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Apresentação

No ano de 2013 a Comissão de Desenvolvimento Urbano – CDU 
conduziu seus trabalhos baseada no amplo debate de temas relevantes 
as atribuições dessa Comissão.

A realização deste Seminário “Cidadania e Desenvolvimento Urba-
no: análise das ações urbanas governamentais na melhoria da qualidade 
de vida no Norte e Nordeste” nos permitiu analisar ações do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC para o Norte e Nordeste do Brasil; de-
safios e soluções para a Mobilidade Urbana e habitação e infraestrutura.

A relevância do tema advém da necessidade do fortalecimento da es-
fera municipal como o objetivo de equilíbrio do pacto federativo.

São inúmeras as necessidades dos Municípios, em particular do 
Norte e Nordeste. É dever dos membros da Câmara dos Deputados, 
como representantes do povo brasileiro, convencer o Governo Federal a 
entrar com mais força nas áreas de habitação popular, saneamento bási-
co, mobilidade urbana, infraestrutura etc. Nós sabemos que hoje, prin-
cipalmente no Norte e Nordeste, há uma grande deficiência nesse sentido. 

O resultado que apresentamos foi fruto de um grande debate que 
enriqueceu os trabalhos desta Comissão tornando-a um fórum de im-
portantes discussões.

Brasília, novembro de 2013.

Deputado Sérgio Moraes – PTB/RS
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano
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Seminário cidadania e desenvolvimento 
urbano: análise das ações urbanas e 
governamentais no Norte e Nordeste

O SR. APRESENTADOR (Jaime Ferreira Lopes) – Senhoras e senho-
res, damos início à cerimônia de abertura do Seminário Cidadania e 
Desenvolvimento Urbano: Análise das Ações Urbanas e Governamentais 
no Norte e Nordeste. Trata-se de uma iniciativa da Comissão de Desen-
volvimento Urbano da Câmara dos Deputados.

O evento propõe uma avaliação sobre a implementação de políticas 
públicas de desenvolvimento urbano nas Regiões Norte e Nordeste do 
País, com foco nas iniciativas que fazem parte dos Planos de Aceleração 
do Crescimento, o conhecido PAC 1 e PAC 2.

A programação terá início com o Painel 1, cujo tema é: Análise Geral 
das Ações do PAC 1 e 2 para o Norte e Nordeste do Brasil. O Painel 2 
apresentará o tema: Planejamento Urbano – Desafios e Soluções para 
a Mobilidade Urbana. E o Painel 3 deste seminário abordará o tema 
Habitação e Infraestrutura Urbana, incluindo questões relativas ao 
saneamento básico.

Convidamos para compor a Mesa de abertura deste seminário o Sr. 
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos 
Deputados, Deputado Sérgio Moraes; o membro da Comissão de De-
senvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, Deputado Alberto 
Filho, Autor do requerimento de realização deste seminário.

Composta a Mesa, convidamos os demais presentes a se colocarem 
em posição de respeito para a execução do Hino Nacional.

O SR. APRESENTADOR (Jaime Ferreira Lopes) – Registro as presen-
ças do Deputado Pedro Eugênio, Coordenador da Bancada do Nordeste, 
e do Sr. Frederico Gadelha, Prefeito de Goiânia, Pernambuco.
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Com a palavra o Presidente da Comissão de Desenvolvimento Ur-
bano da Câmara dos Deputados, Deputado Sérgio Moraes, para as suas 
considerações na abertura deste seminário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Sérgio Moraes) – Bom dia a todos!
Senhoras e senhores; Deputado Alberto Filho, autor deste seminário; 

Sr. Elias Gomes, Prefeito da cidade de Jaboatão dos Guararapes; Sras. e 
Srs. Vereadores; senhores painelistas. Saúdo o Deputado Alberto Filho 
pela iniciativa, até muito mais do que isso. Eu acho que não deveríamos 
estar neste pequeno plenário, mas num plenário maior para debater so-
bre a situação urbana, PAC 1, PAC 2 aqui no Congresso Nacional.

Sabemos que muitos não querem debater sobre esse assunto por in-
teresses. Nós, da Comissão de Desenvolvimento Urbano, sabemos que 
hoje o País precisa de muito mais obras e menos propaganda. Precisa-
mos realmente fazer com que as coisas aconteçam no Município. O Pre-
feito sabe muito bem que existem alguns interesses da paróquia local.

Na minha cidade, por exemplo, a grande maioria dos que têm o co-
mando da cidade são donos de imobiliárias, donos de empreendimentos, 
e as coisas do povo ficam trancadas. É uma série de coisas que vão acon-
tecendo e que temos que combatê-las, convencer o Governo a entrar 
com mais força nessa área de habitação popular, saneamento básico. Na 
minha cidade, por exemplo, temos 5% de esgoto tratado. Noventa e cinco 
por cento são jogados a céu aberto. Uma estatal é que faz este trabalho. 
E quando um Prefeito, uma indústria, enfim, cometem qualquer tipo de 
poluição no riacho, levam multa, são perseguidos, o fiscal fica em cima. 
Quando é uma estatal que joga 95% do detrito dentro do riacho, parece 
normal. Então, temos que tomar decisões e começar a frear por aqui. 

O Deputado Alberto Filho, preocupado com o momento, tem se de-
dicado de maneira muito atenta nesta Casa para esses pontos.

Então, Deputado Alberto Filho, muito obrigado por criar este debate. 
Nesta abertura, vamos participar mais vezes durante o dia. Os paine-
listas, com os quais, com certeza, vamos aprender muito, vão chegando 
aos poucos.

Muito obrigado pela oportunidade.
O SR. APRESENTADOR (Jaime Ferreira Lopes) – Agradecemos 

as palavras ao Deputado Sérgio Moraes e passo a palavra ao Deputado 
Alberto Filho, membro da Comissão de Desenvolvimento Urbano da 
Câmara dos Deputados e autor do requerimento deste seminário.
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O SR. DEPUTADO ALBERTO FILHO – Aproveito para agradecer 
a presença aos senhores expositores, senhores painelistas e presentes.

Sr. Presidente, Deputado Sérgio Moraes, senhores convidados, Sr. 
Prefeito de Joboatão, Pernambuco, nosso amigo Elias Gomes, o objetivo 
do requerimento foi para discutirmos justamente as ações governamen-
tais no Norte e no Nordeste em relação à mobilidade urbana, saneamen-
to básico, programas de habitação, infraestrutura, enfim. Nós sabemos 
que hoje, principalmente no Norte e Nordeste, há uma grande defici-
ência nesse sentido. O Sr. Prefeito é conhecedor da realidade no seu Es-
tado. Também no meu Estado, o Maranhão, o problema é muito gran-
de, principalmente nos Municípios mais carentes. O Deputado Sérgio 
Moraes é de um Estado já mais desenvolvido, mesmo assim tenho certe-
za de que os Municípios do seu Estado enfrentam esse mesmo problema. 
Então, queremos aqui discutir e buscar ideias inovadoras, soluções para 
diversos problemas que, com certeza, alguns Estados, principalmente do 
Norte e Nordeste, como falei aqui, enfrentam.

Espero que, no final deste seminário, tenhamos trazido para o co-
nhecimento de todos essas soluções, para que nós Deputados da Câmara 
dos Deputados, principalmente da Comissão de Desenvolvimento Urba-
no, possamos entrar com projetos, requerimentos para solucionar diver-
sos problemas dos Municípios do Norte e Nordeste, como também das 
outras regiões do País.

Quero agradecer a presença a todos. Que possamos ter um seminário 
bastante proveitoso, que é o objetivo desta Comissão.

Muito obrigado.
O SR. APRESENTADOR (Jaime Ferreira Lopes) – Agradecemos as 

palavras ao Deputado Alberto Filho. 
Neste momento. fica desfeita a Mesa de abertura. Vamos passar ime-

diatamente ao primeiro painel do seminário, que será mediado pelo 
Deputado Alberto Filho, membro da Comissão de Desenvolvimento Ur-
bano da Câmara dos Deputados. 

Tenham todos um bom evento.
Neste momento, daremos início ao Painel I – Análise Geral das Ações 

do PAC 1 e do PAC 2 para o Norte e o Nordeste do Brasil.
Convidamos para compor a Mesa o Sr. Deputado Alberto Filho, que 

aqui já se encontra e é membro da Comissão de Desenvolvimento Ur-
bano da Câmara dos Deputados, autor do requerimento e coordenador 
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deste painel; Sr. Elias Gomes, Prefeito de Jaboatão dos Guararapes, 
Pernambuco, e representante da Frente Nacional de Prefeitos – FNP; 
Sr. Deputado Pedro Eugênio, Coordenador da Bancada do Nordeste; 
Deputado Sebastião Bala Rocha, Coordenador da Bancada do Norte, 
que ainda não chegou.

Com a palavra o Deputado Alberto Filho, Coordenador deste painel.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Filho) – Quero mais uma 

vez agradecer pelas presenças ao Prefeito de Jaboatão dos Guararapes, 
Elias Gomes, e ao Deputado Pedro Eugênio, Coordenador da Bancada 
do Nordeste. 

Tenho certeza de que o tema que será discutido no início deste se-
minário deve receber atenção de todos nós porque vai tratar da análise 
geral das ações do PAC 1 e do PAC 2 para o Norte e o Nordeste do Brasil.

Concedo a palavra ao Prefeito Elias Gomes para iniciar a sua apre-
sentação. Fiquemos bastante atentos, já que ele traz, com certeza, ideias 
inovadoras que vão contribuir muito com o objetivo desta Comissão.

O SR. APRESENTADOR (Jaime Ferreira Lopes) – Informamos aos 
painelistas que cada um terá 20 minutos para a exposição.

O SR. ELIAS GOMES DA SILVA – Bom dia a todos! Quero cum-
primentar a Mesa e os integrantes desta Casa, na pessoa do Deputado 
Alberto Filho, autor da proposição que nos trouxe a esta reflexão sobre o 
mais vistoso e o mais conhecido programa de infraestrutura do Gover-
no Federal, com um olhar bem específico e apropriado para o Nordeste 
e o Norte do País, regiões que, ao longo dos séculos, não têm, apesar 
dos avanços, conseguido promover o equilíbrio inter-regional do País, o 
que é inclusive um princípio fundamental para um País mais justo, mais 
igual, mais democrático e mais inclusivo.

Quero dizer que estou improvisando, já que o companheiro que re-
presentaria a Frente Nacional dos Prefeitos não pode vir e eu fui con-
vidado a substituí-lo. Há pouco, eu estava anotando questões a serem 
levantadas, mas vou falar com a alma, com a experiência, com o senti-
mento e menos preocupado em organizar algo que tenha uma estrutura 
apenas mais formal e técnica. Ao final, vou fazer uma breve apresenta-
ção de um caso aplicado.

Do ponto de vista geral, considero este debate importante, até por-
que a proposta é produzir um documento de sugestões, uma avaliação 
feita pela Câmara, por detentores de mandatos públicos, ouvindo os 
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Estados, Municípios e certamente estendendo esse ouvir para a socie-
dade brasileira.

Nós não podemos negar que o Programa de Aceleração do Cresci-
mento – PAC foi uma janela que se abriu aos Estados e Municípios para 
financiar projetos e programas que são essenciais, questões como sa-
neamento, aqui referido pelo Presidente da Comissão, citando o caso 
do seu Município, um Município da Região Sul do Brasil, que tem ape-
nas 5% de cobertura de esgotamento sanitário. Demonstra a proprieda-
de da existência de uma linha de financiamento nesse setor através do 
Programa de Aceleração do Crescimento, como também nas áreas de 
mobilidade, drenagem, habitação. Ocorre que, e não é de agora, nós 
brasileiros temos vocação para bombeiro: corremos atrás das emergên-
cias e, muitas vezes, não fazemos uma tarefa essencial e fundamental ser 
excetuada previamente.

Este debate, Deputado, eu creio que pode ajudar neste sentido: não 
apenas abrir linhas de financiamento, não apenas ter estratégia pontual 
para questões específicas, mas condicionar a liberação de recursos, de 
investimentos a uma estratégia mais ampla, mais geral – uma estratégia 
de desenvolvimento para o País –, que traga dentro de si o grande desa-
fio do combate às desigualdades regionais.

É exatamente a partir daí que nós vemos que essa janela e essa fonte 
de financiamento muitas vezes ampliam as desigualdades, visto que os 
Municípios mais desenvolvidos, com mais recursos, conhecimentos, re-
cursos humanos, gente para planejar, para elaborar projetos, já partem 
na dianteira daqueles que não estão apetrechados para chegar com o 
mesmo nível de eficiência e vencer o concurso e a disputa que se estabe-
lecem de projetos.

Se eu pudesse propor aqui alguma coisa, para começo de conversa, 
proporia um PAC gestão. Nós temos previsto nas diretrizes, no Estatu-
to da Cidade, a obrigatoriedade dos Planos Diretores dos Municípios. 
Mas isso me parece mais algo de ficção, formal, do que real. Ou seja, 
os Municípios, os Estados, o poder público incorporando a questão do 
planejamento como dever de casa e prática do cotidiano.

Esse PAC gestão de que falo seria exatamente algo que poderia quali-
ficar melhor os Municípios para melhorar seu desempenho, seja na for-
mulação das suas estratégias, na elaboração dos seus projetos, seja na 
capacitação para potencializar suas possibilidades de geração de recei-
tas. Nós conhecemos programas como o PNAFM – Programa Nacional 
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de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros e 
o PMAT – Programa de Modernização da Administração Tributária e 
da Gestão dos Setores Sociais Básicos. Mas eu acho fundamental ir mais 
além, e que fosse até uma pré-condição.

O Município, por exemplo, que não cobra IPTU, que não tem uma 
estratégia de desenvolvimento precisa, de certa forma, ser chamado a 
fazê-lo com uma lei de responsabilidade de gestão, uma lei de respon-
sabilidade de administração pública. Já que nós temos a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, é preciso que tenhamos uma lei de responsabilidade 
do ponto de vista da gestão e da estratégia de gestão. A capacitação dos 
Municípios certamente é um instrumento fundamental para equalizar 
melhor sua capacidade de captar recursos.

No que toca à questão específica do PAC, eu reitero que é uma alter-
nativa que nos alivia, que proporciona a oportunidade de obtenção de 
recursos para investimentos aos Municípios que não têm essa capaci-
dade, mas que julgam algo como se fosse uma espécie de uma colcha 
de retalhos.

É necessário, para dar o passo seguinte no PAC 2, em execução, e nos 
PACs que se sucederão, nós pensarmos de forma sistêmica, integrada e 
demandada, a partir de orientação do Poder Central, compartilhando 
com os Estados e os Municípios essa visão mais sistêmica e estratégica.

Nós vivemos no Brasil o grave problema da mobilidade urbana. Mas 
qual é efetivamente a Política Nacional de Mobilidade Urbana? Qual é 
efetivamente a orientação integrada entre os Municípios e os Estados 
para que possam estabelecer parâmetros na priorização desses recursos 
para a mobilidade urbana?

Eu vivi um caso recentemente em que nós apresentamos dois proje-
tos para o PAC Mobilidade Urbana. Um deles, até de valor inferior, era 
mais estratégico do ponto de vista de que permitia a viabilização de um 
grande corredor de transportes urbanos no nível da cidade. Entretanto, 
a cidade vizinha não tinha uma estratégia que se comunicasse com a 
nossa. Por mais que tenhamos tentado, não conseguimos esse diálogo. 
Então, a solução será apenas local, quando poderia se transformar em 
solução semirregional ou até, se avançasse mais, regional. Enquanto 
vamos investir numa direção, o Município vizinho vai investir em ou-
tra, sem estabelecer esse diálogo necessário. Cito esse caso específico, 
mas ele está presente na maioria dos casos, em que os recursos são 
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liberados apenas à luz do interesse e da visão isolada de cada Município, 
de cada Estado.

Eu diria que é fundamental, para que a gente possa dar esse passo, 
que pensemos, por exemplo, um PAC para a mobilidade urbana das re-
giões metropolitanas, que vai, evidentemente, potencializar esses recur-
sos, produzir os efeitos de quebrar fronteiras e de construção de caminhos 
para o desenvolvimento e a promoção da mobilidade de forma efetiva.

Outro exemplo vou também citar, e ocorre, é caso vivido na minha 
região, e, pelo que conheço, em diversas outras: esgotamento sanitário. 
Nossa cidade, Jaboatão dos Guararapes, é cortada pelo Rio Jaboatão, que 
corta também as cidades de Moreno, vizinha, Região Metropolitana de 
Jaboatão de Guararapes, e de Cabo de Santo Agostinho.

Moreno, há algum tempo, elaborou seu plano de saneamento básico 
e de esgotamento sanitário. Feitos os investimentos – e a cidade será 
certamente a primeira da Região Metropolitana a ter 100% do seu sis-
tema de esgoto funcionando –, nós continuaremos a ter o Rio Jaboatão, 
que desagua nas praias de Jaboatão dos Guararapes – Barra de Jangada, 
Candeias, Piedade e Boa Viagem –, com águas poluídas, com a questão 
do esgotamento sanitário tendo apenas reflexo muito localizado, sem se 
ter pensando que teria que ser planejado com a visão sistêmica de des-
poluir, por exemplo, toda a Bacia do Rio Jaboatão.

Esse diálogo regional é fundamental e imprescindível. Nós tivemos a 
experiência, já na década de 80, no Recife, com o Projeto Grande Recife, 
que os Deputados Pedro Eugênio e João Paulo Lima conhecem, finan-
ciado pelo Banco Mundial, que inicialmente era apenas para financiar 
ações estruturadoras no Recife, e depois ampliou para a Grande Recife. 
A questão, por exemplo, dos morros, dos deslizamentos de barreiras, 
passou a ser tratada de forma regional, quando inclusive a bancada de 
Pernambuco conseguiu consagrar emenda de bancada para a Região 
Metropolitana para o enfrentamento dessa questão dos morros.

O efeito foi pedagógico, de potencialização dos recursos, e a resposta 
foi de forma integrada para os 14 Municípios da Região Metropolitana. 
Os mesmos recursos que estavam concentrados na Capital do Estado 
foram divididos para esses 14 Municípios e se iniciou um processo, uma 
cultura de contenção de deslizamento de barreiras. Nisso, o Estado e a 
Região Metropolitana do Recife são vanguardistas no Brasil.

Então, esse aspecto da visão sistêmica é fundamental para o planeja-
mento integrado como orientador, e, certamente, esse 1 trilhão de reais 
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que o PAC 1 e o PAC 2 estão destinando para Estados e Municípios 
poderiam ter efeito incomensuravelmente maior se tivesse e se adotasse 
ou se ampliasse essa visão integradora e regional no âmbito das cidades 
ou dos Estados.

Eu vou apenas, rapidamente, apresentar aqui – creio que eu esteja no 
final do meu tempo, e gostaria de mais 3 ou 5 minutos – o Município de 
Jaboatão dos Guararapes.

Jaboatão dos Guararapes é a segunda cidade do Estado de Pernam-
buco, com algo em torno de 700 mil habitantes. Aqui está a Região 
Metropolitana do Recife. Jaboatão está situado entre Recife e Cabo de 
Santo Agostinho.

A distribuição percentual de recursos pelo PAC 1 e pelo PAC 2 para 
o Nordeste, por Estados, está aqui descrita: Pernambuco, 23%; Bahia, 
a maior participação, 24%. Essa distribuição de recursos está aí vista e 
pode nos permitir uma análise do que seja essa aplicação do ponto de 
vista regional. No caso específico, estou centrando a questão do Nordeste.

Estes percentuais estão divididos em 52% para saneamento, 27% para 
habitação, e 21% para infraestrutura.

Também, está mostrada a aplicação per capita. Isto é algo que tam-
bém precisava ser considerado. Então, esta relação habitante/investi-
mento a gente vai perceber com estudo mais detalhado, como é o caso 
aqui, para poder promover essa análise.

A Região Metropolitana do Recife, que aqui está, é integrada por 14 
Municípios, com 3,7 milhões de habitantes, 42% da população pernam-
bucana e 64% do PIB do Estado.

Os principais empreendimentos de impacto no território 
metropolitano.

Hoje, o coração econômico do Estado é concentrado nesta área entre 
Recife e Ipojuca, no Complexo Industrial Portuário de Suape, mas está 
se deslocando para a região norte, para a cidade de Goiana, ou para a 
microrregião de Goiana, com a área automotiva e o polo vidreiro.

Percentuais de investimentos dos recursos do PAC por Município: 
Recife, 56%; Jaboatão, segundo lugar, 18,3%; Olinda, 18,1%; Cabo, 4,6%; e 
os 11 Municípios restantes, 3,1%. Não se sabe claramente se isso é justo 
ou adequado ou se é fruto da capacidade da iniciativa dos Municípios. 
É a lei da competição, de quem for mais capaz, de quem for mais arti-
culado, de quem tiver melhor apetrechamento técnico e humano para 
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levar recursos? O critério deve ser o da demanda espontânea ou o da 
necessidade efetiva de promover igualdade? Esse é um questionamento 
que fica para reflexão.

Também aqui está dita essa distribuição, no caso, de Jaboatão dos 
Guararapes, a que já me referi. Recursos autorizados pelo PAC: 76% 
para infraestrutura; 14% para habitação; 8% para saneamento; 2% para 
a cultura.

Quero dizer que, em relação a saneamento básico, hoje, em Pernam-
buco, vai sair um pouco do âmbito do financiamento público para o 
financiamento de parceria público-privada, com o plano de saneamento 
do Estado de Pernambuco ou da Região Metropolitana. É uma política 
de combinação de investimentos públicos com investimentos privados.

Seria o caso de o PAC estimular esse tipo de associação do capital 
privado com os recursos públicos para ampliar investimentos? Em que 
áreas? Com relação à mobilidade, por exemplo, tem a questão da mo-
bilidade humana nas cidades, mas tem a questão fundamental para o 
desenvolvimento do País da mobilidade econômica, que desloca riqueza. 
Essa é apenas uma questão do Estado? E, para isso, precisam ser chama-
dos os atores econômicos.

Os recursos são nestas áreas que venho descrevendo. Nossa estraté-
gia de captação se fez em função desta questão, nosso posicionamento 
geográfico, na busca de atração de investimentos e dos grandes impac-
tos para o Complexo Portuário de Suape, vizinho ao nosso Município, 
e compomos esta área estratégica, como o desenvolvimento ao norte 
passa por dentro de Jaboatão.

Portanto, problemas de uma cidade muitas vezes não são apenas 
dela, mas de uma região, de um Estado. Eu sempre digo: se Jaboatão 
parar, se a estrada que dá acesso do aeroporto para o Porto de Suape não 
comportar, o Estado para, a economia é danificada. Portanto, a posição 
e a localização estratégica de determinado território têm que ser vistas 
de fora para dentro e não apenas de dentro para fora.

Problemas urbanos muito frequentes. Aqui, aproveito a presença dos 
nossos Deputados João Paulo e Pedro Eugênio para uma das questões 
que está dentro de uma cidade, mas que não é um problema apenas dela, 
esta área da Lagoa Olho D’Água. Nós temos a maior lagoa urbana do 
Brasil, duas vezes e meia a Lagoa Rodrigo de Freitas em dimensão, e 
hoje é uma cloaca, um espaço de degradação ambiental. Mas é também 
uma oportunidade, através da visão que eu digo de dentro para fora e 
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integrada, para transformar a maior lagoa urbana do Brasil num grande 
ativo ambiental, através do Parque Metropolitano Lagoa Olho D’Água.

Então, esse projeto deve competir com outros, mesmo da mesma ci-
dade, voltados apenas para ela, ou deve ser priorizado, já que vai além 
dela, da cidade, da região ou do Estado? Quando falamos muito em meio 
ambiente, temos a maior lagoa urbana do Brasil, que não está garantida, 
assegurada na priorização de recursos por ausências às vezes de critérios 
estratégicos para uma área tão sensível como é o meio ambiente.

Aqui fica apenas, neste tempo corrido e nesta apresentação impro-
visada, o meu agradecimento pelo convite, os parabéns pela iniciativa 
e a disposição de dizer que este diálogo pode e deve permanecer. Isto 
aqui é apenas, Deputado, bater no centro e fazer um grande debate 
sobre este programa que é importante e fundamental, conquista da 
sociedade brasileira, mas que precisa avançar do ponto de vista de uma 
avaliação estratégica e de uma gestão voltada para um objetivo de po-
tencializar, de aproveitar melhor e de fazer render mais esses valiosos 
recursos investidos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Filho) – Nós que agrade-

cemos ao Prefeito Elias Gomes a apresentação. Este tema deve ser mais 
aprofundado. Tenho certeza de que, posteriormente, vamos aprofundá-
-lo ainda mais.

Infelizmente, nós devemos seguir as regras do Seminário, e a questão 
do tempo é uma, devido às outras apresentações. Tenho certeza de que 
todas as pessoas que estão aqui para participar deste evento se dispu-
seram a estar presentes, deixando outros compromissos, para nos pres-
tigiar. Então, nós pedimos desculpas. Sei que este é um tema bastante 
amplo. Se fôssemos mesmo discuti-lo, levaríamos o dia todo. Mas nós 
vamos ter ainda oportunidade sim de conversar ainda mais sobre tema 
tão importante não só para Norte e Nordeste, mas para todo o País.

Quero registrar e agradecer a presença ao Deputado Sebastião Bala 
Rocha, coordenador da bancada do Norte, amigo e parceiro na Comis-
são de Desenvolvimento Urbano, e aproveitar a oportunidade para con-
vidá-lo a também dar sua contribuição neste Seminário.

Passo a palavra a S.Exa., que dispõe de 20 minutos.
O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO BALA ROCHA – Muito obrigado, 

Deputado Alberto Filho.
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Cumprimento o Deputado Pedro Eugênio, o Representante da Frente 
Nacional dos Prefeitos, Elias Gomes, Prefeito de Jaboatão dos Guararapes, 
o Deputado João Paulo Lima, que aqui estava, e os senhores que partici-
pam deste Seminário.

Com certeza, eu não vou precisar de todo esse tempo, Deputado 
Alberto Filho, até para otimizarmos este Seminário, para fazermos re-
almente o debate técnico sobre os temas aqui elencados.

Primeiro, eu quero parabenizar a Comissão de Desenvolvimento Ur-
bano, na pessoa de V.Exa. e do Presidente Sérgio Moraes. Pedro Eugênio 
é da Comissão também?

O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO BALA ROCHA – Coordenador da 
bancada do Nordeste, em quem eu estou inclusive me espelhando aqui. 
Estamos usando experiências exitosas da bancada do Nordeste para le-
var o mesmo dinamismo à bancada do Norte. Eu me ressinto na banca-
da do Norte por nós não termos um fórum de Prefeitos, um fórum de 
Governadores que possam nos respaldar aqui quanto aos projetos, às 
ações prioritárias para a região.

O Nordeste tem uma bancada dentro da Câmara muito mais funcio-
nal, muito melhor organizada. Eu estou me esforçando para imprimir 
um ritmo mais acelerado à bancada do Norte. Inclusive quero informar 
que neste tema de infraestrutura, Deputado Alberto Filho, vamos rea-
lizar no Amapá, meu Estado, organizado pela bancada do Norte, o Se-
minário Os Caminhos da Amazônia – Banda Larga, Portos, Rodovias e 
Aeroportos. Então, num viés um pouco diferenciado, nós vamos tratar 
de quatro aspectos bastante relevantes da nossa infraestrutura, da logís-
tica tanto de comunicação quanto de transporte fluvial, aéreo e rodovi-
ário. Vai ser um seminário muito interessante que nós vamos realizar no 
Amapá nos dias 28 e 29 de novembro.

Sobre o tema, eu entendo que a ideia, a iniciativa de estabelecer 
o PAC – Plano de Aceleração do Crescimento, no começo do Gover-
no Lula, foi fantástica, porque nós passamos a conhecer melhor o vo-
lume de recursos que são direcionados para esses setores importantes 
das cidades e dos Estados nas áreas de habitação, saneamento, rodovias. 
Enfim, há uma abrangência muito grande de setores que estão sendo 
atacados com recursos do PAC 1 e do PAC 2. O PAC 2 é muito voltado 
também para a área de urbanização, saneamento, e assim por diante.

É uma estratégia excelente do ponto de vista de gestão de recursos, 
em que nós podemos fazer a leitura, no dia a dia, da concentração de 
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recursos que estão sendo direcionados para cada setor, para cada inves-
timento, para cada ação governamental. Antes, você não tinha uma lei-
tura muito estratégica do que estava acontecendo com os investimentos 
que o Governo fazia no Brasil. Havia investimentos, mas a coordenação 
disso, a organização era, de certa maneira, aleatória, ficava muito a cri-
tério dos Ministérios de maneira isolada. Hoje, nós temos referências 
nacionais em que nós podemos fazer essa avaliação, por exemplo, que 
Elias está fazendo aqui da aplicação de recursos em cada setor específi-
co, recursos esses do PAC.

É claro, nós gostaríamos que as obras estivessem num ritmo muito 
mais acelerado, muito mais forte. É disso que o Brasil precisa. Nós preci-
samos investir cada vez mais em infraestrutura, em mobilidade urbana, 
em saneamento.

Elias mostrou ali um retrato de Recife, de toda a Grande Recife?
O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO BALA ROCHA – Oito por cento só 

para saneamento. Então, ainda é muito pouco o que se direciona, o que 
se aplica em saneamento básico neste País.

Mas, de qualquer maneira, nós temos hoje uma estratégia, nós di-
mensionamos o volume de recursos, esses recursos do PAC não são con-
tingenciados. A expectativa nossa é de que, com maior celeridade na 
aplicação desses recursos do PAC 1 e do PAC 2, nós possamos ter uma 
infraestrutura melhor nas nossas regiões.

Aqui está sendo apresentado um retrato do Nordeste, mais precisa-
mente da Região Metropolitana de Recife, Pernambuco. Provavelmente, 
outros quadros foram mostrados antes de eu chegar aqui. No Norte, nós 
temos uma carência ainda muito maior do que no Nordeste com rela-
ção a esses investimentos. Nós não trouxemos dados para apresentar da 
Região Norte, mas, de fato, estamos ainda numa desvantagem, compa-
rativamente ao Nordeste e às outras regiões, em relação a investimentos 
do PAC. Esperamos que, no futuro próximo ou com o passar dos anos, 
esse Programa seja definitivamente consolidado, independentemente de 
quem estiver à frente da Presidência da República. O PAC é um progra-
ma do povo brasileiro, independentemente do partido político que esti-
ver dirigindo o País; sua continuidade é fundamental para a gente poder 
avançar e melhorar a qualidade de vida da população do Nordeste e do 
Norte nos aspectos de infraestrutura, das várias logísticas necessárias 
para garantir crescimento com qualidade de vida, com desenvolvimento 
social e econômico. É isso que o PAC se propõe a fazer.



27

O Brasil só vai ser um país desenvolvido quando, de fato, melhorar 
seu sistema de saneamento básico, sua qualidade de habitação e espe-
cialmente resolver com a maior urgência possível essa questão da mobi-
lidade urbana. Nós todos sabemos que, a partir da mobilidade urbana, 
a partir dessas questões todas do transporte urbano, é que surgiram as 
megamanifestações no Brasil, e que elas sirvam para apressar isso.

Nós que somos do Legislativo, que aprovamos o Orçamento, que 
fazemos as leis, precisamos também garantir um ritmo cada vez mais 
forte ao Governo, ao Poder Executivo para a execução das obras de mo-
bilidade urbana. Vamos ter os megaeventos da Copa do Mundo e das 
Olimpíadas. Precisamos realmente fazer mais e o mais rápido possível 
nessas áreas de infraestrutura urbana.

Então, Deputado Alberto, eu não quero me alongar, como disse. É 
um seminário eminentemente técnico. Então, cedo parte do meu tempo 
para que possa ser dada continuidade a ele com a próxima Mesa, o se-
gundo painel, pelo que me consta aqui da programação.

Muito obrigado e parabéns, mais uma vez, pela iniciativa e por V.Exa. 
estar coordenando, com o brilhantismo de sempre, este Seminário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Filho) – Muito obrigado, 
nobre Deputado Sebastião Bala Rocha. Nós é que agradecemos sua par-
ticipação. Tenho certeza de que V.Exa., conhecedor profundo não só dos 
problemas do seu Estado do Amapá, mas de toda a Região do Norte, só 
vem a contribuir com este Seminário. Apesar de ter sido uma apresen-
tação rápida, como V.Exa. mesmo disse, tenho certeza de que tocou em 
pontos importantes que vão contribuir muito no desenvolvimento, no 
andar do nosso seminário.

Passemos ao terceiro e último nobre Deputado, que vai também fazer 
suas considerações sobre o tema de análise geral das ações do PAC 1 e 
do PAC 2 para o Norte e Nordeste do Brasil, coordenador da bancada do 
nosso Nordeste, que inclui também o meu Estado do Maranhão, nobre 
Deputado Pedro Eugênio.

V.Exa. dispõe de até 20 minutos para sua apresentação.
O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO – Obrigado, caro colega, 

Deputado Alberto Filho, por esta oportunidade. V.Exa. coordena a 
Mesa e teve a iniciativa de propor este seminário. Saúdo, louvo sua 
iniciativa, porque é muito importante fazermos permanentemente o 
debate e a avaliação dos programas governamentais, principalmente 
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deste que é o principal programa de financiamento da infraestrutura 
no nosso País, o PAC.

Quero também saudar meu colega Sebastião Bala Rocha, que aqui 
representa a bancada do Norte e que conosco do Nordeste divide as pre-
ocupações e ansiedades de ver nossas regiões se desenvolverem no mes-
mo patamar das regiões consideradas mais dinâmicas do País.

Quero saudar o Elias Gomes, velho amigo, Prefeito de Jaboatão dos 
Guararapes. Pelas histórias que ele contou, nós já vimos aí vários mo-
mentos em que estivemos juntos e vamos falar um pouquinho sobre 
isso ao longo da nossa exposição. Ele é o Prefeito de Jaboatão, o segundo 
maior Município do Estado em população e em desafios, um Município 
que acumulou muitos problemas ao longo de muito tempo, que agora ele 
enfrenta com bravura.

Quero abraçar o Fred Gadelha, Prefeito de Goiânia, Município que 
explode agora com a chegada da FIAT, que traz não só coisas boas, mas 
traz também, além dos desafios e das oportunidades, ameaças impor-
tantes. Mas ele, como jovem político, está determinado a enfrentá-las 
muito bem.

O nosso colega Deputado João Paulo nos deu um exemplo extraor-
dinário de capacidade de gestão numa cidade complexa como Recife e, 
sem ter ainda os instrumentos bem desenvolvidos de que hoje dispo-
mos, como o PAC, foi capaz de dar uma nova face àquela cidade. Às 
vezes – vou abrir aqui um parêntese –, iniciativas que não são de infra-
estrutura, mas são de bom senso e de coragem, determinam mudanças 
importantes no espaço urbano. E eu me lembro muito bem como o nos-
so Prefeito teve a coragem de levar adiante a organização do trânsito na 
cidade com a questão do transporte clandestino, algo muito complexo, 
porque toca centenas de pessoas que vivem daquilo, mas de uma forma 
tão desordenada e seria, e é ainda, em muitas cidades brasileiras, um 
dos elementos mais desagregadores da ordem urbana. Portanto, era algo 
que não trazia só bônus, trazia ameaças, e ele teve a firmeza de colocar 
ordem nessa questão, resolvendo-a com respeito a todos os que viviam 
da atividade. É um exemplo, entre tantos, das suas gestões à frente de 
Recife, João Paulo.

E o Corte Real, nosso Deputado, que está sempre ativo e atuante na 
nossa Casa, num dos mandatos mais importantes que temos aqui.

Bem, eu trouxe aqui algumas ideias, algumas colocações que, na 
sua maior parte, não dizem respeito à questão urbana. Como todos da 
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Comissão de Desenvolvimento Urbano estão bastante envolvidos com a 
questão urbana, eu entendi de trazer aqui uma questão mais ampla, que 
é a seguinte: nós temos o desafio de fazer nossas regiões avançarem em 
direção àquilo que – esse termo não é meu, é um termo usado na Co-
munidade Comum Europeia – chamamos de convergência. O que é uma 
política de convergência? É uma política que coloca mais investimentos, 
mais recursos, mais iniciativas nas áreas mais pobres, nas áreas mais 
atrasadas em relação a outras em um determinado País, fazendo com 
que os indicadores convirjam.

E aí temos um gráfico que a nossa Tânia Bacelar apresentou num 
evento da SUDENE. Ele mostra claramente que políticas sociais do Go-
verno Federal têm feito – esse indicador é um exemplo de indicador so-
cial – os indicadores convergirem. Se os senhores olharem, verão que no 
começo desse período nós tínhamos uma distância que, se nós formos 
para 2009, caiu pela metade, separando o Nordeste – é esse gráfico aí em 
cima, o gráfico azul – do mais inferior de todos, que é esse marrom, que 
é o do Sudeste. Então, em 8 anos, de 2001 para 2009, a diferença de um 
indicador de pobreza reduziu-se pela metade. Isso é reflexo das políticas 
sociais do Governo – Bolsa Família, acesso ao crédito, aumento real do 
salário mínimo. Todo um conjunto de políticas que, embora sejam tam-
bém de natureza econômica – eu gosto sempre de ressaltar –, têm um 
rebatimento forte e um foco principal na questão social.

No entanto, pelo menos até 2008, eu quero crer, Jorge, que esse 
dado – se nós conseguíssemos obter a informação até 2012... – talvez 
já apresente alguma alteração. Mas até 2008, ou seja, relativamente de 
forma recente, João Paulo, o Nordeste não conseguiu sair do patamar de 
cerca de 13% do PIB brasileiro, ou seja, o Nordeste cresceu, mas o Brasil 
cresceu também, e nós ficamos relativamente na mesma posição, pelo 
menos até 2008, em termos de PIB, ou seja, temos o desafio de fazer uma 
convergência econômica também, não apenas a convergência social, que 
nos interessa.

Agora, quais são os elementos? Eu vou citar alguns elementos aqui 
que mostram vetores que contribuem para a não convergência. Por 
exemplo, previsão de gastos tributários federais por região. Esse foi um 
dado que a SUDENE nos trouxe. O nosso Paes Landim, num dos cafés 
da manhã da nossa bancada – eu acho que você está também organizan-
do os seus lá no Norte – trouxe-nos esse dado que mostra que o Nor-
deste tem gastos tributários de 11% do total do Brasil, com 27%, quase 
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28% da população. Evidentemente, esse é um dado que não converge, 
que não colabora para a convergência, colabora, pelo contrário, para a 
divergência, para o afastamento. Um abraço a Izaías Régis, Prefeito de 
Garanhuns. A bancada de Pernambuco está forte aqui hoje. Eu estou 
muito satisfeito, viu? E vejam que o Sudeste, a região mais desenvolvida, 
tem 52%, contra uma participação da população de 42%.

É evidente que uma região mais densa de indústrias, de população, 
de empresas, com um centro econômico importante, tem um poder de 
atração de investimentos e de recursos públicos enorme. Nós não de-
vemos fazer aqui o discurso de que os Estados e as regiões mais de-
senvolvidas devem estagnar para ceder espaço para nós outros, como 
diriam os espanhóis. Mas, evidentemente, se nós queremos convergir, 
nós temos que ter políticas ativas, que apontem numa direção contrária, 
na direção da convergência.

E esse dado aí dos gastos... É claro que precisamos, Elias, fazer uma 
análise mais detalhada disso aí. Pode ser que tenha muito gasto tribu-
tário que seja, na realidade, nacional. Por exemplo, gasto com aposenta-
doria. Não é nem por ser nacional, mas, se há uma grande concentração 
de aposentados e você tem que pagar, você não tem como mexer nisso. 
Você não vai desaposentar os aposentados que já estão concentrados 
numa região. Mas há outros gastos tributários e investimentos, princi-
palmente, que podem ser desconcentrados.

Tem aí outro dado muito importante, que faz a gente tremer. Dos 440 
bilhões de crédito da União junto a bancos públicos, 383 bilhões foram 
para o BNDES, dos quais 10% foram destinados ao Nordeste e 237, ou 
seja, 90%, para o Programa de Sustentação do Investimento, que é con-
centrado no Sul e no Sudeste. É mais uma consequência do processo de 
concentração existente. Se as indústrias estão concentradas lá, o BNDES 
tende a aplicar mais lá. Mas se nós deixarmos isso correr naturalmente, 
como as águas de um rio, sem fazermos uma barragem aqui e outra acolá, 
um desvio aqui e outro acolá, esse caminho vai continuar sendo seguido.

Temos aqui outros dados. A maior parte deles eu tomei emprestada 
dessa apresentação que a SUDENE fez, aliás, cumprindo o seu papel de 
pensar o Nordeste.

Concessões das rodovias em 2012. Basta olhar para ver que estão 
mais para o Sul do que para o Norte e o Nordeste. Por quê? Onde tem 
capacidade de trânsito, de fluxo e capacidade financeira de pagar pe-
dágio, portanto, viabilizar projeto de concessão? No Norte, Nordeste, 
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Sul ou Sudeste? Vejam que a coisa vai para o Centro-Oeste. O mode-
lo de concessão não nos interessa. Ele cabe muito bem nas regiões que 
podem pagar. Mas tem que ter outro modelo que se oponha, digamos, 
conceitualmente ao modelo de concessão, em que se façam projetos es-
truturantes para o Norte e o Nordeste. E esses processos estruturantes 
não podem ser de concessão, porque não se vai fazer concessão. Até hoje 
acho que a concessão da Transnordestina foi um erro, porque quem a 
pegou ficou remoendo e não a assumiu como deveria assumir. Ali ca-
beria muito mais um modelo de gestão pública, na minha opinião, do 
que um modelo de concessão, como foi feito, em que o empresário fica 
o tempo todo querendo crédito a juro subsidiado, a União entra com 
recurso, e a coisa anda com mais lentidão, porque não tem a viabilidade 
econômica que deveria ter.

Portanto, precisamos de um novo modelo de investimento público. 
E o modelo de investimento público para o Nordeste não pode ser o 
modelo de concessão.

No caso das ferrovias, vemos basicamente a mesma coisa. Não vou 
me alongar muito porque são exemplos...

Quanto a investimentos em logística, há uma previsão de muito mais 
recursos para o Centro-Sul do que para o Norte e o Nordeste. Vejam que 
são 242 bilhões versus 99 bilhões.

Quanto ao petróleo, há uma determinação da natureza. O pré-sal 
está para o Sul e não para o Nordeste. Portanto, há uma concentração 
natural. É muito importante a descentralização de refinarias. O Brasil 
só expandiu a sua capacidade de refino, há 30 anos, antes da Refinaria 
Abreu e Lima, por expansão das já existentes. Foi uma decisão acerta-
díssima de política pública colocar isso para o Nordeste. Estão previstas 
uma refinaria no Maranhão e uma no Ceará.

Se há essa concentração do petróleo, temos que contrabalancear isso 
de alguma outra forma. Os principais projetos de petroquímica estão 
claramente concentrados no Sul.

O setor automotivo, com exceção da FIAT... Foi uma decisão do Go-
verno Federal, que alterou a política de incentivos para viabilizar a im-
plantação da montadora. Houve uma indução, senão nem a FIAT nós 
teríamos lá. Aproveito para parabenizar a população de Goiânia.

Temos, no setor de siderurgia, alguma desconcentração prevista, mas 
a concentração tende a ser, naturalmente, no Sudeste.
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E um dado final aqui que eu agreguei é o gasto em ciência e tecnolo-
gia. Nós temos os fundos setoriais – se o Deputado Ariosto Holanda es-
tivesse aqui, iria falar duas horas sobre isso. Nós todos somos inconfor-
mados com o fato de que os fundos setoriais não colocam aqueles 40% 
que a lei que os criou determina que sejam colocados. Aqueles comitês 
gestores, aqueles comitês setoriais de ciência e tecnologia sempre en-
contram justificativa para dizer que a capacidade de produção, de apre-
sentação de projetos das universidades do Nordeste não é suficiente, o 
que sabemos que não é verdade, porque temos uma capacidade instalada 
da melhor qualidade, tanto no Nordeste quanto no Norte.

Aí vamos para o PAC, já no final aqui da minha fala. Eu acho que a 
intervenção do Elias foi muito importante como complementação da 
minha fala. Na realidade, a minha fala é que está complementando a 
dele, porque ele mostrou os desafios da gestão, ele mostrou as dificul-
dades da gestão. Mas aí eu faço a seguinte pergunta: esses recursos que 
estão aí, que somam 239 bilhões, de 665 bilhões do Brasil, estão conver-
gindo ou ajudando a aumentar o fosso? Para a nossa, pelo menos, inicial 
alegria, esses dados apontam para uma política de convergência. Isso é 
muito importante. Ou seja, os dados macro estão, o PAC 2 está colocan-
do mais recursos no Nordeste, proporcionalmente, do que no resto do 
País. Isso é muito importante. Eu não tinha esse dado até então, peguei-
-o recentemente. Nós recebemos, por esses dados aí, 35%, tendo 28% de 
participação populacional. Portanto, é um dado que mostra diminuição 
da desigualdade.

Nós temos que estar muito atentos à redistribuição interna. Por 
exemplo, estamos muito satisfeitos com Pernambuco. E o Governador 
Eduardo Campos deveria ser muito grato à Presidenta Dilma porque ela 
deu uma atenção especial ao Pernambuco. O PAC 2 não é do Governo 
Lula, não. O PAC 2 já é com a Presidenta Dilma. E ela deu uma atenção 
muito especial a Pernambuco, o que nos deixa muito orgulhosos, por-
que é o nosso Estado. É claro que temos elementos de atração, como o 
Porto de Suape, fruto da luta de várias gerações de pernambucanos, de 
Governadores, de diversos partidos, que pegaram aquele bem natural 
e transformaram num patrimônio físico de viabilidade econômica de 
infraestrutura. Isso foi muito importante, mas a decisão de levar a refi-
naria, levar o polo petroquímico, levar a HEMOBRÁS, levar o estaleiro, 
essas decisões estratégicas e investimentos regionais, como a Transnor-
destina e a transposição, fizeram de Pernambuco o maior beneficiário 
do PAC 2. Queremos registrar isso aí.
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Essa discussão sobre a distribuição intrarregional tem de ser feita. E, 
dentro de cada Estado, a discussão extremamente relevante que o Elias 
levantou aqui. É uma contradição que temos de resolver entre a des-
centralização e a concentração do processo de decisão e do processo de 
gestão. Às vezes, temos vontade de dizer para tirar dos Estados e colocar 
tudo na mão do Governo Federal. Evidentemente, isso seria um retro-
cesso. Estamos num país continental. Então, os Estados têm que fazer 
sua parte, assim como os Municípios.

Certa vez, Elias, fui com um Prefeito da região metropolitana falar 
com a então Ministra Dilma Rousseff sobre um problema de drenagem 
muito grande que havia no Município da região metropolitana, e ela 
me disse: “Pegue um avião amanhã e vá lá, porque nós temos recursos 
de drenagem sobrando”. Aí o Prefeito disse: “Eu acabei de ser eleito; não 
tenho projeto”. Só que se passaram 4 anos e o projeto tão pouco foi feito.

Ou seja, muitas Prefeituras, por falta daquilo que o senhor disse – de 
estrutura, de capacidade gerencial, de capacidade de mobilizar equipe –, 
não produzem os projetos necessários para usufruírem de uma iniciati-
va do Governo Federal que é extremamente exitosa.

Para concluir – eu já levei cartão vermelho. Não é à toa que botaram 
aqui, na cor vermelha, “tempo esgotado” –, depois dos eventos de junho, 
a Presidenta Dilma tomou determinadas atitudes rápidas, e uma delas 
foi dizer que estava destinando 50 bilhões para a mobilidade. Dentro 
desse oitavo balanço do PAC, uma das coisas que eu vi foi o seguinte – 
isso está na prestação de contas do PAC: para a maioria dos 50 bilhões 
não há projetos. Então, nós temos 50 bilhões a mais – dinheiro recente; 
que surgiu de junho para cá; que não tínhamos no PAC 2 – e não há pro-
jeto para as Prefeituras poderem se habilitar à maioria desses 50 bilhões.

Então, há o grande desafio de termos capacidade, nos Estados e Mu-
nicípios, de gerar projetos e de gerar essa sinergia – de que o Elias fala – 
necessária da integração. É lastimável o nosso Prefeito de Jaboatão querer 
adotar uma solução integrada com o Município vizinho e não conseguir 
porque, da fronteira para lá, por algum motivo, a Prefeitura não se inte-
ressou. E o senhor está aí com uma solução meia-boca, como se diz na 
gíria, e que poderia ter sido muito melhor. Não conheço o projeto, mas, 
conhecendo a sua capacidade de gestão, posso lhe dar o crédito de que 
isso, de fato, se sucedeu.

Pois bem, minha gente, desafio microeconômico de gestão, desafio 
macroeconômico de continuarmos neste caminho, um caminho que 
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coloca mais recursos no Nordeste do que no resto do Brasil. Isso não 
pode ser uma coisa episódica, Deputado João Paulo; tem que ser uma 
coisa permanente. A gente tem que estar permanentemente monitoran-
do e discutindo os projetos que dizem respeito ao desenvolvimento do 
Nordeste, para que a gente continue num caminho para convergir para 
o desenvolvimento como o do resto do País.

Muito obrigado, minha gente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Filho) – Nós agradecemos a 

participação do Deputado Pedro Eugênio, Coordenador da bancada do 
Nordeste, um conhecedor da realidade da nossa região.

Antes de desfazermos a Mesa e encerrarmos esta primeira etapa, este 
primeiro painel, eu quero conceder mais ou menos 10 minutos, devido 
ao avançar do horário, a alguém que queira fazer alguma pergunta ou 
alguma consideração sobre o que foi debatido neste primeiro painel.

Quero passar a palavra para o Jaime dar algumas explicações, e, logo 
após, iremos abrir a palavra para os convidados.

Registro a presença do Deputado Roberto Britto e agradeço desde já 
a presença de S.Exa.

O SR. APRESENTADOR (Jaime Ferreira Lopes) – As orientações são 
no sentido de que, neste rápido debate e nestas considerações, quem for 
falar, por favor, como este programa será transmitido depois pela TV 
Câmara, é importante dizer o nome e a cidade, para a sua identificação. 
Além disso, esclareço que o tempo é de 2 minutos para cada um.

O SR. IZAÍAS REGIS NETO – Sou Izaías Régis, Prefeito da cidade de 
Garanhuns, Pernambuco, terra do ex-Presidente Lula.

Eu queria fazer uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma inserção no 
discurso do meu querido Deputado Federal Pedro Eugênio, lá do nosso 
Estado, sobre a falta de projetos das Prefeituras.

Eu queria dizer, representando uma cidade como Garanhuns, de 150 
mil habitantes, que nós temos, no Estado de Pernambuco, duas empresas 
que fazem projetos de saneamento. Eu as procurei, e uma das empresas 
pede 25 milhões para fazer um projeto, e a outra, 15 milhões de reais.

Nós, de Prefeituras do Nordeste, não temos condições de bancar 
grandes projetos para os nossos Municípios. Nós precisávamos que o 
Governo Federal e o Governo Estadual também alocassem recursos 
para esses projetos.
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E aí ficam a minha pergunta e o meu pedido para que se coloque, 
dentro dos recursos alocados para mobilidade urbana, também recursos 
para que nós possamos fazer os nossos projetos. Senão, nós não vamos 
chegar nunca com projetos a Brasília, porque não temos condições fi-
nanceiras de fazê-los.

Muito obrigado.
O SR. FRED GADELHA – Bom dia a todos!
Na pessoa do Deputado Alberto Filho, a quem parabenizo pela ini-

ciativa, eu me congratulo com todos os Deputados – nosso Deputado 
Jorge Corte Real, Deputado de Pernambuco; Deputado Pedro Eugênio; 
Deputado João Paulo Lima –, bem como com os nossos queridos Prefei-
tos Elias Gomes e Izaías.

É difícil, num momento como este, sabermos que há um Pacto Fe-
derativo, mas que não tem um olhar especial para a questão municipa-
lista. É fato e evidente, como colocou o Elias agora há pouco com muita 
propriedade, que nós, em Goiana, estamos passando por um momento 
de extrema delicadeza com relação à condução do processo de gestão 
naquela cidade, naquele Município.

Eu, Fred Gadelha, me faço presente aqui, neste seminário, na quali-
dade de Prefeito do Município de Goiana, com a preocupação de colocar 
o sentimento do gestor de uma cidade que está recebendo, conforme a 
apresentação do Deputado Pedro Eugênio, 11,2 bilhões de reais, se não 
me engano, aplicados, investidos na iniciativa privada de apenas uma 
das empresas que está se instalando lá, a FIAT, criando o polo automo-
tivo. Mas, se nós ampliarmos a visão e percebermos que ali também vai 
ser o polo farmacoquímico, o terceiro do mundo e o primeiro do Brasil; 
e o polo vidreiro, através da Vivix, que antes era chamada de CBVP, do 
Grupo Cornélio Brennand, nós temos uma profunda preocupação em 
entender, inclusive, esse processo muito delicado, como coloquei, pelo 
fato de nós temos um Município em uma região há muito tempo esque-
cida pelos investimentos e que hoje recebe algo em torno de 16 bilhões, 
17 bilhões em investimentos, e nós não temos um poder público muni-
cipal preparado para receber esses desafios.

E aí vêm as preocupações do gestor. Que olhar o Governo Federal e 
o Governo Estadual estão tendo para situações pontuais no Brasil como 
essas? Falo da situação por que passaram Ipojuca e Cabo de Santo 
Agostinho e pela qual tem passado durante muito tempo a Prefeitura 
de Jaboatão dos Guararapes também. Nós ficamos à míngua. Não existe 
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uma política federal, uma política federativa, que possa garantir o êxito 
da aplicação desses recursos de ordem privada e pública também, haja 
vista que o HEMOBRÁS é uma “bras”, e nós não temos sequer um olhar 
especial, diferenciado, como o Elias colocou aqui.

Muitos não escutaram, não captaram, mas ele falou em tratar os de-
siguais de forma desigual. E é essa a questão que nós levantamos aqui 
enquanto gestores de Municípios que passam por uma questão de des-
centralização da aplicação dos recursos, mas que também não têm um 
olhar especial com relação às políticas aplicadas pelo Governo Federal e 
Estadual concernentes ao amparo, ao apoio para que todo esse processo 
venha culminar no sucesso da região, uma vez que aquilo ali vai movi-
mentar toda a região, inclusive atingindo grande parte da Paraíba.

Eu creio que hoje, por uma questão até estrutural, a cidade de João 
Pessoa, Capital da Paraíba, tem realmente colhido os melhores frutos, 
neste momento, de todo esse investimento, porque tem uma infraes-
trutura melhor já que é Capital, mas com jeito de interior e muito bem 
estruturada para este momento.

Então, queria colocar aqui a minha pergunta: por que é que o Go-
verno Federal não aponta para as ações interministeriais, uma vez que 
quando nós tratamos de mobilidade – e aí quero falar com propriedade. 
Perdoem-me por extrapolar esses 2 minutos, mas a pergunta precisava 
dessa fundamentação –, estamos vivendo um momento extremamente 
delicado com relação à questão da mobilidade urbana, uma vez que ali 
irão trafegar muito mais do que 3 mil carretas por dia para escoar a pro-
dução de todos esses polos, e nós não estamos ainda vendo a aplicação 
dos recursos acontecer com o arco metropolitano, que chega até Igara-
çu, mas nós não tivemos a habilidade de expandi-lo e trazê-lo até Goia-
na. Precisamos fazer isso, uma vez que precisaremos escoar a produção 
de três polos importantíssimos para o crescimento do Nordeste no que 
concerne à descentralização dos investimentos para trazer a iniciativa 
privada para o Nordeste e o Norte.

É importante essa ação interministerial porque, você vê, a questão da 
mobilidade urbana passa pela questão do saneamento, dos programas 
nacionais de habitação de interesse social, de instituição de mais USFs, 
escolas, praças, áreas de lazer que possibilitem às pessoas viverem nos 
seus conjuntos habitacionais tendo os seus serviços sociais garantidos e, 
na visão macro, passa também por rodovias, hidrovias, ferrovias, portos 
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– Goiana tem uma vocação para porto e tem sido feito um estudo lá, mas 
nós não sabemos ainda a que ponto isso chegou –, os VLTs e os metrôs.

Então, que dimensão nós queremos dar para aquela região, sobretudo 
a nossa região, se nós não temos uma política, digamos, alinhada entre 
Governo Federal, Governo Estadual e Governo Municipal, para que nós 
promovamos ali o sucesso, e não o descaso, como nós vemos em algu-
mas das regiões que são contempladas, digamos assim, a grossos olhos, 
por investimentos desse cunho, mas, por outro lado, dilaceradas por nós 
não termos a atenção de que nós precisamos naquele momento?

O poder público municipal está muito aquém do esperado na condu-
ção de todo esse processo local, porque ali é onde as coisas acontecem.

Então, fica essa minha pergunta aí. Eu acredito que o Prefeito João 
Paulo tenha passado muito por isso nas suas duas gestões de Recife, 
quando se deparou com vários desafios, como consertar o camelódro-
mo, tirar aquela feira do meio do centro do Recife. E nós passamos por 
isso, porque a feira pública é, digamos assim, um patrimônio do povo, e 
quando vamos mexer... E é preciso mexer, porque tudo no mundo evo-
luiu, menos as feiras nos interiores, e nós precisamos dar essa resposta, 
enquanto gestores públicos, e colocar as feiras em patamares em que 
elas precisam e merecem estar para atender tanto ao feirante quanto 
ao seus usuários. E hoje Goiana também passa por esse processo difícil.

Com relação aos transportes alternativos, problema pelo qual o Pre-
feito João Paulo também passou lá, nós estamos passando por este mo-
mento também. Há uma resistência muito grande.

Nós nos sentimos um pouco órfãos neste momento. Era isso que eu 
queria dizer.

E qual é a política pensada pelo Governo em âmbito estadual tam-
bém? Não sei se há alguém aqui, hoje, representando o Estado e que 
possa nos deixar um pouco menos preocupados com relação a tudo 
aquilo que está acontecendo na nossa região, porque ela está mudan-
do substancialmente. Todos os dias nos mostram a sua mudança, nas 
duas faces – na face boa e na face ruim –, e a face ruim tem nos deixa-
do sem dormir.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Filho) – Muito obrigado aos 

Prefeitos que aqui fizeram seus questionamentos, suas indagações.
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Rapidamente, quero passar a palavra ao Prefeito Elias Gomes, que 
fará alguns esclarecimentos sobre esse tema levantado pelos Prefeitos 
de Pernambuco.

O SR. ELIAS GOMES DA SILVA – Falarei não mais do que 30 segundos.
O Prefeito Izaías Régis, de Garanhuns, levantou uma questão a que 

eu havia aqui me referido. Antes do PAC para investimentos materiais, 
nós precisávamos ter um PAC de gestão, ou seja, financiamento de capa-
citação da máquina pública e financiamento de projetos, não aleatórios, 
mas de forma integrada, de forma sistêmica e dentro de um projeto fe-
derativo, um projeto nacional, onde União, Estados e Municípios dialo-
gassem e pudessem aparelhar os Municípios e os Estados. Eu acho que 
é pertinente.

Garanhuns não tem e não terá 25 milhões para fazer o seu plano 
de saneamento básico e sequer dispõe, no mercado, de empresas com 
profissionais para entregar esse projeto em um prazo que seria razoável 
para que ele fosse executado.

Portanto, antes do fazer está o planejar, está o criar, está o capacitar a 
gestão pública, a gestão pública nacional. Essa talvez seja uma das razões 
de não se cumprirem metas e prazos para se gastar dinheiro. Estamos 
em uma situação em que temos o dinheiro e não temos a capacidade de 
gastar. E às vezes gasta-se mal. Então, precisamos fazer esse investimen-
to, que é pretérito.

Só isso.
Obrigado.
Já estou elaborando essa ideia para colocá-la em debate. Vou mandar 

por e‑mail para a Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Filho) – Certo. Obrigado, 

Prefeito Elias Gomes.
Passo a palavra, rapidamente, ao nobre Deputado Pedro Eugênio.
O SR. DEPUTADO PEDRO EUGÊNIO – Diz-se que para todo pro-

blema complicado tem que haver uma solução complicada. Não há esse 
negócio de problema complicado e solução fácil.

Eu coordenei, quando estava no Banco do Nordeste, um programa 
chamado PRODETUR.

O BID entendeu que, para poder ter investimento, tinha que haver 
a capacitação antes. E o que foi que aconteceu? Os Estados e os Muni-
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cípios se reuniram para dizer: “Pelo amor de Deus, tira esse negócio! Eu 
quero é a estrada! Daqui que eu vá me capacitar... Eu quero é o dinheiro 
para fazer a estrada!”

Então, as coisas caminham de forma não linear. A decisão do Go-
verno Federal – começou com Lula e continuou com Dilma – foi fazer 
o PAC como política forçada mesmo de investir. Tem que investir! E, 
quanto às decisões de descentralização, se estivéssemos em um mun-
do ideal de fazer o planejamento, 30 anos antes estaríamos planejando 
como seria em Goiana. Só que a decisão foi tomada ali, com coragem, 
em cima da luta do dia a dia, no pau.

Então, agora a gente tem que fazer o caminho inverso. O programa 
está aí, já estão aplicando seiscentos e não sei quantos bilhões, e está 
com 67% do cronograma sendo executado, com recursos liberados, o 
que corresponde ao mesmo percentual do tempo que passou do PAC 2. 
Ou seja: está rigorosamente em dia.

O discurso de que o PAC está se arrastando é falso; é discurso políti-
co; não é verdadeiro. O PAC está andando na mesma velocidade do tem-
po que está passando. Mas a gente tem que aprimorar demais a questão 
do planejamento. Agora a gente tem que planejar. Entendeu, Elias? Ago-
ra a gente tem que planejar, porque a gente começa a perder eficiência, já 
que não se faz a integração, porque não se tem um projeto.

Tem que haver financiamento dos projetos. Aliás, acho que já é um item 
do PAC o financiamento de projetos, mas parece que não está funcionan-
do bem, porque eu ouço reclamações aqui e acolá. Se estivesse funcionan-
do, você já teria se habilitado a financiar os 25 milhões do saneamento.

Garanhuns tem que ter o financiamento para poder fazer o projeto. 
Caso contrário, não vai ter nunca condições de fazer. Já existe esse ele-
mento de despesa lá e, não sei por que, não está funcionando a contento, 
para que os Municípios todos estejam se sentindo contemplados em fi-
nanciar os projetos.

Quanto à questão das soluções, a gente tem que fazer realmente um 
grande mutirão de cobrança, não só o Governo Federal, mas também o 
Governo Estadual, para que a gente cerque o Município de Goiana das 
iniciativas estruturantes que permitam que não haja uma explosão de 
desordenamento urbano como a que já aconteceu no passado no País, 
perdendo essa oportunidade de fazer um planejamento adequado.

Então, eu acho que é o desafio de todos nós e temos que cobrar, tanto 
do Governo Federal quanto do Governo Estadual, apoio para identificar 
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as intervenções mais importantes e fazê-las de forma adequada, em coo-
peração entre Estado e Governo Federal – eu acho que o Estado tem até 
mais responsabilidade do que o Governo Federal de suprir as necessida-
des municipais nesse caso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Filho) – Obrigado, nobre 
Deputado Pedro Eugênio.

Vamos encerrar este primeiro painel, agradecendo a participação de 
todos os membros desta Mesa, que se desfaz neste momento.

Muito obrigado.
O SR. APRESENTADOR (Jaime Ferreira Lopes) – Passaremos agora 

ao Painel 2, cujo tema é Planejamento Urbano: desafios e soluções para 
a mobilidade urbana.

Convido para compor a Mesa o Deputado João Paulo Lima, membro 
da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados 
e Coordenador deste Painel; a Sra. Isabel Sales de Melo, Diretora do 
Departamento de Regulação e Gestão da Secretaria Nacional de Trans-
porte e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades; o Deputado 
Jorge Corte Real, membro da Comissão de Desenvolvimento Urbano da 
Câmara dos Deputados.

Temos ainda, para este painel, o Sr. Milton Botler, Mestre em Desen-
volvimento Urbano e Professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanis-
mo da Universidade de Pernambuco.

Informo aos convidados que compõem a Mesa que terão 20 minutos 
para as suas exposições.

Com a palavra o Deputado João Paulo Lima, Coordenador da Mesa.
Informo que este seminário está sendo gravado pela TV Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Paulo Lima) – Eu quero dar 

meu bom-dia a todas as companheiras e a todos os companheiros, já 
parabenizando o nosso Deputado Alberto Filho pela grande iniciativa 
de colocar em pauta temas tão significativos, principalmente na Regiões 
Norte e Nordeste.

Faço uma saudação aos nossos Prefeitos pernambucanos, cumpri-
mentando a Mesa e dizendo que fui escolhido para uma tarefa muito 
chata, que é a de coordenar os trabalhos. Eu sei que sou muito chato quan-
do estou coordenando, porque eu aprendi que quem ama a disciplina 
ama o conhecimento. Então, vou tentar ser o mais objetivo possível, 
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porque é muito importante nós participarmos de momentos mais pra-
zerosos mesmo, com tempo, etc.

Acho que o tema que nós vamos debater agora, a questão do planeja-
mento e da mobilidade, nos traz uma reflexão muito grande, principal-
mente no momento em que estamos vivendo.

Na verdade, há 10 anos este Brasil vem mudando significativamente. 
Muitas vezes somos até surpreendidos pelo volume de investimentos em 
todo o Brasil, em todas as áreas, convivendo isso com as dificuldades 
municipais e com as dificuldades estaduais, de cidades e Estados que 
abandonaram a política da mobilidade coletiva em função de um projeto 
estratégico mesmo, que era priorizar um transporte coletivo de massa 
de qualidade, etc.

Nesse sentido, eu acho que nós temos três tipos de desafios, que mui-
tas vezes são desafios de grandes obras estruturadoras, e, como o nosso 
Prefeito Elias Gomes sabe muito bem, há dificuldades de recursos para a 
maioria das cidades pobres em um País pobre ainda, com as cidades en-
frentando desafios grandiosos. Quem viu a capa da edição de domingo 
do Jornal do Commercio viu o tamanho dos desafios dos gestores.

Dito isso, eu gostaria de, já de imediato, passar a palavra para a Sra. 
Isabel Sales de Melo, Diretora do Departamento de Regulação de Gestão 
da Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana do Mi-
nistério das Cidades.

Ela vai ter 20 minutos para sua exposição. Eu vou avisá-la com 15 
minutos de que terá mais 5 minutos.

Com a palavra a Sra. Isabel Sales de Melo.
A SRA. ISABEL SALES DE MELO LINS – Enquanto a apresentação 

não aparece, eu gostaria de aproveitar para cumprimentar a todos, na 
pessoa do Prefeito João Paulo. Eu não entendi por que a Mesa aqui é toda 
pernambucana. Nós somos todos de Recife, eu acho, no final das contas.

Quem deveria estar aqui era o Secretário Júlio Eduardo. Eu recebi 
ontem à tarde o e‑mail dizendo que viria representando a Secretaria 
e me foi passado que o tema seria Planejamento Urbano, Desafios e 
Soluções para a Mobilidade Urbana, mas eu não sabia que se tratava de 
um evento específico para o Norte e Nordeste, para tratar da questão do 
desenvolvimento dessas regiões, então, não trouxe informações e dados 
específicos para que a gente pudesse tratar e falar especificamente delas.
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Eu elaborei minha apresentação como se o seminário fosse sobre o 
tema Cidadania e Desenvolvimento Urbano, e a palestra, sobre desafios. 
Eu não sabia que era específica para o Nordeste, sobre a questão do PAC.

Eu sempre começo com essa imagem que mostra a questão da mo-
bilidade e com a crise, a situação que acontece nas cidades e que mostra 
também o que hoje todo o mundo fala de mobilidade, que é engarrafa-
mento. Quando se fala do problema da mobilidade, que as cidades têm 
problema de mobilidade, todo mundo se reporta, na verdade, à ques-
tão dos engarrafamentos e dos veículos individuais. Mas a mobilidade é 
muito maior. Ela passa pela questão do andar a pé; passa pela questão da 
acessibilidade para as pessoas com deficiência etc.

E temos também problemas de mobilidade em situações como essa, 
mostrada aqui embaixo, que é a do pau de arara. É engraçado que ele 
é integrado. A gente fala de integração modal, mas o pau de arara está 
integrado com o modo não motorizado, que é a bicicleta.

Então, nós temos problemas de mobilidade de toda a sorte e que não 
se resumem apenas aos grandes centros e às megacidades.

Aí também algumas imagens que estão mais ligadas à questão do 
transporte, da tecnologia e da acessibilidade, mas também do andar a 
pé, do andar de bicicleta.

Sempre é bom lembrar que esse padrão de mobilidade em que a gente 
está vem de uma história de construção de cidades que nós pautamos 
em cima do transporte individual. Foi uma opção de desenvolvimento, 
foi uma opção cultural, do sonho do carro próprio, individual – mais, 
até, às vezes, do que da casa própria –, e da resposta tradicional que nós 
demos a essas necessidades de deslocamento.

Então, verificamos que há, portanto, uma necessidade de mudança. 
Eu costumo dizer que é mudança nesse nosso padrão de cidade, nesse 
padrão de mobilidade. Eu costumo dizer, às vezes, que não é só uma mu-
dança; é uma reversão, na verdade, de valores. A gente tem que mudar 
para que possa planejar e executar de forma diferente, na perspectiva de 
que a gente tenha cidades mais justas e sustentáveis.

É bom lembrar também que, às vezes, falam que o problema... Eu 
ouvi falar recentemente, num fórum de discussão que, teoricamente, 
deveria ser de especialistas, que o problema é que os planos diretores 
foram mal colocados ou que não temos leis.
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Na verdade, nós temos, sim, um arcabouço legal bem definido, não só 
pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é definida por uma lei, 
mas também pela questão das leis de acessibilidade. Além disso, o Brasil 
é signatário também da Convenção dos Direitos da Pessoa com Defici-
ência e há ainda a Política Nacional sobre Mudança do Clima, a Lei de 
Concessões e outras leis que convergem para que a gente possa fazer 
alguma coisa. Nós temos esse arcabouço legal que nos dá sustentação.

Então, temos, nesse contexto, hoje, o desafio de transformar. O desa-
fio da mobilidade é contribuir para transformar os Municípios em espa-
ços mais justos e para assegurar o direito à cidade.

Quanto à mobilidade, como eu estou há algum tempo nessa área, 
costumo dizer que, entre os serviços públicos, ela é a principal, porque 
dá acesso aos outros serviços públicos. Se você tiver saúde e educação, 
por exemplo, e se elas estiverem dispersas no espaço, se você não tiver 
transporte, se você não tiver a forma de chegar, a mobilidade – quer seja 
a pé, se estiver próximo; quer seja de transporte público, se estiver mais 
distante –, você não terá acesso a esses serviços. Daí a importância do 
transporte e do quesito mobilidade.

Então, estamos no momento, na verdade, de a sociedade avaliar em 
que medida nossas políticas públicas podem ser concretizadas, para re-
duzirmos essa segregação social, ou seja, para que a gente possa ter, de 
fato, acesso à cidade. E aí foi muito falada a questão da integração das po-
líticas, de como articular os três entes – Federal, Estadual e Municipal –, e 
a questão da região metropolitana, para que a gente integre essas políticas.

O Ministério das Cidades faz, nesse quesito mobilidade, uma aposta 
na Política Nacional de Mobilidade, uma lei que foi iniciada no âmbito 
daquele Ministério e trabalhada com os setores sociais no âmbito, tam-
bém, do Conselho das Cidades, com a participação de muitos entes. 
Ela foi muito divulgada e discutida e foi sancionada em 2012 pela Presi-
dente Dilma. Houve essa aposta.

A Política Nacional de Mobilidade tem diretrizes, princípios e ins-
trumentos também. Ela não se resume a princípios, diretrizes e objeti-
vos; ela tem instrumentos orientativos, inclusive, de como os gestores 
municipais e estaduais podem dar andamento e podem de fato executar 
e tem o objetivo, como já foi dito, de contribuir com o acesso universal 
à cidade.

É uma lei ordinária que está de acordo com a Lei da Acessibilidade, 
com o Estatuto das Cidades, com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com 
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Lei de Concessões. Ela, na verdade, reafirma e detalha orientações da 
própria Constituição Federal.

Muitas vezes, dizem que a Lei da Mobilidade determina o que é de 
competência municipal, estadual ou federal. Ela não faz isso; ela rea-
firma as competências já estabelecidas na Constituição. Então, ela traz 
conceitos do que seria a Política de Mobilidade Urbana. Na verdade, ela 
é um instrumento da política urbana. A mobilidade não vem descolada 
da política urbana. É importante a gente entender isso para saber que 
não basta simplesmente criar infraestrutura de transporte e trabalhar a 
mobilidade, separada de outras ações no âmbito do território. Ela pro-
pugna o planejamento de redes integradas de transportes, com o duplo 
objetivo de melhorar tanto a acessibilidade quanto a mobilidade. e é um 
acesso à cidade.

O espaço de planejamento é o geográfico, pois incorpora a dimen-
são territorial.

É bom lembrar que a gente sempre fala de mobilidade falando de pes-
soas, mas a mobilidade tem que tratar das cargas também. Sempre eu 
coloco que, na cidade, tem-se que tratar da mobilidade das cargas, a par-
tir do ponto de vista da mobilidade das pessoas, porque de nada adianta 
criar uma megainfraestrutura, organizar o sistema de transportes, se 
a Prefeitura, se o gestor municipal, permite que sejam feitas a carga e a 
descarga, com o estacionamento de caminhões e a circulação de veícu-
los pesados no perímetro urbano durante o dia, porque há aí um con-
flito. Decidir ou resolver as questões de mobilidade significa trabalhar 
com vários atores, vários interesses e decidir o que é mais importante 
para aquela sociedade para aquele momento. 

Também trata a política de princípios, de acessibilidade universal, 
são os princípios que pautam todos os outros artigos da política, equida-
de do acesso dos cidadãos ao transporte público, gestão democrática e 
controle social, justa distribuição, equidade do espaço público também 
com relação à circulação e aos diversos modos. 

É bom fazer uma associação. Qual o vínculo da mobilidade com o 
movimento Reforma Já, da Conferência das Cidades, do espaço urbano, 
da democratização do espaço urbano? No viés da mobilidade, democra-
tizar o espaço urbano é fazer a justa distribuição do espaço pelos modos 
de transporte. 

Hoje, se se for verificar todo o sistema viário implantado, ele tem 
um percentual consumido muito maior pelos veículos individuais, que 
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transportam muito menos pessoas. Portanto, priorizar o transporte pú-
blico não só e uma questão de mobilidade, mas de reforma do espaço ur-
bano, de utilização do espaço urbano, do espaço público por maior parte 
da população. E, ainda, priorizar projetos de transporte público coletivo 
e estruturadores do território, indutores do desenvolvimento urbano. 

Estou levantando só algumas questões, porque elas se aliam muito 
com o que foi dito aqui sobre projetos estruturadores, de se incentivar, 
se articular projetos. E também as diretrizes: integração com a políti-
ca de desenvolvimento urbano; prioridade dos modos não motorizados; 
integração de modos de serviços; mitigação de custos ambientais; prio-
rização de projetos de transporte público estruturadores; redução de de-
sigualdades e promoção da inclusão social. 

Por que é importante a gente observar as diretrizes, os objetivos e 
princípios que pautam a lei? Porque essa lei também fala de consolidar 
a gestão democrática, traz também diretrizes de política tarifária – não 
vamos entrar no detalhe aqui –,para que seja instrumento da política de 
ocupação equilibrada da cidade. 

A política tarifária, ao se fazer uma licitação dos serviços de trans-
portes, tem a obrigação de contribuir com essa igualdade também. 

Por que temos que saber no que ela está orientada? Essa Política Na-
cional de Mobilidade trata também dos planos de mobilidade, coloca 
como obrigatoriedade a execução dos planos de mobilidade, o desenvol-
vimento dos planos de mobilidade pelos Municípios e vincula a existên-
cia desses planos à liberação de recursos federais para a mobilidade, pelo 
Governo Federal, a partir de 2015. 

Por que temos que ter por trás todas essas diretrizes e princípios? 
Para que saibamos que nossos planos de mobilidade não podem ser 
planos de mobilidade corta e cola, eles não são iguais para todos os Mu-
nicípios, eles têm que estar integrados com os planos diretores urbanos, 
têm que conseguir promover essa equidade no acesso ao espaço urbano, 
têm que conseguir promover inclusão social. Significa que temos que 
ter nos nossos planos indicadores que mostrem que aquelas ações que 
estão indicadas ali, aquelas ações que estão pautadas estão orientadas às 
diretrizes e aos princípios. 

Parece muito claro, mas eu tenho um pouquinho já de tempo profis-
sional, já trabalhei em alguns projetos interdisciplinares, participei de 
projetos urbanos grandes, e o que a gente vê é que se pauta primeiro 
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princípios, diretrizes e tal, mas quando se passa para o traço, para o 
projeto, ele não reflete aquilo que estamos querendo fazer. 

O discurso tem sido muito grande em torno da mobilidade, mas, na 
prática, temos tido também essa experiência, no âmbito do Ministério 
das Cidades. 

Estou no Ministério das Cidades desde 2012 e tenho tido a oportu-
nidade de estar em diversos Municípios do País, dos pequenininhos aos 
grandes, de sentar com os Prefeitos da cidade de São Paulo e da cidade 
de Passa e Fica, no Rio Grande do Norte, pequenininha, que todos di-
zem: “É Pacifica”. Eu digo: Não, é Passa e fica. Ela deve ser muito boa e eu 
pretendo visitá‑la, já que é pertinho da minha cidade, Recife. 

Observamos que na verdade o problema é o mesmo, o discurso mui-
tas vezes é um e a prática é outra, não às vezes na cabeça do gestor, mas 
também na cabeça do técnico, na cabeça do cidadão; quando se está 
falando em mobilidade, ele não está preocupado com a mobilidade, ele 
está preocupado com chegar mais rápido no seu carro. 

Quero colocar aqui as competências da União: assistência técnica e 
financeira a projetos estruturantes, o que já foi dito aqui, entre outras, 
capacitação para a mobilidade. 

Por que estou abordando a questão das competências? Para mostrar 
que a competência de fato está lá na ponta, com o gestor municipal e 
com o gestor estadual, no caso das regiões metropolitanas. 

Mostrando rapidamente a linha do tempo, antes, na época dos mi-
litares, tínhamos uma gestão centralizada; tínhamos órgãos de plane-
jamento, de desenvolvimento urbano, de desenvolvimento regional e 
também de transportes coletivos, etc., e esses órgãos foram extintos. 
Houve a Constituição de 1988, que tem outra leitura de país, com as 
competências mais fortes para os Municípios, e não tivemos a questão 
dessa gestão organizada, para que se possa trabalhar. 

Alio-me aos colegas que passaram aqui, Prefeitos e Deputados, que 
falaram de capacitação na gestão. Ela é de fato muito importante, e o 
Ministro das Cidades tem sido um defensor e tem sempre divulgado a 
importância dessa capacitação da gestão e de os órgãos, instituições e 
Municípios, se capacitarem, investirem nesse tema. 

O que o Governo Federal já fez, já que se falou em PAC, em termos de 
mobilidade? Em termos de mobilidade, são 95 bilhões já em andamento 
ou investidos, alguns diretamente pelo BNDES e alguns investimentos 
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diretos com o CBTU e o TRENSURB, que eram os investimentos ini-
ciais que o Governo Federal vinha fazendo, e, mais recentemente, tem 
todas essas extensões, mas é no País todo: a Copa do Mundo, um marco 
do início dos investimentos do Governo Federal em mobilidade. 

Antes ele já investia de forma pulverizada e também nas suas em-
presas CBTU e TRENSURB, empresas metroferroviárias. Com a Copa, 
passou-se a observar, a se ter um estímulo à discussão da mobilidade, 
que ganhou centralidade nas discussões políticas e discussões de polí-
ticas públicas. 

Em 2011, o Governo Federal lançou o Programa Grandes Cidades, 
para cidades com mais de 700 mil habitantes, porque estamos falando 
da competência federal de apoiar projetos estruturadores. 

Essa é a imagem de um projeto de Recife, do transporte pluvial. Para 
fugir do lugar comum, da briga do modo rodoviário e do ferroviário, 
coloco os barcos como uma opção de integração. 

Esse é o mapa do próprio caderno do PAC, com todos os investimen-
tos nas grandes cidades e nas cidades da Copa do Mundo colocados 
em mobilidade. 

Tivemos também o PAC Médias Cidades, para cidades entre 250 mil 
e 700 mil habitantes, que ainda não está contratado. 

Essa é a localização dos empreendimentos no País. Nota-se também 
uma concentração na Região Sudeste, alguma coisa no Nordeste e muito 
pouco no Norte. Isso é reflexo, na verdade, do que também já foi falado 
aqui: a questão dos projetos. Se bem que, nesses programas, Grandes Ci-
dades, Médias Cidades, Copa, em todos eles, não se seleciona projeto se-
parado, mas é possível, sim, fazer o projeto dentro do empreendimento. 
Há um prazo para executar o projeto, com recursos do Governo Federal.

No caso do Grandes Cidades, a seleção foi em 2011, foi anunciado em 
2012, foi dado o prazo de 18 meses para a execução do projeto, demos 
dinheiro para a execução dos projetos. Chegamos ao dia 30 de outubro, 
que era o limite para que esses projetos estivessem prontos. Eu não es-
tou aqui com a estatística, mas a maior parte deles não está pronta. Hou-
ve a facilidade, o Governo Federal também trouxe outros instrumen-
tos para agilizar esses empreendimentos, que é a PPP, a possibilidade 
de aportar recursos públicos do OGU durante a fase de investimentos 
na PPP, o RDC. Mas, mesmo assim, os Municípios – e, pasmem, não 
só os do Norte e do Nordeste – não conseguem desenvolver sequer o 
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anteprojeto para licitar um RDC. O Prefeito chega ao Governo Federal 
com o projeto e diz: “Trouxemos o projeto”. Eu digo: “Cadê o projeto?” 
Quando vamos olhar o projeto, é um Google com um traçado por cima. 
Esqueceu-se de que atrás de um projeto tem engenharia também, não é?

Voltamos para o Pacto da Mobilidade. Pavimentação já teve 3 eta-
pas. Na primeira, dos 387 selecionados, só 176 conseguiram contratar, e 
só há 7 obras concluídas. A etapa 3 foi selecionada recentemente, mas, 
na etapa 2, também, os Municípios ainda não contrataram, muito pela 
questão da falta de projeto.

Então, houve os movimentos de junho. E queríamos destacar aqui 
a questão, que já foi mencionada também, dos 50 bilhões. Três eixos 
do Pacto da Mobilidade foram definidos pela Presidente Dilma: maior 
qualidade, menor tarifa e maior participação e controle social. No caso 
de maior qualidade, entendemos que a participação do Governo Federal 
vem através desse suporte financeiro...

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Paulo Lima) – Tempo esgotado. 
Vou conceder-lhe 3 minutos para a conclusão. 

A SRA. ISABEL SALES DE MELO LINS – ...mais investimentos nes-
ses 50 bilhões. Então, foram chamadas as 8 maiores regiões metropoli-
tanas, e depois isso foi estendido para todos os Municípios com mais de 
700 mil habitantes, apresentadas demandas de 80,43 bilhões, e continu-
amos com o mesmo problema, que é a questão de projeto. Se fossemos 
seguir essa condição, de que só quem tem projeto recebe, iria tudo para 
a cidade de São Paulo. Quer dizer, iria para Recife também, que também 
tem projeto, e algumas outras cidades. Mas eu digo assim: o volume de 
recursos pleiteados, e que têm projeto, ele se concentra muitas vezes em 
quem já tem a capacidade de gestão. 

Então, já foram anunciados 18,5 bilhões. E, desses 18,5 bilhões que 
foram anunciados, em uma parte foi anunciado o projeto. Dessa vez, em 
vez de se anunciar a obra e a pessoa fazer o projeto, só vai se anunciar 
a obra de quem já tem projeto. No caso de quem não tem, anunciam-se 
os recursos para o projeto, com a capacidade – como a Presidenta anun-
cia – de alavancar mais recursos, que não obrigatoriamente... Não é que 
estejam garantidos, mas, se for um bom projeto e se ainda permanecer 
o programa, possivelmente terá direito a mais recursos para o projeto.

Os desafios, eu repeti os de antes. Eu saí listando uma série de desafios 
que temos para conseguir esses objetivos. Mas, basicamente, é agregar 
iniciativas dos Governos, Federal, estaduais e municipais, empresas 
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privadas, sociedade civil, e essas iniciativas não significam só a ques-
tão de aportar recursos. Eu costumo dar o seguinte exemplo: de nada 
adianta criar um excelente sistema de transporte, se a Prefeitura, ao lado 
do metrô, por exemplo, ou de um terminal de integração, autoriza um 
shopping ou um centro médico e exige, porque a nossa lei faz isso... Todas 
as leis de uso e ocupação do solo da cidade dizem que tem que haver no 
mínimo um número x de vagas, quando, na realidade, para termos uma 
política integrada, ela tem que ter no máximo x vagas, porque eu quero 
que você venha de ônibus; você não pode vir de carro. E nós fazemos 
o contrário: damos alvarás. A nossa lei faz com que isso aconteça, que 
exijamos um, dois, três, quatro pavimentos de estacionamentos, quando 
na realidade tinha de ser o contrário, porque é o caminho seguido pelas 
cidades desenvolvidas da Europa, Ásia, etc. Então, vai ficar disponível a 
questão de a gente mudar o paradigma de saber o que a gente está pla-
nejando e o que a gente quer de verdade, e colar a prática e os projetos 
de engenharia com o discurso. 

Aqui, de novo a nossa fotografia, que é só um croqui, do projeto de 
Recife, para não passar. 

Também sempre gosto de colocar essa campanha. A gente não pode 
falar em modalidade, em respeito à vida, em direito à cidade, se a gente 
não tratar dos acidentes de trânsito. Então, está aqui a divulgação da 
campanha do Governo Federal, que já tem muitos adeptos, não só do 
Ministério das Cidades – nasceu lá, de parada, o Pacto Nacional pela 
Redução de Acidentes, que acompanha, e tem de acompanhar, todas as 
ações de mobilidade e demais.

Aqui estão meus contatos. Desculpem a pressa.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Paulo Lima) – Quero agrade-

cer a belíssima exposição e o conteúdo.
De pronto, já passo a palavra ao Deputado Jorge Corte Real, 

membro da Comissão de Desenvolvimento Urbano, da Câmara dos 
Deputados também.

O SR. DEPUTADO JORGE CORTE REAL – Obrigado, companhei-
ro, Deputado João Paulo. Quero dizer que meu tempo aqui é feito Fór-
mula 1. Primeiro tem a volta de apresentação. Então, não conta ainda.

Gostaria de cumprimentar todos os presentes, em especial os Prefeitos 
Izaías Régis, Fred Gadelha, Elias Gomes, o Deputado Alberto Filho – prazer 
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em tê-lo aqui, V.Exa. que é o grande mentor deste evento –, Milton Botler, 
Isabel, do Ministério.

Quero falar sobre um tema que, mais do que em moda, incomoda e 
está influenciando muito a vida de todos nós, brasileiros: a questão da 
mobilidade urbana. 

Eu farei mais uma apresentação, fruto do que eu sinto. Compilei aqui 
alguns dados e algumas colocações para trazer uma visão minha como 
Parlamentar, como empresário, como alguém que vive o dia a dia das 
cidades, da minha cidade, Recife, de um passado e, hoje, o que eu vejo 
no presente.

Então, o que eu vejo na realidade sobre a questão da mobilidade ur-
bana é que hoje é algo, como já disse, que afeta todas as cidades. Não é 
primazia de nenhuma cidade. Evidentemente que nas cidades nós te-
mos sido penalizados por falta de programação, de planejamento. E es-
tamos sofrendo muito as consequências, por uma falta evidentemente 
de planejamento. E essa penalização se externa muito de duas manei-
ras. Primeiro, nós temos a questão basicamente econômica; e nós temos 
também a questão social. Econômica, evidente, pelo prejuízo que to-
dos temos por conta dessa dificuldade de mobilização. Depois, a ques-
tão social, que é talvez mais importante e mais incômoda ainda do que 
a questão econômica, porque nós às vezes somos privados de bens, de 
ideias, enfim, da qualidade de vida, que é fundamental para o cidadão e 
que também, de uma determinada maneira, vai até, quem sabe, para a 
própria segurança. Essa qualidade de vida, essa irritabilidade que todos 
nós temos face a essa dificuldade de deslocamento cria realmente uma 
insegurança da qual todos nós padecemos.

E isso vem evidentemente de uma mudança de paradigmas. Veja 
que 85% da população do Brasil hoje é urbana. No México, 78%; nos 
Estados Unidos, 83%; e no Canadá, 81%. Isso é algo que nos faz refletir 
que temos que efetivamente dar um tratamento todo especial às nossas 
cidades. Nós estamos extremamente concentrados, com um detalhe: a 
renda média do brasileiro é de 12 mil dólares por ano; Estados Unidos, 
50 mil; Canadá, 51 mil dólares. Quanto maior a cidade, claro, implica 
deslocamento mais caro. E no Brasil, fundamentalmente, quanto menor 
é o poder de compra, mais longe ele mora. Mais longe do centro e, na 
maioria das vezes, mais longe do trabalho.

Então, significa um custo maior para essa população. Tudo isso faz 
com que a questão da mobilidade seja algo extremamente relevante e 
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grave nos dias de hoje. E ainda, de acordo com o próprio Banco Mundial, 
nós temos que analisar, e não podia ser diferente, as vantagens da urba-
nização. Então, vejam uma constatação que não é minha, é do próprio 
Banco Mundial: poucos países têm transitado da pobreza para a pros-
peridade sem passar pelo processo de urbanização. Claro! Para ter um 
desenvolvimento sustentado. Não se admite um país que cresce, um país 
rico, com aqueles caos urbano, como se vê em grandes cidades, como 
por exemplo, Nova Deli, na Índia.

A urbanização oferece oportunidades de progresso econômico e 
chances de mudanças na direção de uma sociedade aberta, inovadora 
e inclusive democrática, pela própria interação entre os seres humanos. 
Nós temos que conviver; nós temos que interagir, e a urbanização efeti-
vamente oferece essa oportunidade. E o que é mais importante: a urba-
nização facilita a difusão de conhecimento e de novas ideias acerca de 
igualdade e oportunidade e confere ensejo de manifestação à multipli-
cidade e à diversidade de atores, o que constitui o veículo da mudança 
e do aperfeiçoamento da prática política. Observe que aí todos veem 
com clareza as igualdades de oportunidade, e todos começam a buscar 
as oportunidades que eles almejam. Na hora em que não conseguem, 
começam a ter problemas. Aí, vêm às vezes até problemas de ordens que 
requerem mudanças de práticas e até de práticas políticas.

Então, vejam que a urbanização induz até a uma questão de uma mu-
dança de ordem política. E quais são, para a gente dar esse equilíbrio, 
as forças que devem moldar ou que moldam cidades? Ainda, segundo o 
Banco Mundial, a estrutura física, a interação humana e a política públi-
ca. Se essas forças estiverem equilibradas, nós teremos uma cidade boa, 
uma cidade onde é possível viver, uma cidade onde todos têm condições 
de qualidade de vida. A insuficiência da estrutura física e os erros da 
política pública ocasionam prejuízos à interação humana e ao progresso 
das cidades. Você limita e dá limites a todos os cidadãos e cidadãs. E 
no nosso caso, no caso das cidades brasileiras, está claro que o dese-
quilíbrio da infraestrutura e da mobilidade é o que está causando esse 
problema. E eu me permiti até a apresentar aqui, neste evento, algumas 
das causas – evidentemente há mais – que contribuem para esse dese-
quilíbrio entre as forças que moldam as cidades, o desequilíbrio funda-
mentalmente da infraestrutura e da mobilidade.

Então, eu listaria, por exemplo, que nos últimos 10 anos, de 2002 a 
2012, o estoque de veículos cresceu 105%. O nosso modelo foi feito efeti-
vamente para transporte individual e transporte em carros. 
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As verbas públicas para as políticas de transporte coletivo e infraes-
trutura urbana são, além de escassas, sujeitas à dificuldade de gerenciar 
investimentos comuns às três esferas do País. Há uma disfunção, ainda 
há, minimizada hoje, mas de um passado, entre as esferas federal, esta-
dual e municipal. Precisava haver uma junção de esforços para a gente 
ter uma otimização na aplicação desses capitais.

Segundo caderno Especial da Folha de S. Paulo, no ano passado ha-
via 2,8 bilhões disponíveis na Lei Orçamentária, o maior montante já 
programado em termos de recursos, e a execução não passou de 271 mi-
lhões, menos de 10% do orçado. É virtualmente nada em um universo 
de gastos federais de 805 bilhões no Orçamento da União. Por mais 
que se invista, ainda se investe muito pouco em ações para minimizar 
esse desequilíbrio. 

E ainda, como razões para esse desequilíbrio, vejam que coisa inte-
ressante. Extensões de metrô nas maiores cidades brasileiras: São Paulo, 
74 quilômetros; Brasília, 46; Rio de Janeiro, 42; Recife, 39; Porto Alegre, 
34; Belo Horizonte, 28; e Teresina, 2. Eu digo metrô, porque metrô é 
um dos transportes de massa mais eficientes na hora em que se quer 
otimizar o transporte coletivo. Vejam, para terem ideia, outras cidades 
do mundo: Xangai, 420 quilômetros; Nova Iorque, 418; Seul, 286 quilô-
metros; Paris, 212; Cidade do México, 202; Santiago, 94 – mais do que 
São Paulo. São Paulo tem 74, e Brasília tem 46. Estamos ainda muito 
defasados em rede de metrô aqui no Brasil. 

Para se ter também outra ideia, vejam um comparativo entre popu-
lação e extensão de metrô. Por exemplo, São Paulo tem 20 milhões de 
pessoas e 74 quilômetros de metrô. Santiago tem 6 milhões de pessoas 
em sua população e 94 quilômetros de metrô. Uma cidade, por exemplo, 
como Nova Iorque, que tem 20 milhões de pessoas, igual a São Paulo, 
tem 418 quilômetros de rede de metrô. Veja que nós, no Brasil, ainda 
estamos muito defasados na oferta desse tipo de transporte, que consi-
dero talvez o mais eficiente para transporte de massa de qualidade para 
a população, principalmente população de baixa renda.

E ainda, em termos de razões para o desequilíbrio, os 15 Municípios 
com mais de 1 milhão de habitantes, excluindo-se o Distrito Federal, 
gastaram em transporte, de 2008 a 2012, cerca de 3 bilhões de reais, dos 
quais 2,3 bilhões só São Paulo. Quer dizer, os Municípios gastam tam-
bém muito pouco, muito pouco em termos de investimento nessa parte 
de transporte de qualidade.
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É muito interessante, ainda em termos de efeitos dos desequilíbrios 
sobre a mobilidade, ver esse quadro de minutos que se gastam de casa 
ao trabalho. Vejam, por exemplo, os dois últimos. Em Salvador, de 1992 
a 2012, o trabalhador aumentou seu tempo em 27%, que passou de 31 
minutos para 39 minutos. Uma pessoa, para ir de casa ao trabalho, gas-
tava 31 minutos, agora gasta 39 minutos, ou seja, seu tempo de percurso 
aumentou 27%. Em São Paulo, esse tempo passou de 38 minutos para 45 
minutos, com um aumento de 19%. Quer dizer, nas cidades brasileiras, 
todas elas, o tempo de percurso aumentou, principalmente para deslo-
camento do trabalhador. Isso significa que nós estamos parando, o que 
é o mais grave.

Eu tenho aqui algumas visões, mas vou botar poucas somente, já que 
só tenho 3 minutos. São algumas visões que eu peguei de um documen-
to da CNI. Eu colocarei algumas mais importantes para a gente pensar, 
depois entrarei na parte das conclusões e nas vozes para o debate, em 
soluções que a gente acha que talvez sejam as mais importantes.

Segundo estudo da CNI, as regiões metropolitanas do Brasil opta-
ram pela hegemonia rodoviária na estruturação da mancha ocupada, 
determinando baixa densidade e alto custo da prestação dos serviços 
públicos essenciais. Evidentemente, as nossas cidades estão crescendo. 
Nós estamos – e eu concordo – com uma política até um pouco elitis-
ta e estamos adensando pouco. Fica difícil para o poder público levar 
serviço para todos os lugares. A verdade é esta: na realidade, você lida 
hoje com vários locais sem serviço público, muitas vezes sem água, sem 
saneamento, sem transporte coletivo e, evidentemente, sem segurança. 
Isso prejudica, e prejudica muito, a questão da mobilidade. E o que é 
mais grave – isto tem que ser dito, a gente tem que dizer: uma classe 
elitista vai tomando os melhores locais da cidade e vai empurrando a 
classe de menor poder aquisitivo para lugares mais distantes. Então, 
a tendência é essa classe ficar sem os serviços, sem o Estado. A gente 
acha que se poderia tentar, evidentemente dentro de planos diretores 
lógicos, com toda a segurança, adensar um pouco mais e otimizar os 
serviços públicos, para que eles fossem bons para todos. 

Há necessidade de melhorar as condições de mobilidade nas grandes 
cidades e situá-las num patamar compatível ao das condições políticas e 
econômicas do Brasil de hoje. É claro: é preciso aproximar as pessoas do 
trabalho, procurar gerar, por exemplo, facilidade de construção nas an-
tigas vilas operárias, perto dos centros, das fábricas, das indústrias, dos 
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condomínios industriais. Isso é fundamental para que a gente melhore a 
condição ou minimize o uso do transporte. A conjugação de transporte 
e deslocamento desafoga muito essa questão.

Vou pedir vênia ao nosso Deputado, que é meu colega, para que ele 
me dê 2 minutos, só para eu terminar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Paulo Lima) – O senhor ainda 
tem 4 minutos.

O SR. MILTON BOTLER – Então, estão errando aqui. Tem gente de 
marcação comigo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Paulo Lima) – Não, de forma 
nenhuma. Está equivocado.

O SR. MILTON BOTLER – É porque em Pernambuco a gente não 
tem horário de verão. Aí, tem 1 hora para trás.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Paulo Lima) – Olhe, eu marquei 
15 minutos. Há pouco eu avisei que o senhor tinha 5 minutos, então, 
dos 5 minutos, ainda estavam faltando 4 minutos, agora estão faltando 
3 minutos.

O SR. MILTON BOTLER – Então, vou ficar nos meus 3 minutos mesmo. 
Quanto às soluções, são algumas opiniões que nós temos, partici-

pando de debates, ouvindo muito e vivenciando nesse tempo todo. São 
algumas, digo, recomendações, mas aí vai mais o nosso posicionamento. 

Então, eu acho que, por exemplo, a divisão do sistema viário entre pe-
destres, transporte particular e transporte público na Lei da Mobilidade 
é fundamental. Temos que fazer desde já a adaptação para um futuro 
próximo, quando evidentemente isso deve ser observado, ou seja, 30% 
para os automóveis. 

Portanto, temos que ver ou rever a questão das calçadas, dos equi-
pamentos comunitários, das praças, dos trens, dos BLTs, dos VLTs, dos 
metrôs, dos ônibus, enfim, temos que começar a colocar esse sistema 
todo para funcionar. E também, para os deslocamentos mais curtos, 
devemos usar, no caso, as bicicletas, enfim, dotar as cidades dessas in-
fraestruturas, para que não cheguemos ao colapso. 

Esse é um paradigma que temos de começar a quebrar desde já. Não 
vamos esperar 2015, quando guilhotina vai cair. E nós temos a obrigação 
de ter, principalmente nos Municípios com mais de vinte mil habitantes, 
os Planos Diretores e as suas respectivas Lei de Mobilidade. 
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Portanto, devemos capacitar os Municípios para atenderem as exi-
gências de planificação prevista pela Lei da Mobilidade, como já falei. 

A revitalização dos centros das cidades para aproximar os trabalha-
dores de seus empregos é também fundamental. Pelo menos em Recife, 
o centro da cidade tem áreas praticamente degradadas, áreas que podem 
ser aproveitadas, onde podemos preservar a nossa história – lógico –, 
mas nós podemos liberar umas áreas para moradia popular, assim como 
para moradia de luxo. Inclusive, isso cria um dinamismo econômico 
para aquela mesma área, gera emprego, gera renda e coloca o trabalho 
no fluxo inverso: em vez de ir, como é o fluxo normal, das partes mais 
distantes dos bairros para o centro da cidade, ele vai para o centro da 
cidade, no caso de ter um emprego fora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Paulo Lima) – O tempo está 
esgotado em 3 minutos.

O SR. DEPUTADO JORGE CORTE REAL – Estou ainda no quarto 
minuto da prorrogação. Obrigado. 

Conscientização da classe média. Os automóveis como instrumento 
de autorreprodução social. O automóvel que era feito no passado, João 
Paulo – V.Exa. que gosta tanto de automóvel –, para agilizar as coisas, 
para apressar e ser mais rápido, hoje é o contrário, com o autmóvel vai-
-se mais devagar. 

Alguém me disse isso no avião: “Olhe, não vou a pé porque suo muito, 
essas coisas todas, e não tenho infraestrutura no trabalho. Mas, em uma 
ocasião, em vez de ir com o meu carro, fui a pé e cheguei antes.” 

Então, hoje ocorre o contrário: demora-se mais tempo para ir de car-
ro do que a pé. Então, as coisas devem ser revistas.

Implementação de corredores de ônibus é uma realidade, inclusive 
já foi aprovada em São Paulo. Implantação de pedágios para impedir 
carros de entrarem nos centros das cidades, gente! Tem-se que impedir. 
Isso não é novidade minha, não; foi feito em várias e várias cidades e 
funciona hoje. Ao se dificultar o acesso dos carros ao centro da cidade, 
mas oferecendo um transporte de massa de qualidade, tiram-se os car-
ros das ruas. 

Mas hoje vejo o contrário, ou seja, vejo o incentivo ao estacionamen-
to de carros nos centros das cidades. Quer dizer, aí é que se vai levar 
carro mesmo para os centros das cidades. Está-se incentivando o trans-
porte individual. 
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Sobrepreço para a gasolina nas grandes cidades, como ocorre em al-
gums cidades na Colômbia e como ocorreu em Seul, capital da Coreia, 
no passado.

Deve-se investir fortemente no transporte público com qualidade, 
capacidade e segurança. Isabel disse muito bem que devem ser observa-
das as vocações e as capacidades locais. No caso de Recife, o transporte 
fluvial nunca foi cogitado, mas hoje é uma realidade ótima. Foi uma óti-
ma iniciativa, vai desafogar o trânsito e será, evidentemente, uma mu-
dança de paradigma. 

E, por fim, deve-se evitar, como já disse aqui, o adensamento das ci-
dades. E os nossos Prefeitos têm também uma participação fundamen-
tal, qual seja a de melhorar a infraestrutura das cidades do interior do 
Estado, para que, mesmo já adensadas, desconcentremos as grandes ci-
dades e para que tenhamos, vamos dizer assim, uma distribuição mais 
equalitária da população. No Estado de Pernambuco precisamos inte-
riorizar o crescimento, levar esse crescimento para o interior do Estado. 

Com essa infraestrutura nessas cidades do interior, eu não tenho dú-
vida de que vamos melhorar não só a mobilidade da capital, que hoje é 
caótica, da região metropolitana, mas também a condição de vida das 
cidades do interior. 

Muito obrigado. E muito obrigado pela paciência. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Paulo Lima) – Agradecemos ao 

Deputado Jorge Corte Real, que foi preciso na prorrogação de 3 minutos. 
Agora chegamos à última apresentação.

Concedo a palavra ao nosso companheiro Milton Botler, informando 
que V.Sa. terá 15 minutos e, depois, outros 5 minutos.

O SR. MILTON BOTLER – Quero cumprimentar o Deputado João 
Paulo Lima e dizer que tive a honra de integrar a equipe de S.Exa. quan-
do à frente da Prefeitura do Recife.

Cumprimento, também, a Isabel, a quem não via há muito tempo e 
fico muito feliz em reencontrá-la.

Agradeço ao Deputado Corte Real pelo convite. Foi um convite feito 
à Universidade de Pernambuco, que me escolheu.

Na verdade, sou um colaborador da Universidade de Pernambuco e 
fiquei muito feliz por ter sido escolhido para trabalhar esse tema. 

Quero cumprimentar, em especial, a companheira Inês, pois tive o 
grande prazer de integrar sua equipe, em 2003, no Ministério das Cidades.
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Estou me sentindo extremamente em casa, pois há vários Prefeitos 
de Pernambuco aqui. 

Cumprimento, então, os Prefeitos Elias Gomes, de Jaboatão; e Izaías 
Régis, de Garanhuns. Tive oportunidade de trabalhar no Plano Diretor 
de Garanhuns e pretendo mencionar alguma coisa sobre isso aqui. E 
meus cumprimento ao Fred, de Goiana. 

Eu selecionei, para falarmos sobre o Norte e o Nordeste, alguns da-
dos dessa pesquisa do Sistema de Indicadores de Percepção Social-SIPS, 
que é do IPEA. Essa pesquisa nos dá uma visão de como vem sido perce-
bida pela população a dimensão, sobretudo, do transporte público, com 
ênfase nos deslocamentos. 

Vou passar rápido, pois são várias tabelas. Não vou ser exaustivo, até 
porque quero abordar mais os aspectos relavitos à minha área, que são 
as cidades, a questão da mobilidade urbana. 

Mas podemos observar que, em todas as regiões, vamos ter o trans-
porte público, o transporte de massa como o mais utilizado pela popu-
lação. No Norte, 40%; e 37,5/%, no Nordeste. 

Quando se faz a pesquisa levando-se em conta o índice de escolarida-
de, não preciso dizer: quanto menor a escolaridade, maior a dependência 
do transporte público; quanto maior a escolaridade, maior a utilização 
do transporte individual, que é o carro. 

Vamos observar aqui que sempre o transporte público é utilizado por 
pessoas com menor escolaridade; e o carro, com 52%, para os de maior 
escolaridade. Estamos dizendo o óbvio. 

Aqui apresento o tipo de integração utilizada no dia a dia. Estou mar-
cando Norte e Nordeste, sobretudo, porque dificilmente vai haver metrô. 
Se houver integração, obrigatoriamente vai ser dentro do sistema de ônibus. 

Há vários problemas relacionados à integração que poderiam ser fa-
cilmente resolvidos com tecnologia. Mas isso depende de uma atitude 
do Poder Público para favorecer a população, porque isso implica tarifa. 
Há necessidade de se fazer conexões sucessivas, mas, por vezes, não se 
tem uma integração porque ela é física. 

No Recife, por exemplo, a integração praticamente é física, as esta-
ções de integração são fechadas. Do ponto de vista urbanístico, esse é 
um problema sério para as cidades, porque não se gera uma centralida-
de, trabalha-se a estação como se fosse um óvni, ela é separada da cidade 
e integra outras atividades a ela. Chegarei lá. 



 58 Cidadania e desenvolvimento urbano

Pontualidade e frequência nos transportes públicos. Esse é um dado 
extremamente importante, porque isso vai incidir sobre a qualidade. 
Um dos itens que vamos ver, e por isso o selecionei, é que a população 
quer pontualidade para sair de casa e chegar no trabalho – porque o 
trabalho é o responsável pelo maior número de viagens. 

E, em segundo lugar, Norte e Nordeste, vamos ver lá na frente, está o 
preço. Portanto, os primeiros são: pontualidade e preço. Nas outras regi-
ões, entram as coisas que nós da classe média queremos, que é conforto. 
Mas, para a maioria da população, que vive presa nos congestionamen-
tos de forma desproporcional, especialmente no Norte e no Nordeste, o 
que está em jogo é a pontualidade e o preço.

Esse dado é interessante porque existe até uma rede de pesquisa in-
ternacional – e tive a oportunidade de colaborar com ela – sobre a de-
sistência de ir a algum lugar por necessidade de usar outro meio de 
transporte ou por falta de dinheiro, de recursos para pegar o trans-
porte público.

Na verdade, esse é um dado relevante porque – e vou repetir isso lá 
na frente – um dos maiores objetivos de estabelecer um sistema susten-
tável de mobilidade urbana é tirar a população do isolamento. Quando 
se retira a população do isolamento, dá-se oportunidade de acesso a tra-
balho, a atividades, ao lazer e tal. Mas, sobretudo, eu diria que o mais 
importante é o trabalho, porque “cobra que não anda não engole sapo”. 
Se a população fica isolada, não tem como se desenvolver.

Então, a perda de oportunidade faz parte de uma pesquisa muito im-
portante, que é internacional. E foi isso o que eu disse: desistência de 
outros meios de transporte por falta de dinheiro.

No Norte e Nordeste vemos a diferença pelos níveis de renda. Até 
dois salários mínimos e de dois a cinco salários mínimos há uma taxa 
elevadíssima da população que perde oportunidades porque não tem re-
cursos para pegar o transporte público.

Então, não é à toa que os movimentos por redução de tarifa e até da 
tarifa gratuita são extremamente legítimos no nosso contexto atual da 
mobilidade urbana. 

Características. Disso já falei. Mas o transporte público deve ser rá-
pido. Quanto a ser confortável, é um dos pontos.

Vou pular aqui o aspecto da qualidade do transporte, porque, na ver-
dade, as pessoas que utilizam o transporte público todo dia e dependem 
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daquilo não conhecem outras realidades de qualidade. Vamos dizer, a 
classe média conhece a realidade. Então, há certa distorção nesse item. 

Coloquei isso aqui exatamente para falar da distorção, porque não 
vamos encontrar qualidade se a pessoa não tem outra opção – refiro-me 
à opinião sobre a qualidade. 

Adequação e adaptação do meio de transporte aos portadores de neces-
sidade. Esse é outro aspecto da percepção, porque é muito raro no Brasil 
encontrarmos essa adequação. E, mesmo quando há, sempre observamos 
as reclamações pela falta de respeito, pela falta de formação do motorista 
ou mesmo pela ausência de solidariedade dos demais usuários do sistema. 

Aqui temos dados sobre o tempo gasto. Todos esses dados estão dis-
poníveis. Eu só queria ilustrar para entendermos como está essa percep-
ção em termos de Norte e Nordeste, que é o nosso foco. 

Acho importante os dados sobre respeito aos pedestres e quero fina-
lizar os comentários sobre essa pesquisa com isso. Vamos ver que não há 
respeito ao pedestre, e aí retomo algumas coisas já colocadas aqui pela 
Isabel e pelo Deputado.

Primeiro, quero comentar algo sobre o nosso modelo de cidade. 
Desde a década de 50 construímos um modelo de cidade e todo um 
planejamento sobre um modelo rodoviário de cidade, ou seja, voltado 
para atender as demandas do automóvel. Com isso, criamos uma “cida-
de bolha”: quem pode mora num condomínio fechado ou num prédio, 
desce para a garagem, entra num carro, passa por cima da calçada e vai 
para um shopping center – que também é um local fechado. Então, esse 
cidadão não usa o espaço público. Portanto, nós criamos uma cidade 
insegura e desigual. 

E não é pouco dizer que esse uso indiscriminado do automóvel é res-
ponsável por isso. O automóvel impede que as pessoas utilizem a cidade 
de forma sustentável, que reclame pela segurança de quem anda na rua; 
ou que reclame pela arborização para melhorar a qualidade ambiental 
desse ambiente urbano. 

E o desrespeito está aí: há uma hegemonia do automóvel. Embora 
menos gente use, é ele quem tem a supremacia. 

Então, vamos lá: quais são os desafios que gostaria de abordar? O 
primeiro é o planejamento rodoviário das cidades.

Peguei de propósito esse emaranhado de vias, que é o modelo ame-
ricano de highways. Tentamos implantar o mesmo modelo em nossas 
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cidades, com as rodovias. É muito difícil de sair desse modelo. Politica-
mente – e os Prefeitos sabem –, pesa muito mais fazer uma grande obra 
rodoviária do que colocar uma faixa exclusiva para o transporte público. 

O Prefeito Elias Gomes recentemente anunciou e começa a implan-
tar essa faxia exclusiva, quase que paralelamente ao Estado de São 
Paulo. Parabéns pela ação. 

E há as cidades sustentáveis, onde se compartilha o espaço público. 
Uma das grandes lições que Barcelona nos deu – e nós tivemos opor-

tunidade de fazer um seminário – foi a seguinte: o ponto número um 
do pacto pela mobilidade é saber como a população quer compartilhar 
o espaço público. Ou seja: haverá mais espaços para calçadas? Vai-se dar 
mais espaço para o carro, para o pedestre ou para a bicicleta? Isso faz 
parte e um pacto, e chegarei lá. 

Outra coisa que lembra uma questão colocada pelo Prefeito de Goiana. 
Aqui é um esquema tirado de Recife sobre a intermodalidade. O que 

representa isso? Esses aqui seriam a representação de grandes corredo-
res de alta capacidade. Nós temos de entender que os demais modais, 
tanto ônibus ou outros veículos de média e baixa capacidade, assim 
como o modo a pé e os modos não motorizados devem se integrar como 
um único sistema de deslocamento. 

Vou fazer uma imagem mental sobre o que eu estava falando. Quan-
do a gente faz um sistema de alimentação com os corredores, temos 
uma oportunidade de cruzar – e nós estamos falando de cidades – os 
sistemas de deslocamentos, os modais de alta capacidade com os siste-
mas de alimentação. E, no momento em que se cruzam esses sistemas, 
temos a oportunidade de criar novas centralidades, porque é para onde 
as pessoas se dirigem, convergem. Quando se faz isso, geram-se opções 
econômicas de comércio e de serviço, porque o comércio e serviço só 
ocorrem de forma sustentável onde há concentração de gente. 

O Deputado falava da baixa densidade de nossas cidades. Em torno 
desses centros é que a gente tem que começar a agregar habitação. 
Então, precisamos marcar os pontinhos vermelhos, porque isso faz parte 
de um planejamento.

Em Garanhuns, por exemplo, não conheço os bairros da expansão, 
mas Garanhuns é uma cidade linda, feita de avenidas largas. Várias delas 
têm calçadas muito largas ou canteiros centrais, o que é muito propício 
para se fazer um compartilhamento, colocando excelentes sistemas de 
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transporte público, e todos os bairros têm sua praça com comércio em 
volta. Quer dizer, já tem quase pronta uma infraestrutura de mobilidade 
para fazer embarque e desembarque com esse tipo de centro de cone-
xão. Então, essa é uma estrutura geral que a gente poderia pensar.

Eu me referia à questão dos objetivos da mobilidade, de tirar as pes-
soas do isolamento. Eu radicalizo aqui e coloco a questão dos morros. 
Como uma pessoa, numa área dessas, no caso, um morro da Zona Norte 
do Recife... Aqui havia uma velhinha que adorava quando ficava doente, 
porque os vizinhos a ajudavam a descer essa escadaria e ela pegava o 
SAMU lá embaixo e ia passear; saia literalmente do isolamento.

Nós tínhamos várias soluções. Salvador tem o Elevador Lacerda 
como transporte público de passageiros. Estou falando em intermoda-
lidade para resolver sérios problemas. Desde meados do século passado 
há essas soluções em Salvador. Aqui é solução de morro para você poder 
levar sua bicicleta.

A intermodalidade é extremamente importante para a gente pensar 
nessas conexões. Desculpem-me se estou descendo muito no nível micro. 
Aqui, por exemplo, é onde a gente observa várias facetas da mobilidade. 
Esse é um mapa de densidade de linhas. Aqui eu tenho mais densidade; 
é o centro de Recife. Onde está mais escuro há baixa densidade de linha. 
O que significa? Nós já processamos isso. Onde há baixa densidade de 
linha, o cidadão está, no mínimo, a 600 metros de distância de um ponto 
de ônibus. A probabilidade de ele não ter o serviço de transporte aqui 
é muito grande. Há várias razões e várias formas de transpor isso. Nos 
morros da Zona Norte, você tem baixa densidade de linha. Toda cidade 
que tiver problema de declividade vai ter baixa densidade de linha pela 
dificuldade de transpor, mas você pode botar teleférico, plano inclinado, 
funicular, elevador; você contorna isso.

Outro aspecto é a questão ambiental. Você pode ter matas; no caso 
da gente aqui, manguezal, matas. Você, de fato, tem baixa densidade 
de população. Nem justifica esse grande atendimento, mas é preciso 
atender de alguma forma, porque vai ter gente morando por aí. Mas são 
baixas densidades.

Outra questão é grandes equipamentos. A gente tem que tomar cui-
dado com o parcelamento urbano. No caso do Recife é só o aeroporto e a 
Cidade Universitária. No caso, como eu falei em probabilidade, a Cidade 
Universitária tem baixa densidade de linha, mas tem alta frequência. 
Então, é bem servida. O aeroporto, não; obriga todo mundo a contornar. 
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Ele é um obstáculo. E o mais importante de todos é a baixa densidade 
de linha por falta de oferta de infraestrutura de mobilidade para que o 
transporte público possa funcionar.

Esses são os corredores onde eu tenho grandes densidades de linhas. 
Pelo sistema estrutural integrado do Recife, que tem 28 anos de concep-
ção, falta uma terceira perimetral, que era uma via que passava por aqui. 
Então, não é à toa que você tem baixa densidade de linha. Aqui está o 
Rio Capibaribe. Faltam pontes que liguem a Avenida Caxangá à Avenida 
Norte – para quem conhece o Recife. Então, são problemas para poder 
fazer as conexões do transporte público.

Agora, alguns exemplos de visão de futuro, que foram estudos que 
nós fizemos. Estou colocando o bairro de Santo Amaro como exemplo, 
mas, na verdade, o que eu queria mostrar é que procuramos hierarqui-
zar: corredores de alta, baixa e média velocidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Paulo Lima) – Faltam 5 minutos.
O SR. MILTON BOTLER – Vou terminar. O transporte público, pe-

gando essa hierarquia de corredores, vai utilizar no Recife, no máximo, 
30% da nossa malha viária. Hoje o uso está em torno de 8%, muito pouco. 
Quem a usa é o veículo individual, que usa tudo. Então, hoje usamos 8%, 
e poderíamos chegar a 30%. E os outros 70%, como a gente pode pensar? 
Essa foi uma grande preocupação, por causa da questão ambiental. Nos 
outros 70%, nós precisaríamos começar a criar os corredores verdes.

Vou mostrar um problema do Recife que deve rebater em vários ou-
tros Municípios, aqueles que estão se adensando. Aqui, bairro de Santo 
Amaro, um empreendimento muito importante de call center da Con-
tax, 20 mil trabalhadores no prédio construído. Foi-se atrás do Certifica-
do LEED, e não se conseguiu, não sei por que motivo, mas o prédio tem 
eficiência energética, reutilização de água, uma série de pré-requisitos 
que esse certificado exige, menos um que ele não exige, aquecimento e 
elevação da temperatura do ambiente em 6 graus Isso é algo muito sério 
que o adensamento faz.

Aí vem a questão urbanística e ambiental junto com a da mobilidade, 
que é aonde eu quero chegar. No caso do Recife, a Lei do Solo obriga 
você a deixar 25% de solo natural. Quando se constrói um prédio des-
sa forma, sem uso misto, que é a prática da cidade – os muros vão a 6 
metros de altura –, não se tem nenhuma forma de fiscalizar, então nós 
medimos isso e chegamos a 12,5%, a metade, com vários impactos; ele 
reduz a área verde, quer dizer, aquece mais, e sobrecarrega a drenagem 
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pública. Não é à toa que Recife é uma cidade que se alaga frequente-
mente. A urbanização vai fazendo com que a água seja jogada, e à custa 
do Município.

Que recomendações fizemos? Primeira, passar a usar os 70% do sis-
tema viário restante com essa concepção de corredores verdes – fazen-
do paralelo. Eles são corredores de baixa velocidade, para que possam 
conviver carro, bicicleta e automóvel. Em Barcelona, eles os chamam de 
calle 30, rua 30. Há uma placa imensa na entrada da rua, 30 no chão; 
todo mundo baixa a velocidade para, no máximo, 30 quilômetros por 
hora, e aí se pode andar de bicicleta. Não tem nenhuma ciclovia. Ali 
anda a bicicleta, anda o pedestre e anda o carro.

No nosso caso, tentamos arrumar e lançar. Isso é importante. Eu vou 
dizer o que os senhores devem fazer para efeito de revisão de suas legis-
lações. Tomem um princípio importante. A Lei de Uso do Solo só olha 
a parte de mercado, aquilo que é solo privado. Os senhores poderiam 
fazer uma inversão importante. A utilização da propriedade privada tem 
que estar orientada para a melhoria do espaço público. Então, o que pro-
pusemos? Toda vez que adensar, vamos passar o solo natural para o do-
mínio público, os 25%, e aí se pode incrementar a massa verde, ampliar 
esse espaço público com a transferência dos 25%. Toda essa cobertura ver-
de poderia ser ampliada. Isso se refere a 70% do sistema viário da cidade.

Eu sou urbanista, não sou cineasta, não vou ver isso pronto nunca na 
minha vida, vou morrer e isso não vai acontecer, mas é importante que 
a gente comece a pensar nessa relação, para que as pessoas possam se 
deslocar na cidade tendo essa relação entre espaço público e mobilidade, 
porque mobilidade só se dá nesse ambiente público.

Para terminar, eu diria que é importante ter o uso misto, quando 
você faz essa nova integração. Em Barcelona, o uso misto é obrigatório. 
Nos térreos não pode haver residência e a densidade é no mínimo 270 
habitantes por hectare. Um bairro adensado de classe média no Recife, 
que é Boa Viagem, tem 136 habitantes por hectare. Torna-se insustentável 
manter duas padarias – fica difícil. Então, você tem que ter densidade 
para poder ter isso.

Outra lição de Barcelona que já mencionei é o compartilhamento do 
sistema viário. Aqui você pode ter o compartilhamento de vários mo-
dais. Todas essas políticas se dão – não vamos dourar a pílula – a partir 
da restrição do automóvel. Eu não quero cair no argumento: “Ah, mas 
o Governo Federal incentivou o automóvel!” A taxa de motorização da 
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gente ainda é baixa, porque a população que pode, embora o poder aqui-
sitivo esteja subindo, adquirir carro é baixa. A questão não é essa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Paulo Lima) – Tempo esgotado. 
Mais 3 minutos.

O SR. MILTON BOTLER – Todo mundo pode ter o seu carro. A 
questão é: o Município, o poder público vai deixar você chegar de carro 
a qualquer lugar? Hoje ele deixa. Você para o carro na calçada – nin-
guém fiscaliza –, em cima da calçada!

E, por último, discutir isso no âmbito municipal, baseado na expe-
riência de Barcelona, que é a de estabelecer um pacto pela mobilidade, 
envolvendo a população no plano e dizendo a mobilidade que nós que-
remos e a forma de implantá-la.

Aproveitando a ocasião de estar aqui no Congresso Nacional, quero 
dizer que eu acho que a gente deveria começar a discutir um pacto na-
cional pela mobilidade. É evidente que as cidades brasileiras pararam, 
perderam competitividade, e o Governo Federal está colocando dinhei-
ro para que se possa contornar isso, mas não ouvi falar num pacto pela 
mobilidade. Existe uma formulação, muito consistente, do Ministério 
das Cidades, de todas essas políticas – habitação, saneamento e mobili-
dade, que era o grande tripé de formação do Ministério, desde o início 
de sua criação –, mas nunca se chegou a integrar essas políticas, estabe-
lecendo um pacto nacional pela mobilidade urbana.

Obrigado pela atenção de vocês.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Paulo Lima) – Eu quero agrade-

cer aos três representantes: o nosso Milton, o nosso Deputado Jorge Corte 
Real, a nossa Isabel Lins. Sou fruto agora da ditadura do tempo. Pelo 
adiantado da hora não vamos ter debate. Já recebi um comando central. 

Eu queria parabenizar os três expositores. Eu acho que o momento 
foi muito rico. Entendo também que, para cada tema desses, seria ne-
cessária, no mínimo, uma manhã, para aprofundamento, para muitos 
esclarecimentos. De qualquer forma, a semente fica. E todas as informa-
ções vão ficar à disposição da Comissão de Desenvolvimento Urbano.

Eu queria, só para finalizar, tecer alguns comentários. O primeiro 
é que é a grande esperança, porque um dos grandes problemas nossos 
se dá quando faltam recursos. Nós estamos vendo fartura, nós podere-
mos dizer até, no mínimo para... Eu vivi antes e depois do Governo do 
Presidente Lula a quantidade de investimentos, na verdade, aplicados. 
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Para terem uma ideia – à custa de muitos sacrifícios – Recife, quando eu 
assumi, tinha 1,5 milhão de habitantes, mas 1 milhão e 50 mil vivendo 
na pobreza, ou abaixo da linha da pobreza. A nossa capacidade de inves-
timento era 70 ou 80 milhões. Agora, nós temos num só dos projetos, 
que começou comigo, o Via Mangue, em torno de 500 milhões de reais. 
E isso não vai resolver o problema nem de Recife nem da região metro-
politana, para nós vermos a carência e a pobreza em que ainda estão as 
nossas cidades, com todo o crescimento que a economia teve.

Outra questão, que eu sempre fiz questão de priorizar, é a necessi-
dade das escolas de gestão pública das próprias Prefeituras. Na verdade, 
nós tivemos um crescimento econômico súbito, de certa forma. Eu que-
ria ter governado neste tempo em que Elias é Prefeito da cidade. Ainda 
se convive com maus vizinhos, em tese, Prefeitos, que não conseguem 
ter o mínimo de parcerias. Isso às vezes é com os vizinhos de fronteiras 
e às vezes é com o próprio Governo do Estado e com o Governo Federal. 
Eu lembro o quanto eu fui tratado a pão e água no Governo Fernando 
Henrique Cardoso – eu estou botando “pão”, mas nem pão tinha.

Então, eu acho que existe essa perspectiva. Quanto ao apelo feito pelo 
Prefeito Elias Gomes em relação à necessidade de um PAC de gestão 
pública, eu acho que poderia um projeto do Governo Federal estimular 
as gestões a ter uma escola de capacitação e de treinamento, e algumas 
cidades-foco, por exemplo, Goiana. O estudo que eu tenho de Goiana 
mostra que, de uma hora para outra, vai haver a circulação, só da FIAT, 
de 600 carretas por dia. Imaginem o que vai ser a nossa saída para João 
Pessoa, mesmo com a duplicação, no Governo Lula, e agora no Governo 
Dilma, da BR-101, que estava um caos. Em toda a história de Pernambu-
co, nós tínhamos um único acesso ao litoral norte, o da BR-101. Agora 
foi concluída a duplicação da BR-101 de Recife até Natal, mas imagino 
quando entrarem mais 600 carretas/dia só da FIAT, no escoamento da 
produção, só da produção, fora as outras questões.

Então, são realidades trazidas pelo desenvolvimento. É importante 
também a quantidade de empregos gerados na região, etc., é uma verda-
deira revolução por que o Nordeste passa, sem contar a região de Elias, 
que é uma cidade com um território grande, Jaboatão, que está atraindo 
também muitas indústrias. É muito grande o desafio de nós vencermos 
esse grande desafio da mobilidade, sem contar que o transporte público 
sempre foi considerado, como diz a nossa Raquel, coisa de pobre. Fal-
ta qualidade no deslocamento público: ônibus superlotados, quebrados. 
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Nós tiramos o transporte clandestino em Recife, mas, em compensa-
ção – havia uma disputa com os ônibus com ar condicionado –, quando 
nós tiramos o transporte clandestino, tiraram também os ônibus com 
ar condicionado. Então, são coisas para que, essencialmente, há uma 
necessidade maior não só dos gestores públicos comprometidos com a 
população, mas também de um eficiente serviço público prestado pela 
União, Estados e Municípios, nessa grande parceria que pode equacio-
nar a questão, como fez o Presidente Lula e a Presidente Dilma.

Por último, eu queria, mais uma vez, felicitar o Deputado Alberto 
Filho pela iniciativa, agradecer, e já passar a palavra ao mestre de ceri-
mônia para chamar os representantes da próxima Mesa.

Meu muito obrigado. E uma boa tarde a todos vocês!
O SR. APRESENTADOR (Jaime Ferreira Lopes) – Vamos, então, ao 

último Painel. Quero lembrar a todos que, ao final deste Seminário, nós 
teremos um coffee break bastante reforçado. Então, peço a quem está 
com a barriga roncando que espere um pouquinho porque daqui a pou-
co será saciado.

Dando prosseguimento aos trabalhos deste Seminário, passaremos 
agora à apresentação do Painel 3, com o tema Habitação e Infraestrutu‑
ra Urbana – o que foi implantado e o impacto na melhoria das condi-
ções de vida da população do Norte e Nordeste.

Convido a compor a Mesa o Sr. Deputado Roberto Britto, membro 
da Comissão de Desenvolvimento Urbano, da Câmara dos Deputados, e 
Coordenador deste Painel; a Sra. Inês da Silva Magalhães, Secretária Na-
cional de Habitação, do Ministério das Cidades; o Sr. Leodegar da Cunha 
Tiscoski, Secretário Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos, 
do Ministério das Cidades; a Sra. Carolina Bayma Cavalcanti, Secretária 
Nacional de Programas Urbanos, do Programa Capacidades – Programa 
Nacional de Capacitação das Cidades, do Ministério das Cidades; o Sr. 
Antonio Henrique de Carvalho Pires, Diretor do Departamento de Saú-
de Ambiental, da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA.

Informo aos convidados que compõem a Mesa que cada qual terá 20 
minutos para a exposição.

Com a palavra o Deputado Roberto Britto, Coordenador deste Painel.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BRITTO – Bom dia a todos e a todas! 

Quero dizer do prazer que temos de receber a nossa Secretária Nacional 
de Habitação, Inês da Silva Magalhães, do prazer que tenho de receber 
Antonio Henrique de Carvalho Pires, Diretor do Departamento de Saú-
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de Ambiental; o nosso querido colega e amigo Secretário Nacional de 
Acessibilidade e Programas Urbanos, Leodegar da Cunha Tiscoski; e a 
Sra. Carolina Cavalcanti, Secretária Nacional de Programas Urbanos do 
nosso Ministério das Cidades.

É sabido por todos o grande problema que tivemos no Brasil, do 
ponto de vista habitacional. Com a chegada do Presidente Lula, criou-
-se o Programa Minha Casa, Minha Vida, que veio numa tentativa de 
resolver um dos graves problemas habitacionais do Brasil, criado pela 
falta, durante muito tempo, de um programa nessa área aqui no nosso 
País. Tivemos várias tentativas, como a do BNH e mais outras, mas o 
certo é que nenhum programa tinha conseguido alcançar o seu obje-
tivo principal.

Tivemos a formação das favelas com o êxodo rural. A queda de quali-
dade de vida no campo fez com que as pessoas mudassem para as grandes 
cidades em busca de oportunidades. Com esse êxodo, criamos as fave-
las, tão conhecidas de todos nós, em todas as grandes cidades brasileiras. 
Criou-se o Programa Minha Casa, Minha Vida. Esse programa tinha um 
objetivo inicial, uma meta inicial, que depois foi ampliada, e veio a Presi-
dente Dilma e a ampliou ainda mais. Enfim, nós conseguimos alcançar 
hoje realmente números bastante favoráveis em termos de habitação.

Temos observado também, ao longo desse tempo, a evolução desse 
programa, hoje tão bem conduzido pela nossa Secretária Nacional de 
Habitação, Inês da Silva Magalhães. Então, essa evolução que nós senti-
mos foi exatamente a melhoria do programa. O programa inicialmente 
era apenas para construção das casas, depois ampliamos o tamanho das 
casas, depois demos um saneamento básico a essas residências e, agora, 
calçamento, móveis. Nós estamos sentindo uma verdadeira evolução fa-
vorável a esse programa habitacional brasileiro.

Então, eu quero aqui, neste instante, ao iniciarmos a nossa mesa-
-redonda neste Seminário, convidar para as suas palavras a Sra. Inês 
da Silva Magalhães, que terá 20 minutos para discorrer sobre seu tema.

A SRA. INÊS DA SILVA MAGALHÃES – Boa tarde – já é boa tarde – 
a todos e a todas. A concorrência aqui com os índices de hipoglicemia é 
difícil nesta hora, concorrer com a fome de todos. 

Eu queria parabenizar a Comissão de Desenvolvimento Urbano pela 
iniciativa – este é um tema fundamental –, agradecer o convite, cum-
primentar o Deputado Roberto Britto e dizer que uma das questões que 
a gente fala muito é que as nossas cidades têm que ser tema das nossas 
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conversas. A gente vai, cada vez mais, poder enfrentar os grandes desa-
fios que a urbanização tem para o País se o tema das cidades, da qua-
lidade de vida das cidades, da sustentabilidade urbana for tão popular 
quanto o futebol e a telenovela. Essa é a maior chance que a gente tem 
de trazer aqui o tema das cidades para a vida cotidiana, porque nós so-
fremos os efeitos, mas temos que debater, democratizar o debate e a par-
ticipação pela gestão das cidades.

Eu rapidamente queria interagir com duas questões importantes 
que foram colocadas aqui pelos Prefeitos, pelos Deputados e pelos de-
batedores anteriores, que nós estamos no melhor e no pior dos mundos, 
quando todo mundo tem razão. É importante ressaltar que o tema da 
competência municipal sobre a gestão do uso e ocupação do solo e sobre 
o controle urbano e o controle da ocupação das cidades parte de uma 
premissa de um Município que não existe no sentido de todas as compe-
tências, de todo o reforço institucional, da atualização dos marcos regu-
latórios e das capacidades instaladas no conjunto dos nossos Municípios 
neste País continental.

O tema da gestão, o tema de aumentar os recursos para modernizar os 
Municípios realmente é um tema crucial, porque claramente foi recorren-
te aqui nas Mesas que nos antecederam. Nós vivemos hoje um espaço, um 
momento forte de expansão da infraestrutura geral, seja no investimento 
em saneamento, seja no investimento da mobilidade, seja no investimento 
da habitação – sobre o que eu vou falar agora –, mas certamente os nossos 
desafios crescem na mesma proporção que os investimentos.

Queria ressaltar que o Governo Federal hoje já investe em projetos. 
Tanto no saneamento quanto na habitação, desde 2010, investiu uma 
quantidade bastante expressiva de recursos só para projetos. No caso 
da habitação, foram 100 milhões de reais; no caso do saneamento, 300 
milhões de reais para projetos, dialogando um pouco com a fala dos 
Deputados. Mas, ainda assim, desse montante, só 30% dos projetos ti-
veram iniciados seu desenvolvimento. Portanto, temos aí questões em 
que nós devemos reforçar a nossa parceria, e a Comissão de Desenvolvi-
mento tem um papel importante: aprofundar nossa relação com a uni-
versidade. Há a formação dos nossos profissionais, há o incentivo para 
que a distribuição do próprio setor privado, dos escritórios, seja mais 
equânime no País como um todo.

O tema da perseguição da sustentabilidade urbana está em pauta. O 
Ministério das Cidades, no conjunto dos seus investimentos, tem contri-
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buído para cada uma dessas fotografias, para cada pedaço desse grande 
quebra-cabeça que é construir as nossas cidades melhores. O tema que 
aqui me cabe é a habitação. Sobre a contribuição para o tema da susten-
tabilidade urbana, declaro que a larga escala e o curto tempo é uma das 
premissas que a gente tem para enfrentar a questão habitacional no País. 
Para isso, a gente tem que equilibrar o tema da sustentabilidade econô-
mica, o tema da produtividade, do custo da produção, da manutenção 
dos empreendimentos, com o tema da sustentabilidade social, como é 
que nós vamos ter a mesma velocidade, a oferta de outros serviços e 
equipamentos, o tema da sustentabilidade ambiental, a questão dos resí-
duos, da maior industrialização e da melhoria da produtividade. Na im-
plementação de programa, a Secretaria, o Ministério tem desenvolvido 
um conjunto de ações para melhorar cada um desses aspectos.

No que se refere ao Programa Minha Casa, Minha Vida, ele tem a 
ver com um olhar sobre a unidade habitacional, quer dizer, a questão da 
observância da melhoria da qualidade no tema do conforto ambiental 
acústico do empreendimento, com a previsão de uso. Nós estamos fa-
zendo revisões dos projetos, obrigando a previsão de espaços comerciais 
nesses empreendimentos e a relação com o empreendimento da cidade.

Então, nós temos a clareza de que o Minha Casa é um instrumento, 
um instrumento que traz uma grande potencialidade e alguns riscos. 
Como a gente lida com essa potencialidade e com o risco, é a grande 
equação que precisa ser enfrentada. Entretanto, uma das coisas impor-
tantes que a gente tem é que esse é um programa que tem resultado.

Nós temos aqui, entrando no quarto ano do programa, mais de 2,9 
milhões de unidades habitacionais contratadas e cerca de 1,4 milhões 
de unidades entregues nas três faixas de renda, tendo como o total de 
investimentos mais de 190 bilhões de reais. Lembro que o Programa 
Minha Casa, Minha Vida atende famílias que recebem até 5 mil reais 
nas diversas modalidades, como aquele contrato que a gente faz com a 
empresa, atendendo Municípios pequenos, áreas rurais e entidades sem 
fins lucrativos nessas diversas modalidades. 

Como é que essa contratação está expressa nessas faixas de renda? 
Lembro aqui que o Faixa 1 é para as famílias que ganham até 1.600 re-
ais, o Faixa 2 para famílias que ganham até 3.250 reais e o Faixa 3 até 5 
mil reais. No primeiro período e no segundo, nós temos 2,9 milhões de 
unidades contratadas, 1,3 milhão na faixa 1, 1,2 milhão no Faixa 2 e 300 
mil unidades no Faixa 3, claramente apontando uma prioridade para as 
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faixas de menor renda, que são as famílias que não teriam capacidade 
de se inserir, de ir ao mercado numa modalidade tradicional de hipote-
ca. Como funciona o Faixa 1? Na modalidade do Faixa 1, as Prefeituras 
selecionam a demanda, e o Governo Federal, por meio da Caixa Econô-
mica Federal e do Banco do Brasil, compramos o empreendimento da 
iniciativa privada. 

Se a gente olhar a expressão regionalizada disso, nós temos, no Pro-
grama, nas três faixas de renda, uma distribuição em que a Região Su-
deste tem maior volume de investimento, seguida da Região Nordeste e, 
depois, Sul e Centro-Oeste. Mas, se nós olharmos somente para a faixa 
de menor renda, essa distribuição muda, tendo a Região Nordeste como 
aquela onde mais a gente contratou, seguida das Regiões Sudeste, Sul, 
Norte e, por último, Centro-Oeste. 

Claramente, um dos grandes desafios e dos objetivos do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, além de movimentar a economia, além de 
prover moradia, incentivar o mercado formal de moradia, era também 
ser um instrumento de mitigação da desigualdade social e das desigual-
dades regionais. Então, ele tem sido um instrumento bastante impor-
tante. Mas, se a entrega e a contratação são fatores de comemoração, nós 
temos desafios de outra natureza. Conforme damos um passo, o passo 
seguinte torna-se mais desafiador. 

Os temas da inserção urbana e dos empreendimentos são muito im-
portantes, por isso o papel dos Municípios é fundamental. Com relação 
à questão da inovação, cada vez mais se incorporam elementos nos em-
preendimentos que mitigam a necessidade de manutenção. Lembro que 
nós estamos, principalmente na Faixa 1, atendendo famílias com altís-
sima vulnerabilidade e que, portanto, precisamos ter uma estratégia de 
não onerar demais o custo da moradia para essas famílias – o tema da 
mobilidade é importante, por isso a inserção urbana é fundamental – e 
também trazer fortemente a universidade para incorporar a habitação de 
interesse social como um objeto de pesquisa, de inovação e de atuação. 

Outro tema que eu particularmente acho que é o mais importante é 
como nós fortalecemos a estratégia de trabalho social com essas comu-
nidades. Lembro que hoje qualquer empreendimento de habitação – seja 
do PAC, seja do Minha Casa, Minha Vida – tem cerca de 2% dos recur-
sos que devem ser investidos no que chamamos de trabalho social, que 
são ações que têm o objetivo de preparar famílias para o uso racional 
dos recursos da água, da luz, que têm o objetivo de organizar os condo-
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mínios, de melhorar o acesso às políticas públicas locais e aos compo-
nentes, de melhorar as estratégias de capacitação de emprego e renda.

Então, a potencialidade desse instrumento será tão efetivada quanto 
a capacidade que o conjunto – Município, Estado e Governo Federal – 
tem de implementar e de dar conta desses desafios. Entretanto, é uma 
das nossas virtudes e um dos nossos grandes desafios o poder municipal, 
no caso do desenvolvimento urbano, ter prerrogativas intransferíveis, e 
é quase absoluta a sua responsabilidade de ser o ator que estabelece uma 
gestão do seu território de uma maneira mais estratégica.

O que eu quero dizer com isso? Eu acho que é importante a gente res-
saltar que o Plano Diretor é importante, que o Plano Local de Habitação 
é importante, que os Planos de Mobilidade são importantes, mas hoje 
claramente o grande componente que nós temos é olhar para o território 
também com o olhar do desenvolvimento econômico das possibilidades, 
das vocações que cada pedaço do território do seu Município pode ter 
e usar a habitação como um serviço a essa atividade econômica, quer 
dizer, romper a nossa tradição, que não é brasileira, é latino-americana, 
da expansão das cidades por meio da habitação, um desafio para a habi-
tação dos pobres e também para a habitação das classes de maior renda. 

Se a gente olhar, vou usar exemplo de São Paulo, que conheço bem, 
a expansão das cidades se dá também pelos condomínios de alta renda; 
se a gente olhar o Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca foi expansão pela alta 
renda; a diferença é que a classe média e as pessoas de maior poder aqui-
sitivo têm uma maior chance de acessar, por meios próprios, os bens e 
serviços que naquela localidade não existem, coisa que os mais pobres 
não têm. Por isso a nossa responsabilidade é maior no sentido de levar a 
expansão urbana das nossas cidades já com o acesso e atividade econô-
mica como seu grande eixo de atuação. 

Então, os Municípios têm esse grande desafio. Acho que o Governo 
do Estado, como foi colocado aqui, é um ator importante na área de 
apoio ao planejamento e ao desenvolvimento desses Municípios, mas 
a iniciativa privada também tem os desafios no que se refere ao Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida. Acho que nós já vencemos um dos 
objetivos do Minha Casa, que é trazer a iniciativa privada para a pro-
dução de habitação para o setor econômico. Eu acho que isso já é uma 
vitória. A gente já pode verificar um aumento dessa produção para as 
faixas de média renda, mas também o setor privado precisa alterar o 
seu produto, sendo induzido pela regulação do uso e ocupação do solo 
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nas cidades, fazendo a mistura de renda, a mistura tipológica e tam-
bém as misturas de uso.

A matriz urbana brasileira, seja ela olhada pelo olhar da reprodu-
ção dos espaços dos territórios dos mais pobres, seja ela olhada pela re-
produção dos espaços mais ricos, precisa sofrer alterações. Este é um 
desafio do Brasil e da América Latina. Qual é esse desafio? Realmente, 
você ter o adensamento das cidades, como o Professor Milton colocou, 
ter um transporte público de qualidade, ter uma cidade mais amistosa 
para o caminhar. Na verdade, nós vamos a Barcelona, como o Milton 
colocou, a Paris, e todo mundo acha muito bacana, mas, quando volta 
para a sua cidade, vai morar no condomínio 25 do Park Way, ou vai 
morar na Granja Viana, em São Paulo, ou na Barra da Tijuca, no seu 
condomínio fechado. 

Então, essa reflexão, essa alteração de um paradigma que nós temos 
do olhar sobre a nossa cidade é um desafio para o conjunto da sociedade. 
Aqui, a Câmara, tem um papel, como a Casa onde todos os olhares são 
feitos, fundamental para que esse debate seja aprofundado e que a gente 
consiga construir outro olhar sobre as nossas cidades. 

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) – Nós agradecemos 

à Dra. Inês a sua participação inicial. Ela foi estritamente rigorosa no 
tempo; foram gastos 19 minutos e 40 segundos. 

Eu passo a palavra ao Dr. Leodegar da Cunha.
O SR. LEODEGAR DA CUNHA – A nossa saudação a todos os pre-

sentes, especialmente ao Deputado Roberto Britto, Presidente deste tra-
balho, ao Deputado Alberto Filho, que nos promove este evento e nos 
convida para participar em nome da Comissão de Desenvolvimento Ur-
bano, à Secretária Inês Magalhães, ao Sr. Antonio Henrique, da FUNASA.

A Carolina é nossa gerente. Eu vou fazer apenas uma pequena intro-
dução e a Carolina vai fazer uma complementação mais técnica, dentro 
da objetividade que o horário exige. Deputado Britto, eu apenas faria 
essa introdução.

O planejamento urbano realmente é uma das grandes deficiências. Se 
olharmos o nosso histórico, o Estatuto das Cidades é de 2001, é recente, e o 
Ministério das Cidades foi criado no início do mandato do Presidente Lula, 
em 2003. Então, essa estruturação toda da questão das cidades é muito 
recente. O PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, é de 2007.
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Quando se começou realmente a investir para valer no PAC, os Es-
tados e Municípios – na época, eu cheguei ao Ministério em agosto, e o 
PAC foi lançado em abril ou maio – apresentavam propostas tentando 
levar recursos, mas infelizmente, na hora do projeto, não tinha projeto. 
Aí vem a grande falha já no primeiro passo. Há obra que foi seleciona-
da em 2007, no Ministério das Cidades, e obras grandes, numa capital 
brasileira, que ainda não iniciaram. Então, 6 anos depois, e o Governo 
Federal inclusive repassou recursos para o projeto, mas nem o projeto 
ainda conseguiu ficar pronto. Aí passa por um ponto, que eu peguei aí 
no segundo painel, que é a linha da capacitação, que é fundamental. 

Os nossos Municípios, alguns Estados, as próprias companhias es-
taduais de saneamento têm muitas deficiências. A capacitação é funda-
mental. Existem recursos disponibilizados, mas se esbarra na falta de 
projeto, na falta da regularização fundiária do empreendimento, na falta 
de licença ambiental, e os entraves começam. Isso tudo aí é evolução. 
Esperamos que realmente tenhamos uma melhora sensível. Como já foi 
dito, o Ministério das Cidades disponibiliza recursos para as obras e 
também para projetos.

Falou-se muito aqui em mobilidade. Agora eu vou repetir uma frase 
do Jaime Lerner: “O automóvel de amanhã é o cigarro de hoje”. É uma 
afirmação que ele faz. Quer dizer, a tendência das cidades é ir se agre-
gando aos automóveis e também priorizando o transporte de massa 
dentro das linhas necessárias, inclusive com qualidade. 

Eu passo a palavra à Carolina, pedindo-a para ser objetiva, porque é 
hora de almoço. Obrigado.

A SRA. CAROLINA BAYMA CAVALCANTI – Bom dia!
Eu vou ficar em pé, seguindo o exemplo do Milton, porque não dá para 

ver ali do cantinho. Bom, eu vou tentar ser objetiva, pois é muita coisa.
Eu vou começar falando do processo de urbanização do Brasil, que 

já foi um pouco introduzido pelas outras falas. Enfim, o Brasil passou 
por um processo de urbanização acelerada. Em 50 anos, a população 
urbana cresceu mais de 150 milhões de habitantes com intensificação da 
urbanização nas regiões metropolitanas, que concentram mais de 40% 
da população do País, e a expansão indiscriminada da urbanização no 
território brasileiro. O Censo do IBGE, de 2010, confirmou que 84% da 
população do País vive em áreas urbanas. 

Aqui é só para ilustrar um pouco como se deu a concentração urbana 
ao longo dos últimos 60 anos. Esses pontinhos vermelhos são as cidades 
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com mais de 500 mil habitantes no Brasil na década de 40. Então, vocês 
veem 1950, 1060, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, cidades com mais de 500 
mil habitantes no País.

Nesse panorama, a Secretaria Nacional de Acessibilidade e Progra-
mas Urbanos tem como missão exatamente implantar o Estatuto das 
Cidades, que é, como o Secretário falou, a lei que determina as diretrizes 
gerais para a política de desenvolvimento urbano dos Municípios, ou 
seja, com a concentração urbana tão grande é impossível você ter cida-
des sustentáveis e de qualidade sem uma política de desenvolvimento 
urbano e um planejamento urbano estruturado. A missão da Secretaria 
Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos é esta: ajudar os Mu-
nicípios a implantar suas políticas de desenvolvimento urbano, de modo 
a garantir o acesso à terra urbanizada a todos, terra urbanizada bem 
localizada, regularizada, segura e acessível. 

Como? Nós temos algumas linhas de trabalho que tratamos de pla-
nejamento urbano interfederativo, de acessibilidade, habilitação de áre-
as urbanas, gestão de riscos e resposta a desastres e regularização fun-
diária basicamente. 

No setor de planejamento urbano e interfederativo, a gente trabalha 
principalmente com a questão da capacitação e assistência técnica para 
a elaboração e implementação de planos diretores e instrumentos do 
Estatuto das Cidades. Na parte de planejamento metropolitano e inter-
federativo, através da consolidação do Estatuto da Metrópole e, na parte 
também de planejamento da expansão urbana, como a Inês bem colo-
cou, no desenvolvimento da metodologia para o planejamento da expan-
são voltada para a gestão de risco em cooperação com o governo japonês.

Na área de planejamento urbano, mostrando um pouco aqui o pano-
rama da evolução de instituição de planos diretores no Brasil. Hoje, você 
vê pelo gráfico, aqui o amarelinho, que são o total dos Municípios com 
mais de 20 mil habitantes no País, que são os Municípios que têm obri-
gatoriedade, pelo Estatuto das Cidades, de elaboração de plano diretor. 
O vermelho são os Municípios com 20 mil habitantes ou mais que de 
fato elaboraram e aprovaram os seus planos diretores.

Esse número é de 2009. Em 2010, ele já evolui um pouco mais. Hoje, 
nós temos quase 90% dos Municípios que têm obrigatoriedade, pelo Es-
tatuto das Cidades, de elaboração do plano diretor com os planos dire-
tores elaborados. 
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Com relação à qualidade do plano diretor, aí já são outros quinhen-
tos. Na verdade, o nosso esforço é sempre qualificar o conteúdo desse 
plano para que ele seja aplicável e para que ele de fato converse com a 
realidade das cidades e com a realidade dos investimentos. 

Então, hoje, na verdade, estamos num momento de inflexão, porque 
os planos diretores elaborados no âmbito do Estatuto estão completan-
do 10 anos, portanto, precisam ser revisados, e, nessa revisão, a gente 
tem buscado fazer um esforço de qualificação de conteúdo com o foco 
em algumas questões que nós achamos essenciais para o funcionamento 
do plano diretor. Uma delas diz respeito à gestão da valorização do solo. 
Trata-se, na verdade, do retorno para o poder público da valorização do 
solo gerada pelo investimento, ou seja, de o poder público e as Prefeituras 
conseguirem regular o mercado e o que vem sendo produzido de cidade 
a partir de investimentos públicos e privados.

Aqui, é um exemplo de como isso acontece: controle e gestão social 
da valorização imobiliária. A gente tem trabalhado muito na questão do 
fomento à utilização da outorga onerosa do direito de construir.

Bom, o que acontece? Nos planos diretores, são definidas normas e 
potenciais de quanto se pode construir numa determinada zona. Ou 
seja, se define um coeficiente do aproveitamento dos terrenos, o que nós 
chamamos de coeficiente de aproveitamento básico. O mesmo plano di-
retor pode estabelecer coeficiente de aproveitamento acima do básico, 
que são os coeficientes de aproveitamento máximo, que podem ser uti-
lizados a partir do pagamento de uma contrapartida financeira que vai 
ser revertida a um fundo ou ao orçamento municipal e destinada a ações 
de desenvolvimento urbano na cidade, seja habitação social, seja melho-
ria urbanística, seja transporte e mobilidade. Esse é um instrumento 
que nós acreditamos ser muito importante para se mudar o paradigma 
de produção de cidades, ou seja, de você limitar o direito de construir 
inerente à propriedade e de tentar reverter para o poder público e para a 
coletividade aquilo que de valorização imobiliária é gerada por investi-
mentos e por mudanças de índices construtivos.

Outra questão são as operações urbanas consorciadas, que são um 
tipo de parceria público-privada para o estabelecimento de grandes in-
vestimentos em infraestrutura. As operações urbanas têm sido utiliza-
das para questões de mobilidade, para grandes infraestruturas urbanas 
e grandes projetos urbanos, e é uma maneira de se conseguir viabilizar 
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recursos antes do investimento utilizando, digamos assim, a especula-
ção imobiliária que aconteceria naquela local devido ao investimento. 

Hoje o nosso grande desafio na operação urbana, na verdade, é ga-
rantir que isso seja inclusivo e que esse movimento de valorização das 
áreas urbanas, a partir dos investimentos previstos, gerados e colocados 
na legislação, reverta para a população mais pobre e que isso gere bene-
fícios não só para quem está empreendendo naquele local, mas também 
para a população como um todo. 

Hoje, a gente tem uma linha de financiamento com recursos do 
FGTS, que foi aprovada pelo Conselho Curador e que está em processo 
de normatização dentro do Ministério das Cidades, que prevê o apoio, 
com recursos do FGTS, para operações urbanas consorciadas.

Outra questão diz respeito ao planejamento metropolitano. Hoje, 
você tem uma realidade de RIDEs e de regiões metropolitanas no 
País – esse aqui é, um pouco, um panorama de RIDEs e esse aqui de 
regiões metropolitanas. 

Por exemplo, na Paraíba, nós temos 12 regiões metropolitanas. A 
metropolinização é uma realidade. Você precisa ter instrumentos para 
tratar consorciadamente esses Municípios de região metropolitana atra-
vés de serviço de interesse comum, enfim, uma gestão urbana tem que 
ser feita em conjunto. 

Então, hoje a gente está num processo, junto com o Deputado Zezéu 
Ribeiro, da discussão do Estatuto da Metrópole. Provavelmente vai ser 
apresentado um substitutivo ao projeto de lei pelo Deputado Zezéu, que 
é o Relator, até o dia 12 de novembro. Essa minuta do substitutivo foi ex-
tensamente discutida com o Ministério das Cidades, com o Ministério 
da Integração, com o IPEA, com universidades, com movimentos so-
ciais, para se propor um modelo de gestão metropolitana de governança 
que consiga viabilizar essa gestão conjunta dentro de alguns aspectos 
que nós acreditamos importantes, mas com respeito ao pacto federati-
vo, com respeito à gestão democrática e com respeito à necessidade de 
priorização de investimentos nessas cidades que concentram boa parte 
da população e boa parte dos déficits também.

A terceira questão é o planejamento e controle da expansão urba-
na. Nós estamos com um projeto de cooperação com o governo japo-
nês para o desenvolvimento de metodologia e de expansão urbana com 
o objetivo de prevenção de crescimento desordenado e prevenção de 
desastres naturais. Bom, sabemos que o Japão tem um know‑how bem 
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grande nessa questão de desastres, então, a gente está hoje com um pro-
jeto de cooperação que envolve dezenas de Ministérios – Ministério das 
Cidades, Ministério da Integração, Defesa Civil, ANA – com o objetivo 
exatamente de elaborar essa metodologia de planejamento da ocupação 
da expansão urbana de modo a preservar áreas suscetíveis a risco, com 
intuito de tentar minimizar a ocupação dessas áreas que são sensíveis e 
tentar minimizar os desastres nas áreas de expansão.

A ideia é elaborar alguns projetos-pilotos que vão servir de guia para 
a instituição de uma metodologia de expansão urbana e de planejamen-
to da expansão urbana que a gente vai replicar em diversos Municípios 
considerados críticos pela Lei da Gestão do Risco da Defesa Civil.

O que se espera, na verdade, com esse planejamento das áreas de ex-
pansão urbana, é melhorar a oferta de terra urbanizada, segura, bem lo-
calizada, a oferta de habitação de baixa renda, de moradia digna com in-
fraestrutura; é buscar a demarcação de áreas suscetíveis a desastres para 
coibir um pouco a ocupação urbana nessas áreas e impedir, de maneira 
preventiva, os desastres naturais com morte, com vítima; estabelecer 
parâmetros urbanísticos e construtivos especiais para a ocupação des-
sas áreas ambientalmente suscetíveis, o que não quer dizer que elas não 
possam ser ocupadas, mas ocupadas com menor densidade, ocupadas 
de uma maneira especial de modo a não oferecer risco para a população 
ocupante ou ao entorno; controle do uso e ocupação do solo; e fiscaliza-
ção e monitoramento da ocupação urbana, ou seja, tentar fazer com que 
os Municípios consigam promover esse controle do uso e da ocupação 
do solo de modo a coibir mais uma vez a ocupação em áreas suscetíveis, 
claro que oferecendo alternativas de moradia em áreas seguras e bem 
localizadas e urbanizadas. 

Na área de reabilitação urbana, nós trabalhamos com recuperação e 
adaptação de espaços de uso público e imóveis principalmente em áreas 
centrais, indo bem ao encontro do que tem sido falado aqui na ques-
tão da mobilidade urbana, da habitação, que é: “vamos ocupar os centros 
para reduzir as necessidades de grandes deslocamentos”, enfim, apro-
veitar potencial de infraestrutura, potencial de edificações já existentes 
no centro das cidades, recuperando essas edificações preferencialmente 
para moradia social.

Aqui, é um exemplo de um projeto, em Salvador Nós trabalhamos 
com apoio a planos, projetos e obras de reabilitação urbana.
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Aqui é o montante de recursos investidos nesse tema, desde 2003, 
um pouco do recorte Norte e Nordeste.

Na área de acessibilidade, nosso objetivo é promover acessibilidade 
em áreas urbanas e edificações, principalmente com adaptação de espa-
ço de uso público – calçadas, praças, parques – e através de capacitação 
e apoio à obras, projetos e obras de acessibilidade. 

Temos aqui oito projetos selecionados, em 2012, todos em cidades do 
Nordeste. São mais ou menos 2 milhões e 200 mil reais para elaboração 
de projetos ainda; não obras. 

Podem ser apoiados, na verdade, a criação de rotas acessíveis, adapta-
ção de calçadas e espaços públicos e a execução de obras complementares 
de infraestrutura, ou seja, realocação de postes, caixas de visita, infraes-
trutura, pavimentação.

Aqui, são alguns exemplos de intervenção que a gente pode fazer 
nessa ação: adaptação de calçadas, implantação de rampas, instalação 
de sinalização sonora. 

Na parte de gestão de risco e resposta ao desastre, nós trabalhamos 
basicamente em três linhas: projetos e obras de contenção de encostas, 
no PAC; elaboração de cartas geotécnicas de aptidão à urbanização; mo-
nitoramento da ocupação urbana voltada para a gestão de riscos, em 
complementação àquele trabalho da expansão urbana.

Na contenção de encostas, a gente tem uma carteira de 10 Estados e 
89 Municípios, entre 2011 e 2013, totalizando um investimento de mais 
ou menos 2 bilhões de reais, desde 2011. E aqui é um pouco do que foi 
selecionado e está em andamento no Norte e Nordeste.

Quanto às obras em andamento, a gente destacou um pouco uma 
obra. São 19 obras em andamento, na verdade, de contenção de encostas 
em Pernambuco. Aqui é o que está sendo feito na Rua Tancredo Neves, 
em Recife

Em Salvador, são 20 obras de contenção de encostas em área de risco.
Cartas geotécnicas são diretrizes urbanísticas elaboradas com base 

em mapas de suscetibilidade para, exatamente, naquela estratégia de ex-
pansão urbana, você projetar novos loteamentos com segurança frente 
aos desastres naturais.

As cargas geotécnicas são obrigatórias para a aprovação dos novos 
parcelamentos – todos os novos –, a partir de 2012, para aqueles Muni-



79

cípios que constam do cadastro do Plano Nacional de Gestão de Risco 
e Resposta a Desastres Naturais. São 150 Municípios mais ou menos.

A nossa meta é a elaboração de 106 cartas geotécnicas para Municí-
pios desse cadastro nacional do Plano de Gestão. Aqui são os Municípios 
do Norte e Nordeste que fazem parte desse cadastro. Temos: Lauro de 
Freitas; Caucaia, no Ceará; Bacabal, Grajaú, Trizidela do Vale e Vitória do 
Mearim, no Maranhão; em Pernambuco, Abreu e Lima, Cabo de Santo 
Agostinho, Camaragibe, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes; e no Piauí, 
Barras, Campo Maior, Esperantina.

E, para finalizar, o trabalho de regularização fundiária. Esse é um 
gráfico que mostra, na verdade, a involução da irregularidade fundiária 
urbana, de 2001 a 2008. Ele mostra o percentual de domicílios com 
irregularidade fundiária urbana segundo o porte dos Municípios. Como 
irregularidade a gente considera favelas, cortiços, loteamentos irregula-
res não registrados em cartório. 

Vê-se que a diminuição não é sensível, mas houve uma diminuição 
da taxa de irregularidade dos Municípios.

Para o nosso programa da Secretaria, do que se trata a regulariza-
ção fundiária de assentamentos urbanos? É exatamente uma resposta 
ao problema de falta de registro imobiliário, que é crônico no País. 
Não se trata só de áreas pobres, mas de bairros e cidades inteiras sem 
registro imobiliário. 

O produto da nossa ação é o título de propriedade ou de posse re-
gistrado no cartório de registro de imóveis. A gente tem um custo por 
emissão de título de mais ou menos 600 reais por título.

Os impactos da regularização fundiária são vários: além da redução 
do déficit qualitativo, a segurança de posse, a transferência de renda, 
ou seja, você está transferindo renda para aquela família que recebeu 
um título, um bem. Então, em última instância, você está transferindo 
renda, assim, ela agora é proprietária de um imóvel, de uma terra. E de-
sobstrução de investimentos públicos.

A atuação do Governo Federal é em rede: a SPU trabalhando com a 
regularização das terras da União; o Programa Terra Legal, no âmbito do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, para a regularização fundiária, 
doação de terras do INCRA e do Governo Federal na Amazônia Legal; 
o Ministério das Cidades, que possui a dimensão da regularização nos 
seus programas de urbanização de favelas e de saneamento integrado; e 
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o Programa Papel Passado, que está a cargo da SNAPU, e que tem o ob-
jetivo de promover a regularização fundiária urbana como forma de am-
pliação do acesso à terra urbanizada e redução da pobreza, combinando 
ações de fortalecimento institucional dos Municípios e implementação 
de processos de regularização fundiária urbana com titulação.

Estratégias de atuação: principalmente a capacitação dos agentes, 
que vão desde Prefeituras, associações de moradores a parte do Judiciá-
rio e cartórios; convênios e contratos de repasse. 

A gente teve uma seleção agora, em 2013, que foi encerrada ontem, 
para apoio a processos de regularização fundiária. Recebemos uma de-
manda de mais de 3 bilhões de reais para a regularização fundiária em 
vários Municípios do País. 

Outra estratégia é a titulação de possuidores de áreas federais doadas 
aos Municípios no âmbito do Terra Legal, ou seja, as áreas do INCRA 
que são doadas aos Municípios no programa Terra Legal são regulari-
zadas com emissão de títulos para as pessoas que ocupam aquelas áreas 
nessas cidades; e remoção de obstáculos legais à regularização fundiária 
no País.

Enfim, aqui são um pouco das áreas de atuação do programa. 
Era um pouco isso, muito rapidamente, o que a gente queria passar 

aqui sobre a atuação da Secretaria. São muitos temas, diversos, mas... 
Bom, era um pouco isso. 

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) – Está bom. Que-

remos agradecer ao Dr. Leodegar Tiscoski e à Sra. Carolina Cavalcanti.
Passo a palavra ao Sr. Antonio Henrique de Carvalho Pires, que dis-

põe de 20 minutos para a sua exposição.
O SR. ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PIRES – Boa tarde a 

todos e a todas! Eu queria agradecer o convite em nome da FUNASA. O 
Dr. Gilson, nosso Presidente, não pôde comparecer. É uma honra com-
por a Mesa, Deputado Roberto Britto, com a Secretária Inês Magalhães, 
com o Dr. Leodegar e também com a Carolina, do Ministério das Cida-
des, que tem prestado um relevante serviço ao nosso País. 

Eu queria fazer uma referência especial aqui ao Deputado Alberto 
Filho, meu companheiro de partido.

Quero dizer que encontramos – isso para quem conhece um pouco do 
nosso País – um País de desigualdades impressionantes. Quando a gente 
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começa a falar dos programas que aqui estão, especialmente quando a 
gente fala no Nordeste e no Norte... Todo mundo aqui tem água encanada 
em casa, todo mundo aqui tem banheiro em casa, não é? É bom lembrar 
que muita gente neste País não tem nem água em casa, nem banheiro, 
nem casa. A gente vê a revolução que o Programa Minha Casa, Minha 
Vida, está fazendo no Piauí, por exemplo. São coisas impressionantes. E 
não são fantasmas que vão ali para dentro daquelas casas, não; são famí-
lias que estão se mudando para lá, para ter uma moradia digna.

A FUNASA, para quem não a conhece, está instalada em todos os 
Estados do Brasil. A nossa faixa de atuação dentro do PAC é exatamente 
a G3, onde estão as cidades abaixo de 50 mil habitantes. 

Quando a gente fala em planejamento, que é uma coisa fundamental, 
há falta de projetos, mas a diferença entre o que encontramos neste País 
e a revolução que vem sendo feita nos últimos 10 anos é uma coisa im-
pressionante, principalmente em termos de investimento em saneamen-
to. Isso não é o Governo Dilma que diz, não foi o Governo do Presidente 
Lula, mas são as entidades da sociedade civil organizada que mostram o 
que se está fazendo. Eu dou um exemplo: as pesquisas e estudos divul-
gados pelo Trata Brasil mostram a evolução. 

Falta muito para ser feito ainda, mas temos feito muito. Exemplo dis-
so é a seleção e contratação que a FUNASA fez de quase 2.700 projetos 
de saneamento. Nós estamos elaborando, em todo o País, projetos para 
os Municípios que apontaram, em cartas-consulta, falta de capacidade 
para elaborar esses projetos.

No PAC 1 houve a indução, para que depois fosse elaborado o pro-
jeto, e aconteceu o que o Dr. Leodegar acabou aqui de citar, no caso de 
um Município, ou Estado, em 2007: até hoje não se pôde dar retorno à 
população daquele local, e nem se pôde colocar outro investimento para 
não haver uma sobreposição.

Então, nós estamos, hoje, na FUNASA, elaborando 2.700 projetos em 
todo o País. 

Aqui está a missão da FUNASA... Todo mundo aqui conhece a FUNASA? 
Todos, não? Ótimo! Essas apresentações vão ficar aqui à disposição.

O tempo é curto. Nós vamos falar en passant de nossas ações, lem-
brando que Hipócrates, o pai da medicina, há 400 anos antes de Cristo, 
portanto, há mais de 2.400 anos, já falava que todo cidadão que chegasse 
a uma cidade, a uma comunidade tinha que verificar a qualidade da água 
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que aquela população bebia para saber se a cidade, se a comunidade da 
época ali estava sendo bem administrada. Então, a relação da qualidade 
da água, da quantidade de água... Quando a gente fala em saneamento – 
entra o tratamento de esgoto, entra a coleta e destinação adequada do 
resíduo sólido e entra a questão da drenagem –, está falando diretamen-
te em saúde.

Este é o número – e é uma ladainha – que a Organização Mundial 
de Saúde afirma sempre. Eu achava que era uma coisa que a gente batia 
muito aqui no Brasil, mas eu ouvi isso exatamente de pessoas da área, 
dos Estados Unidos, da Suíça, da Espanha, do Chile. Enfim, em toda a 
comunidade que trata de saneamento, para cada 1 real que é investido 
em saneamento, você consegue retorno significativo de quatro a cinco 
vezes mais nos gastos com saúde. Então, a prioridade é o saneamento, eu 
falo como engenheiro das nossas obras de engenharia.

Eu vou pular esta parte da introdução por causa do tempo, mas que-
ria ressaltar alguns aspectos. Na década de 70, estudo intitulado Limi‑
tes do Crescimento, capitaneado pelo Clube de Roma, pode ter tido a 
primeira tentativa de sistematizar, de planejar o desenvolvimento sus-
tentável, pois considerava, à época, o ritmo acelerado da urbanização, 
o crescimento demográfico, a desnutrição generalizada, o esgotamento 
dos recursos não renováveis e a deterioração do ambiente.

No cenário atual, o relatório do PNUD mostra a estreita correlação 
entre pobreza e ausência de acesso ao saneamento adequado, em espe-
cial à água potável e segura. De acordo com o relatório, nos países em 
desenvolvimento, quase metade da população está privada de acesso aos 
serviços de saneamento. A ampliação do acesso pode melhorar direta-
mente a saúde e indiretamente a produtividade.

Estes aqui são números de sustentabilidade, de investimentos em 
saúde. Isso aqui é uma coisa muito importante porque é forte a relação 
do saneamento com a saúde. Uma pesquisa foi feita pelo Jornal Britâni-
co de Medicina com mais de 11 mil médicos em todo o mundo. Se eles 
pudessem destacar o que seria considerado uma revolução para melho-
rar a medicina, o saneamento básico suplantou outras conquistas, tais 
como antibióticos, vacinas, as descobertas do DNA e da anestesia, que 
foram outros destaques da própria pesquisa. Então, aos participantes 
foi perguntado o que pensavam ser o maior avanço da medicina desde 
a fundação da publicação, que foi em 1840, e foi exatamente o próprio 
saneamento que teve destaque.
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Quando a gente fala em saneamento... A Dra. Inês puxou uma coisa 
fundamental: a questão daqueles 2% do trabalho social que são destina-
dos quando é feita lá uma obra do Minha Casa Minha Vida. É impressio-
nante! Infelizmente, Darcy Ribeiro dizia que a pobreza tem várias raízes 
profundas, mas a maior delas é a falta de educação, a ignorância, não 
pela brutalidade, mas pela falta de conhecimento, é exatamente o cida-
dão receber o benefício da casa, da água, do abastecimento, da coleta em 
que reside e não saber tirar proveito, não saber usufruir dignamente, 
decentemente daquela ação.

Eu estava em Estrela de Alagoas há uns 3 meses, numa entrega de 
cisternas, que é aquela solução que não tem como se fazer outra. A gente 
é obrigado a instalar uma cisterna, porque não tem ninguém que me 
convença ali... Aliás, os dados mostram que seria humanamente impos-
sível, em termos de engenharia, porque seria um orçamento impossível, 
a gente construir uma adutora para levar água para uma casa ou duas. 
Então, instala-se a cisterna, mas eu tenho certeza absoluta de que todo 
engenheiro se sente incomodado com a tal da cisterna. Eu desafiaria to-
dos aqui a passar uma semana com aqueles 20 litros de água/dia. 

Lá eu estava falando da importância de se lavarem as mãos, que é 
uma coisa tão básica e importante. A minha sogra diz que aprendeu o 
hábito de lavar a mão depois que passou a conviver comigo. Eu estava 
falando para lavar as mãos, e o pessoal não tinha água nem sequer para 
beber. De repente eu vi as distorções deste País, que tem a capacidade de 
extrair petróleo em alto mar, de fornecer combustível para os carros de 
Fórmula 1 e é o mesmo País que tem gente que ainda não tem água até 
para beber. Essa é a distorção. 

Para quem faz política, e aqui nós estamos numa Casa, no Congresso, 
estamos aqui com gestores do Executivo, estamos aqui com pessoas que 
tenho certeza absoluta de que entendem a necessidade do arranjo polí-
tico para a gente poder galgar e suplantar essas dificuldades... Por isso 
é que a Presidenta Dilma lançou o Água para Todos e lançou o Brasil 
sem Miséria, porque seria impossível sem água, repito, e sem essas ações 
mínimas de saneamento que se tenha dignidade.

Então, a FUNASA ratifica o seu compromisso com a universaliza-
ção do acesso à água em quantidade e qualidade suficientes. Essa é uma 
das estratégias de erradicação da pobreza e da fome que poderá con-
tribuir para reduzir pela metade, para o ano de 2015, a proporção de 
pessoas que carecem de acesso sustentável à água potável, segura e ao 
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esgotamento sanitário. Universalizar o acesso à água de qualidade para 
consumo humano não é apenas uma exigência legal, mas acima de tudo 
uma necessidade social e moral também.

Aí entra o PAC. Do Programa de Aceleração do Crescimento eu vou 
à questão de que a gente consegue com o PAC o planejamento dos inves-
timentos necessários ao crescimento econômico permanente do País; a 
previsibilidade dos investimentos que deverão ser feitos no médio prazo 
e o apoio do Governo Federal aos Municípios no enfrentamento dos gra-
ves problemas urbanos.

Eu estava numa reunião há pouco na Presidência, e o Governo Federal 
está fazendo aquelas reuniões nos Estados; nas capitais; nos grandes Es-
tados, em mais de um local, fazendo reunião com todos os órgãos que 
compõem o Governo, fazendo uma sala de atendimento ampliada. Já 
foram mais de 26 mil atendimentos em cada localidade dessas. E, quan-
do a gente vê a Carolina fazendo essa explanação aqui... É óbvio que o 
Prefeito não tem capacidade, nem o Deputado, apenas o técnico ali, de 
absorver e difundir essas ações de toda essa gama, de tudo o que está ao 
alcance do Município. E sem capacitação, sem um planejamento, sem 
uma gestão que corra atrás disso, ele não vai poder alcançar. O Governo 
Federal tem feito essas rodadas para os novos Prefeitos e Prefeitas.

Isso aqui é o PAC como um todo. Eu vou me ater aqui à parte da 
FUNASA em si, mas estas são todas as vertentes do Comunidade Cida-
dã, em que você tem as unidades básicas de saúde; as unidades de pronto 
atendimento; as creches, quadras e praças que envolvem o Ministério da 
Saúde também; o Programa Água para Todos, que envolve novamente o 
Ministério da Saúde, especificamente a FUNASA, e a legislação.

E vamos aos números: no PAC 1, nós tínhamos o abastecimento de 
água; o esgotamento sanitário; as MSD; as melhorias habitacionais para 
o controle da doença de Chagas; drenagem em área de malária; con-
trole de qualidade da água; apoio aos projetos de coleta e reciclagem 
de materiais; o saneamento de áreas indígenas e o saneamento rural. A 
FUNASA, principalmente na região de quilombolas – antigamente era 
indígena, sim, mas agora não com a criação da Secretaria específica, no 
Ministério da Saúde, para tratar da questão indígena –, ribeirinhos, re-
serva extrativista, essa comunidade mais isolada e, entre aspas, “menos 
assistida” é o foco principal da FUNASA.

Alguém conhece Jacareacanga aqui no Pará ou já ouviu falar, não? 
Jacareacanga fica a 2.500 quilômetros de Belém. Todo o sistema de abas-
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tecimento de água dessa cidade foi feito com recurso da FUNASA, do 
PAC 1. E agora, com o PAC 2, nós estamos fazendo todo o sistema de 
esgotamento sanitário dessa cidade. Lembro que de Recife a Araripina 
são 710 quilômetros; o Piauí, de um canto a outro, tem 1.400; são 2.500 
quilômetros para se chegar a essa cidade do Pará, e a FUNASA está 
nesta luta.

Então, no PAC 2, estão previstos 4 bilhões, com os quais nós estamos 
atendendo com abastecimento de água, esgotamento sanitário, MSD e 
elaboração de projetos. Nós já extrapolamos esse valor em atendimentos.

Aqui são os empreendimentos que estão em execução: abastecimen-
to de água, 234; esgotamento sanitário, 271; MSD, 547. E essa elaboração 
de projetos, para mim, é de uma importância tremenda.

Dessa segunda seleção do PAC, eu vou pular essas etapas aqui, por-
que todas já foram vencidas. Nós encerramos na sexta-feira passada as 
visitas aos 798 projetos que estão na última fase, para que o GPAC ca-
rimbe quem serão os beneficiados. De um total de 3.887 propostas que 
foram cadastradas até o dia 5 de abril, em todas as fases do PAC, elas 
foram vencidas.

Então, nós estamos aqui na fase atual da visita. Não, nós já estamos 
na revisão da Presidência. Isso aqui é apenas a demanda recebida: foram 
3.887 pleitos. Depois, convocados para apresentar os projetos, foram 
2.979; e depois, convocados para a entrevista, 2.388. Estamos agora com 
este número de quase 800 projetos. É óbvio que o cidadão pedia esgoto 
e protocolava plantas de abastecimento de água ou então se botava pro-
postas que não tinham cabimento, por isso elas caíram.

Como eu estava dizendo aqui, inclusive no PLANSAB, a FUNASA 
ficou encarregada desse tópico do saneamento rural. Aqui são as ações 
de resíduos.

Cooperação técnica é um forte da FUNASA. Nós estamos dando 
enfoque aos planos municipais de saneamento básico, à capacitação de 
gestores municipais e ao apoio à gestão.

Com relação às áreas de atendimento, aqui eu só vou repetir o que já 
tinha dito.

Aqui, Dra. Inês, a doença de Chagas é a questão em que o Ministé-
rio da Saúde deveria ter uma ligação mais forte com o Ministério das 
Cidades, para a gente pegar o programa Minha Casa Minha Vida Rural 
e dar um enfoque. Aí a gente topa, como eu topo por este Brasil afora. 



 86 Cidadania e desenvolvimento urbano

Num conjunto construído pelo INCRA, todas eram as casas de alvena-
ria; 2 anos depois, tinham puxadinhos de adobe e de taipa. Quer dizer, 
o combate à doença de Chagas não existiu, exatamente por falta desse 
trabalho social.

Trabalhamos muito com associações cooperativas, com o Catafor-
te, com o Festival Lixo e Cidadania, com a Expocatadores. Enfim, essa 
é uma fatia pequena, mas muito importante em relação ao resíduo, os 
catadores no nosso País, a quem o nosso Governo tem procurado dar 
atenção especial.

Bom, esta apresentação vai ficar aqui. 
Queria agradecer mais uma vez o convite e colocar a FUNASA à 

disposição.
Era isso que tínhamos a explanar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) – Agradeço ao Dr. 

Henrique Carvalho Pires, Diretor do Departamento de Saúde Ambien-
tal da FUNASA, a explanação.

Não poderia, depois de uma exposição dessas, deixar de perguntar 
se algum dos presentes pretende fazer alguma pergunta. Não seria um 
debate, mas, pelo menos, poderíamos dar algum esclarecimento aos 
membros da Mesa.

Não havendo quem queira se pronunciar, queria neste instante agrade-
cer ao Dr. Henrique, à Dra. Inês, ao Dr. Leodegar Tiscoski e à Sra. Carolina 
Cavalcanti a participação extremamente esclarecedora nesta Mesa.

Pelo adiantado da hora, quero convidar o nosso apresentador para 
fazer o encerramento deste nosso seminário.

Muito obrigado.
O SR. APRESENTADOR (Jaime Ferreira Lopes) – Senhoras e senho-

res membros da Mesa, V.Sas. e V.Exas. podem permanecer à mesa. O 
Deputado usará o microfone para o encerramento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alberto Filho) – Bem, já pelo adian-
tado da hora, quero rapidamente só fazer as considerações finais. 

Queremos agradecer a todos os convidados as suas exposições, ao 
Sr. Deputado Roberto Britto, que muito bem soube conduzir esta úl-
tima Mesa.

Queremos dizer também que foi bastante proveitoso este seminário, 
durante o qual pudemos esclarecer algumas dúvidas e ter conhecimento 
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também do trabalho que tem sido feito pelo Governo Federal, principal-
mente nas Regiões Norte e Nordeste do nosso Brasil. Sabemos das dificul-
dades. Essa questão do saneamento básico e também do abastecimento de 
água exposta pelo nosso amigo Henrique Pires é de bastante importância. 

Sabemos que os piores IDHs estão principalmente nos Municípios 
do Maranhão, devido à falta de saneamento básico e também de abas-
tecimento de água, mas o Maranhão é um Estado que está sendo agora 
bastante contemplado com recursos, principalmente da FUNASA e do 
Ministério das Cidades, a para realização desses benefícios.

Também foi falado sobre a questão habitacional. Sabemos que o Pro-
grama Minha Casa Minha Vida tem abrangido diversos Municípios do 
nosso País, não apenas das Regiões Norte e Nordeste. É um programa 
que tem tido um sucesso muito grande. Sabemos dos déficits habitacio-
nais nos Municípios, e o Programa Minha Casa Minha Vida vem solu-
cionando diversos problemas. 

Outra questão é a mobilidade urbana. Sabemos que a mobilidade ur-
bana e o transporte nos Municípios, nas capitais e nas regiões metropo-
litanas são um problema geral, é caos geral, principalmente nos Estados 
do Nordeste. Por exemplo, São Luís, a Capital do meu do Maranhão, 
meu Estado, por ser uma cidade bastante antiga e por ter mais de 400 
anos... Na época em que foi criada, não se esperava esse volume de car-
ros e do transporte público naquele Município. Devido a isso, hoje São 
Luís é uma cidade bastante prejudicada em relação a esse tipo de desen-
volvimento da mobilidade urbana. São Luís hoje não tem uma estrutura 
para contemplar a ampliação de avenidas e de rodovias devido a esse 
planejamento feito há muitos anos.

Mas tenho certeza de que, com o que foi exposto aqui, podemos sim 
solucionar o problema da nossa Capital. Tenho também certeza de que 
outras capitais e outras regiões metropolitanas vêm sofrendo com a falta 
de investimento em metrôs, em VLTs. Tenho certeza de que esse melho-
ramento do transporte público, dando mais conforto, dando mais segu-
rança às pessoas que se utilizam desses veículos, do transporte público 
diminuirá o número de automóveis, de transporte privado.

Isso foi apenas um resumo de tudo o que foi explanado aqui.
Já finalizando, agradecemos a todos a presença. Não sei se o Deputado 

Roberto Brito quer falar mais algo. Não, já pelo adiantado da hora.
Então agradecemos aos nossos convidados, a todos os que fizeram 

questão de estar aqui e permanecer até o final deste seminário, ao nosso 
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Presidente Sérgio Moraes, que esteve aqui na abertura deste seminário e 
que, infelizmente não pôde estar no encerramento. Mas aproveitamos a 
oportunidade para agradecer a S.Exa. a grande trabalho que vem fazen-
do na Presidência da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Esperamos 
que deste seminário possamos colher bastantes frutos, para, na Comis-
são de Desenvolvimento Urbano, elaborar requerimentos e projetos 
para melhorar o desenvolvimento das nossas cidades, o desenvolvimen-
to urbano nas nossas Cidades e nos nossos Estados. 

Que Deus abençoe cada um de nós e que possamos chegar em paz aos 
nosso lares. Antes de nós sairmos desta Casa, convidamos todos para o 
lanche reforçado que teremos no encerramento deste nosso seminário. 

Agradecemos a todas as pessoas que contribuíram direta e indireta-
mente para a organização deste seminário.

Agradecemos à Sra. Iracema Marques, Secretária da Comissão de 
Desenvolvimento Urbano, à nossa amiga Moema e a toda a equipe, que 
muito contribuíram para a realização deste evento.

Agradecemos também ao Sr. Jaime, que coordenou parte da organi-
zação deste seminário e a todas as pessoas que contribuíram para que 
pudéssemos realizar este evento com bastante sucesso.

Muito obrigado.
Boa tarde a todos.
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