados. 

A  conduta  do  Sub-Secretário  de  Habitação  é,  entretanto,  ainda  de 

maior  gravidade  quando  analisadas  outras  gravações,  transcritas  aqui, 

respeitando-se o sigilo necessário ao prosseguimento das investigações.
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De forma nada velada,  e,  portanto,  fortemente comprometedora em 

telefonema a Giani, no dia 19 de outubro, às 08:21:39 h, Humberto afirma:

“...Se o Alceu resolver ir até lá e bater pé, aí ele vai ta assumindo que 

sabia de tudo...”.  Acrescentando no mesmo telefonema que possui outra 

pessoa de confiança para fazer  pressão na Secretaria:  “o Alceu mandou 

acertar até um honorário pra ele...”.

É com o próprio Secretário, Alceu Moreira, com quem  em telefonema 

efetivado às 17:50:13, do dia 29 de novembro, isto é vinte dias depois, que 

Humberto mantém o seguinte diálogo sobre a CPI:

Humberto:

“...tomara que a CPI me convoque pra ontem, é o fórum maravilhoso 

para calar a boca desses caras...”

Alceu:

“...a dúvida que eu tenho..é o que esses laranjas tem prá dizer...”.

Humberto:

“...é terra de ninguém né Alceu..é guerra...”.

Ainda que não identificado o interlocutor e dúbio o tema, Humberto 

em telefonema efetivado, de seu celular,  em 20 de outubro, às 19:45:11h., 

referindo-se à forma como deve administrar verbas para assentar famílias, 

diz:  “...e  é  aí  que  a  gente  consegue  fazer  uma  parada  pra  ganhar  um 

dinheiro bom...”.
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Não  há,  pois,  como  silenciar  face  à  presença  de  integrantes  da 

Secretaria  da Habitação nos esquemas investigados  pela  presente  CPI  e 

que, por conseqüência, estão a justificar o indiciamento dos mesmos.

6 Conclusão   

Os  trabalhos  de  uma  CPI  com  a  abrangência  e  complexidade  das 

questões  relacionadas  com a  temática  dos  combustíveis  exigiriam ainda 

muito mais tempo de investigações e análises.

Mesmo a  completa  análise  do que foi  pesquisado,  dos  depoimentos 

obtidos e das informações coletadas, demandaria um espaço maior, para 

poder  elucidar  tantas  dúvidas  e  melhor  orientar  a  sociedade  e  seus 

representantes.

No  entanto,  o  prazo  legal  desta  Comissão  –  de  120  dias  –  se  está 

esgotando e é preciso sumarizar e relatar o que foi  possível fazer neste 

curto período, que se desenrolou essencialmente no fim do ano e durante as 

férias. Neste sentido é necessário adiantar uma primeira conclusão destes 

trabalhos,  que  é  a  de  que  a  Assembléia  bem  aproveitou  esta  época 

normalmente dedicada ao lazer e ao descanso para trabalhar intensamente 

em defesa da economia gaúcha e dos consumidores e que estes esforços 

não foram em vão.

337



Assim, além de um grande trabalho de articulação com o Ministério 

Público,  a  Secretaria  da  Fazenda,  a  ANP  e  diversos  órgãos  públicos, 

proporcionou-se um importante diálogo com as entidades representativas 

do  setor  e  com  integrantes  dos  diversos  elos  desta  importante  cadeia 

produtiva, na  busca de respostas a perguntas que a sociedade deseja ver 

respondidas.

Como  conseqüência,  este  Relatório  busca  sumarizar  e  organizar  os 

diversos  ângulos  desta  temática,  mesmo  que  de  forma  ainda  não  tão 

abrangente  como  se  desejaria,  mas  de  maneira  a  abordar  os  seus  mais 

relevantes aspectos.

A Primeira Parte deste Relatório foi dividida em dois capítulos, sendo 

o  primeiro  voltado  para  mostrar  à  sociedade  a  diversidade  de  ações 

desenvolvidas,  de  modo  a  se  poder  avaliar  o  conjunto  de  iniciativas 

protagonizadas pelos parlamentares, aspecto normalmente pouco conhecido 

e  valorizado  de  uma  CPI.  No  segundo,  se  buscou  reunir  os  elementos 

básicos para a caracterização do Mercado dos Combustíveis, tratando dos 

aspectos  mais  ligados  à  problemática  investigada  por  esta  Comissão,  a 

saber: a formação de preços, os diversos elos da cadeia produtiva, o peso da 

tributação,  a  diferenciação  nos  preços  e  o  peso  da  adulteração  e  da 

sonegação.

A  Segunda  Parte  foi  dedicada  a  reproduzir  parcialmente  os  107 

depoimentos  colhidos  ao  longo  das  23  sessões  (audiências)  realizadas, 
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destacando  as  informações  mais  relevantes  e  as  respostas  mais 

esclarecedoras.  Embora  o  ideal  fosse  dispor  de  mais  tempo  para  uma 

avaliação mais aprofundada e sistemática destas informações ainda neste 

Relatório, esta síntese permitirá guiar consultas mais aprofundadas que se 

queiram  fazer  no  futuro.  Acredita-se  que,  tendo  sido  obtido  um  vasto 

material, seguramente ele será útil para as autoridades melhor fiscalizarem 

o setor e para punirem aqueles que tem agido à margem da lei, lesando a 

sociedade gaúcha.

Por fim, a  Terceira Parte está voltada para colaborar no sentido de 

recomendar e sugerir ações concretas para a superação de obstáculos ao 

livre e correto funcionamento deste importante mercado. Neste sentido, o 

capítulo  das  Recomendações  está  dedicado  a  apontar  ilícitos  criminais 

apurados, ligados à adulteração dos produtos e à sonegação de impostos, 

com vistas  à  punição de quem tenta enganar os consumidores,  burlar  o 

Fisco e prejudicar os que agem honestamente no setor. Assim, mesmo que 

não  tenha  sido  possível  investigar  e  comprovar  todas  as  denúncias 

recebidas,  os  casos  apontados  exemplificam  estes  comportamentos  e 

poderão servir como ponto-de-partida para outras investigações, evitando-

se que práticas localizadas se disseminem, a exemplo do que ocorre em 

outras partes do País.
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Por  fim,  nesta  Conclusão  parece  relevante  destacar  algumas  das 

conclusões a que se chegou em outras partes deste Relatório e que devem 

ser ressaltadas ao seu final:

a. o RS é um Estado onde se verifica um baixo volume de adulteração 

e sonegação, em comparação com outras Unidades da Federação, 

mas esta realidade não impede que se advirta sobre a necessidade de 

ser  intensificada  a  fiscalização,  seja  para  evitar  a  expansão  e 

contaminação  de  nossa  estrutura,  seja  para  proteger  quem  age 

corretamente, seja para aumentar a arrecadação. Aqui é elogiável a 

ação  do  Ministério  Público  e  deve  ser  destacada  sua  essencial 

colaboração com nossas investigações;

b. nosso Estado tem uma tributação mais elevada do que a praticada 

em muitas outras Unidades, o que tende a estimular ações ilegais 

(contrabando,  adulteração  e  sonegação)  e  mesmo  legais 

(abastecimento em outros estados, migração de investimentos, etc) 

no  ramo dos  combustíveis.  Assim,  a  redução nas  alíquotas  e  no 

preço de referência, patrocinadas pelo Executivo em janeiro (e, sem 

dúvida, sob a inspiração de nossos trabalhos), são ações positivas 

mas ainda insuficientes para melhorar o grau de competitividade da 

economia  gaúcha.  Tem-se  a  lamentar,  apenas,  que  tenham 

coincidido com um abusivo aumento no preço do álcool, em parte 
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fruto da inadequada política do Governo Federal para o setor, o que 

não permitiu maiores benefícios aos consumidores.

No que diz respeito à elevada diferenciação no preço dos produtos, 

conclui-se que este fenômeno não decorre do custo dos transportes, que 

tem um peso pouco significativo nos custos, mas está mais relacionado às 

práticas  das  distribuidoras  em  seu  relacionamento  com  os  postos 

revendedores, ao volume de vendas, a práticas localizadas de adulteração e 

sonegação  e  a  um  possível  comportamento  de  cartel  em  algumas 

localidades. A este respeito, as principais conclusões apontadas foram:

a. há  uma  concorrência  predatória entre  as  distribuidoras,  com 

variações consideráveis de preços cobrados aos postos, tanto entre 

municípios  quanto  dentro  do  mesmo  município,  que  podem 

caracterizar  abuso  de  poder  econômico  de  um  lado  e/ou 

adulteração  e  sonegação  de  outro.  Isto  é  verificado  tanto  na 

gasolina como no álcool;

b. há  sensíveis  variações  geográficas nos  preços  de  venda  ao 

consumidor e nas margens praticadas, o que em parte, pode ser 

atribuído ao volume comercializado e à maior competitividade e 

competência empresarial.  No entanto,  há significativos indícios 

de que partes importantes da  explicação destas grandes variações 

estão na dependência dos valores cobrados pela distribuidoras e 
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na  ocorrência  de  sonegação  de  impostos  e  adulteração  dos 

produtos;

c. As  menores  variações  constatadas  em  alguns  municípios,  nos 

quais  os  preços  apresentam-se  elevados  também  indicam  a 

existência de um razoável grau de cartelização no setor.

Os  fatos  apurados  pela  CPI,  devidamente  comprovados  pela  farta 

documentação  obtida  deixam  extreme  de  dúvida  a  prática  de  diversos 

ilícitos no setor vinculado ao caminho dos combustíveis em nosso Estado. 

Reiterando o dito anteriormente, da impossibilidade de identificar todos os 

caminhos vicinais no trajeto dos combustíveis no Riko Grande do Sul, foi, 

de  qualquer  sorte,  impossível  não  constatar  a  prática  de  ilícitos  penais, 

administrativos e civis por alguns dos personagens trazidos a exame. 

Assim sendo, e por dever de ofício forço-me a propor o indiciamento 

penal e a responsabilização, quando possível, civil e administrativamente, 

pelos fatos narrados de :

-  Humberto  Della  Pasqua,  enquanto  Sub-Secretário  Estadual  da 

Habitação;

- Luiz Roglio, proprietário da empresa Roglio;

- Luiz Giani, diretor técnico-administrativo da empresa Roglio;

- Álvaro Faviero de Mesquita, sócio da empresa SERCOM; 

- Jorge Felipe Goszcynski, vulgo “Jorge da Fagundes”;
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-  José Vitor  Pita dos Santos,  na época servidor cedido à Secretaria 

Estadual da Habitação

- Leandro de Souza Castro, proprietário da empresa LDR.

A gravidade constatada nas condutas dos supra referidos importa seja 

o  presente  relatório,  bem  como  a  documentação  que  o  sustenta, 

encaminhado  ao  Ministério  Público  Estadual  para  proceder  às 

responsabilizações que entender de lei.

Propõe-se, ainda, o envio do presente relatório a Secretaria Estadual da 

Fazenda, para que proceda as correções necessárias à eficiência do sistema 

de fiscalização no “caminho dos combustíveis”.

Não  posso  deixar  de  reafirmar,  neste  relatório,  minha  profunda 

convicção na importância  do Parlamento Gaúcho e  na validade de uma 

Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  para  aprofundar  o  conhecimento  da 

sociedade sobre questões que a angustiam. Tenho a certeza de que nosso 

trabalho também colaborará para que as mais aprofundadas e demoradas 

investigações a  cargo do Ministério  Público cheguem a bom termo.  Da 

mesma forma, acredito que o Executivo se beneficiará destes resultados, na 

sua missão de fiscalizar e de arrecadar.

Por  derradeiro,  ressalto  a  dedicação  de  tantos  Parlamentares  que 

abriram mão do recesso parlamentar  para  se engajarem nesta  iniciativa, 
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atestando,  assim,  uma  vez  mais,  a  qualificação  de  nossa  representação 

política, acima de suas divergências políticas e ideológicas. 
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